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Znak:ROŚ.6220.  14 .2022/2023                                                 Pacanów, dnia 30.01.2023r. 

 

 

 

Decyzja o środowiskowych  uwarunkowaniach 

 

 

          Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 

( Dz.U. 2022r poz.2000 ze zm. dalej kpa) w związku z art. 71 ust.1, ust.2 pkt.2, art.75 ust.1 pkt. 4,  

art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(t.j. Dz.U. 2022r poz. 1029 z późn. zm. dalej ooś) oraz z § 3 ust 1 pkt. 83 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  

na środowisko (t.j. Dz. U. 2019, poz.1839 z późn. zm.) uwzględniając kryteria wskazane w art. 63  

ust. 1 powyższej ustawy, oraz biorąc pod uwagę stanowiska wydane przez następujące organy: 

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (RDOŚ) – opinia WOO-

II.4220.365.2022.NS.2 

2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju – opinia NZ.9022.6.74.2022 

3. Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu PGW Wody Polskie– opinia 

KR.ZZŚ.4.4360.188.2022.DO 

w związku z wnioskiem z dnia 08.09.2022r (do tut. Urzędu wpłynęło 12.09.2022r) Inwestora 

Stanisław Pawlikowski oraz Maciej Gurgul w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 

na działce nr ewidencyjny 1817/3 w miejscowości Pacanów”,  

 

 

orzekam 

 

I. Brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

pn: „Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na działce nr ewidencyjny 1817/3  

w miejscowości Pacanów”. 

II. Wskazuję: istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub 

użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych 

wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości  

dla terenów sąsiednich, w tym w szczególności: 

⎯ inwestycja winna być prowadzona w koordynacji z ww. oraz innymi planowanymi zamierzeniami 

tak, aby wyeliminować lub zminimalizować uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na 

środowisko, poprzez m.in. właściwą organizację robót i rozłożenie w czasie prowadzonej 

inwestycji, 

⎯ zabronione jest wprowadzanie obcych gatunków roślin oraz gatunków inwazyjnych, stosowania 

pestycydów, herbicydów, nawozów sztucznych oraz innych środków ochrony roślin, 

⎯ zabronione jest usuwanie drzew i krzewów,  

⎯ wszystkie materiały, paliwa i energię należy wykorzystywać zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie 

gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami, 

⎯ wszelkie odpady wytworzone zarówno na etapie realizacji, eksploatacji, jak i likwidacji, zostaną 

prawidłowo zabezpieczone oraz zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), 

⎯ teren inwestycji należy wyposażyć w urządzenia lub środki umożliwiające zebranie ewentualnych 

wycieków substancji ropopochodnych powstałych np. w przypadku awarii pojazdu, 

⎯ w przypadku likwidacji przedsięwzięcia, teren należy uporządkować i oczyścić grunt do poziomu 

pozwalającego na dalsze jego wykorzystanie tj.  do stanu sprzed realizacji inwestycji. Odpady 

należy prawidłowo zabezpieczyć oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

 

Uzasadnienie 

 

 W dniu 08.09.2022r.do tut. Urzędu wpłynął wniosek Inwestora Stanisław Pawlikowski 

oraz Maciej Gurgul, reprezentowani przez pełnomocnika Witolda Wójcika o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia 

„Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na działce nr ewidencyjny 1817/3 w 

miejscowości Pacanów”. 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia  

złożony został wraz z załącznikami tj.: 

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia  

wraz z załącznikami tj.: 

• kartą informacyjną przedsięwzięcia i załącznikiem - zapis w formie elektronicznej wraz z 

kopią mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym zasięgiem obejmującym obszar na który 

będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz ze wskazaniem granic terenu do 100 m od granicy 

zasięgu inwestycji skala 1:2000 

• potwierdzenie opłaty skarbowej za wydanie dec. środ.  

• pełnomocnictwo x 2 wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej  

• kopia mapy ewidencyjnej skala 1:2000  

2. Mail z dnia 28.09.2022r 

Następnie Organ ustalił wykaz stron postępowania oraz dołączył informację o braku miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego,  oświadczenie na podst. Art. 64 ust. 2a ustawy ooś oraz 

wydruk informacji KRS. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 83 rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 09 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2019r, poz.1839 z późn. zm.) zaliczone jest do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany. 

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) Organ prowadzący 

postępowanie, pismem z dnia 28.09.2022r znak: ROŚ.6220.14.2022 wystąpił do Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Kielcach (RDOŚ), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Busku-Zdroju oraz PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu o wydanie opinii   

co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia i jej zakresie  

dla przedsięwzięcia pn: „Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na działce nr 

ewidencyjny 1817/3 w miejscowości Pacanów”. Na tym etapie zostały powiadomione strony, poprzez 

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i o wystąpieniu do organów 

opiniujących. Zawiadomienie zostało podane również do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, oraz na tablicy 

ogłoszeń w sołectwie Pacanów. 

W dniu 12.10.2022r. wpłynęła opinia sanitarna z dnia 07.10.2022r znak: NZ.9022.6.74.2022 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju, który zajął stanowisko, że nie 

widzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie 

wpływu na zdrowie ludzi. W opinii Organ wyjaśnił, że przedsięwzięcie można zaprojektować, 

zrealizować i eksploatować bez ponadnormatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi przy 

zastosowaniu w toku realizacji zamierzenia inwestycyjnego podstawowych przepisów techniczno-

budowlanych oraz najlepszych dostępnych technik i technologii w zakresie ochrony zdrowia ludzi. 

Wg Organu przedsięwzięcie to nie generuje bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia ludzi. 

W dniu 17.10.2022r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo z RDOŚ o przedłużeniu terminu na wydanie 

opinii w przedmiotowej sprawie – pismo z dnia 17.10.2022r 
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W dniu 19.10.2022r wpłynęło również pismo od Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu  

PGW Wody Polskie o przedłużeniu terminu na wydanie opinii w przedmiotowej sprawie – pismo z 

dnia 17.10.2022r. 

W dniu 21.11.2022r. do tut. Urzędu wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Kielcach WOO-II.4220.365.2022.NS.2 z dn. 18.11.2022r, który wyraził opinię, że dla 

przedsięwzięcia „Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na działce nr ewidencyjny 

1817/3 w miejscowości Pacanów”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko.  

Do tut. Urzędu w dniu 19.12.2022r wpłynęło opinia od Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu  

PGW Wody Polskie – sygn. KR.ZZŚ.4.4360.188.2022.DO z dnia 16.12.2022r, w której stwierdzono, 

że ww. inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przy 

uwzględnieniu w niniejszej decyzji warunków: 

• Wszystkie procesy związane z odpadami, w tym procesy rozładunku, sortowania, cięcia, 

czasowego magazynowania, załadunku odpadów należy prowadzić na uszczelnionym placu. 

• Odpady należy magazynować selektywnie w kontenerach, pojemnikach, workach typu big-bag,  

na szczelnym placu magazynowym. Kontenery i pojemniki mają być szczelne, zamykane  

lub zabezpieczone plandeką, natomiast big-bagi zabezpieczone plandeką. 

• Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni uszczelnionych mają być ujęte w system 

kanalizacji deszczowej wyposażonej w urządzenia oczyszczające (osadnik i separator substancji 

ropopochodnych) przed odprowadzeniem do odbiornika. Kanalizację należy zaprojektować w 

sposób, który zabezpieczy przed spływem wód opadowo roztopowych z terenów utwardzonych 

do rowu odwadniającego w granicy działki oraz zbiorników wód powierzchniowych.  

• Wody opadowo-roztopowe z powierzchni dachów można zagospodarować na terenach 

zielonych działki inwestycyjnej. 

• Urządzenia oczyszczające, tj. osadnik i separator substancji ropopochodnych należy 

utrzymywać w sprawności eksploatacyjnej poprzez okresowe czyszczenie i przeglądy. 

• Należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami. 

 

     Zgodnie z art.10 §1 ustawy K.p.a strony o czynnościach wykonywanych przez organ były 

informowane. Nie wniesiono żadnych protestów przeciwko realizacji przedsięwzięcia. 

 Planowane przedsięwzięcie zostało zaliczone do kategorii mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust.1 pkt.2 w/w ustawy mogących wymagać 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także § 3 ust. 1 pkt. 83, 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2019r., poz.1839), tj : punkty do zbierania, w tym 

przeładunku złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 

punkty do zbierania, w tym przeładunku odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie 

odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

Zgodnie z art.63 ust.1 ustawy ooś przy rozpoznaniu przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniono 

łącznie następujące uwarunkowania tj. skalę, wielkość zajmowanego terenu ich wzajemnych 

proporcji. 

Po przeprowadzonej przez tut. Organ analizie dokumentacji sprawy przedstawionej przez Inwestora 

oraz opinii Organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (RDOŚ), 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju, Dyrektora Zarządu Zlewni  

w Sandomierzu PGW Wody Polskie, ustalono co następuje: 

planowana inwestycja będzie polegała na zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne tj. metali 

żelaznych i nieżelaznych, do tego wykorzystana zostanie część działki o nr ewid. 1817/3 w 

miejscowości Pacanów, gmina Pacanów.  

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów powierzchnia ww. działki wynosi ok. 0,74 ha  

(oznaczona jest symbolem B – tereny mieszkaniowe), z czego na potrzeby inwestycji przeznaczono 

0,20ha. Nie przewiduje się prac budowlanych, w ramach funkcjonowania przedsięwzięcia 

wykorzystywana zostanie  istniejąca infrastruktura działki. Zgodnie  KIP zakres planowanych działań 
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obejmie wyłącznie działania organizacyjne polegające w szczególności na ustawieniu kontenerów w 

obrębie placu magazynowego oraz pojemników w obrębie kontenerów magazynowych.  

Aktualnie na terenie przewidzianym pod realizację przedsięwzięcia znajdują się: 

• utwardzony, betonowy plac magazynowy o powierzchni wynoszącej około 1200 m2, 

wyposażony w system kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do szczelnego zbiornika, 

• waga najazdowa z rampą, 

• 3 obiekty kontenerowe tj. kontener biurowy i 2 kontenery magazynowe o powierzchni około 

30 m2, 

• zjazd z drogi publicznej, nieużytkowany budynek mieszkalny z terenem utwardzonym, zieleń 

i pozostała infrastruktura techniczna.  

Teren inwestycji jest ogrodzony i wyposażony w przyłącze energetyczne, gazowe, instalację 

wodociągową, system kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i odprowadzeniem do szczelnego 

zbiornika oraz kanalizację sanitarną.  

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się selektywne zbieranie odpadów złomu metali żelaznych i 

nieżelaznych, tj. odpadów o następujących kodach wg rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 

stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) 

• 12 01 01 – Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów,  

• 12 01 03 – Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,  

• 12 01 04 – Cząstki i pyły metali nieżelaznych,  

• 15 01 04 – Opakowania z metali,  

• 16 01 17 – Metale żelazne,  

• 16 01 18 – Metale nieżelazne,  

• 17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz,  

• 17 04 02 – Aluminium,  

• 17 04 03 – Ołów,  

• 17 04 04 – Cynk,  

• 17 04 05 – Żelazo i stal,  

• 17 04 06 – Cyna,  

• 17 04 07 – Mieszaniny metali,  

• 19 10 01 – Odpady żelaza i stali,  

• 19 10 02 – Odpady metali nieżelaznych,  

• 19 12 02 – Metale żelazne,  

• 19 12 03 – Metale nieżelazne,  

• 20 01 40 – Metale.  

Odpady będą umieszczane na ogrodzonym,  utwardzonym (betonowym) placu magazynowym i 

wstępnie segregowane.  

W ramach procesu zbierania odpady podawane będą następującym procesom: 

✓ selekcja i weryfikacja przyjmowanych odpadów – wstępna selekcja i weryfikacja 

przyjmowanych odpadów, w tym ważenie za pomocą wagi towarowej lub wag elektronicznej 

lub suwakowej, selekcja i weryfikacja odpadów przyjmowanych na teren punktu skupu 

odbywać się będzie wizualnie, dodatkowodo rozróżnienia metali żelaznych od nieżelaznych 

stosuje się magnes ręczny; 

✓ gromadzenie na terenie punktu zbierania – gromadzenie zebranych odpadów na terenie zakładu; 

✓ wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów oraz 

niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów - zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 34 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 roku o odpadach odpady będą w ramach zbierania wstępnie sortowane np. metale 

kolorowe na nie sort, kawałki, linki itp. tj. podział na frakcje, które wpływają na wartość 

odpadów nie powodują natomiast zasadniczej zmiany charakteru i składu oraz klasyfikacji 

odpadów; 

✓ umieszczanie w pojemnikach i kontenerach – umieszczanie zebranych odpadów w pojemnikach  

lub kontenerach, ręcznie, lub za pomocą wózka widłowego; 
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✓ tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie – czasowe 

magazynowanie zebranych odpadów, selektywnie w wyznaczonych miejscach w sposób zgodny 

z przepisami ustawy o odpadach; 

✓ transport odpadów do miejsc ich odzysku – przez prowadzącego zbieranie lub odbiorcę. 

Postępowanie z zebranymi odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi. 

Zgodnie z KIP zbierane odpady do czasu przekazania uprawnionym podmiotom magazynowane będą 

selektywnie, w zależności od rodzaju odpadów w pojemnikach, workach typu big - bag i kontenerach 

ustawionych na placu magazynowym oraz w obrębie kontenerów magazynowych. Odpady metali o 

dużych rozmiarach będą w razie konieczności cięte za pomocą palnika gazowego, pilarki lub nożyc, w 

celu ułatwienia ich magazynowania. Jak wynika z dokumentacji sprawy biorąc pod uwagę sposób 

magazynowania odpadów, wymogi prawne, w tym bhp i p.poż. maksymalna łączna ilość wszystkich 

rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w jednym czasie na terenie przewidzianym pod 

planowaną działalność wynosić będzie 602,5 Mg. Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów 

odpadów magazynowana w okresie roku wyniesie do 2 998 Mg. Zgodnie z KIP punkt zbierania 

odpadów funkcjonować będzie w porze dziennej, jak wynika z KIP przez 5 dni w tygodniu po 8 

godzin dziennie.  

Miejsca magazynowania odpadów winny być niedostępne dla osób postronnych, odpowiednio 

oświetlone oraz winny posiadać zabezpieczenia przeciwpożarowe. Inwestor w KIP zapewnia, że 

będzie prowadzony monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów.  

Tereny sąsiadujące z planowaną inwestycją zgodnie z KIP oraz na podstawie faktycznego 

zagospodarowania stanowią : - od strony wschodniej – ulica Słupska, a za nią nieużytki oraz 

zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna, - od strony południowej – nieużytki, obiekty i 

infrastruktura sportowa, - od strony zachodniej – tereny zieleni, nieużytki, grunty rolne, - od strony 

północnej – budynki handlowe wraz z towarzyszącymi parkingami. Najbliższe tereny chronione 

akustycznie zlokalizowane są w odległości ok. 80 m od granicy działki inwestycyjnej w kierunku 

wschodnim tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Analizowany teren jest antropogenicznie 

przekształcony, wykorzystywany był na potrzeby stacji demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji. W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. 

Realizacja inwestycji winna być prowadzona w koordynacji z innymi planowanymi zamierzeniami 

tak, aby wyeliminować i zminimalizować uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko, 

poprzez m. in. właściwą organizację robót i rozłożenie w czasie prowadzonej inwestycji. 

Wszystkie materiały, paliwa i energię należy wykorzystywać zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie 

gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami. Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia 

będzie się wiązało m. in. ze zużyciem energii elektrycznej, wody, oleju napędowego w urządzeniach 

transportowych. Zabrani się wprowadzania w związku z realizacją inwestycji obcych gatunków, 

gatunków inwazyjnych, działalność należy tak prowadzić, aby nie miała ona znaczącego wpływu na 

różnorodność biologiczną rozumianą jako liczebność i kondycja populacji występujących gatunków, 

w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, 

fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy – 

ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. 

Etap realizacji inwestycji nie będzie wiązał się z wykonaniem żadnych prac budowlanych, w tym 

również prac ziemnych, odwodnieniowych i instalacyjnych. W obrębie istniejącego utwardzonego 

(betonowego) placu magazynowego odpady będą selektywnie magazynowane w pojemnikach, 

workach typu big-bag i kontenerach na placu magazynowym oraz w obrębie kontenerów 

magazynowych. Wszelkie odpady wytworzone zarówno na etapie realizacji, eksploatacji, jak i 

likwidacji, należy prawidłowo zabezpieczyć oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, tzn. odpady selektywnie magazynowane tymczasowo na terenie Inwestora należy 

gromadzić w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach 

zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń z zapewnieniem ich 

sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty. W przypadku ewentualnego zanieczyszczenia 

(betonowego) placu magazynowego, w tym substancjami ropopochodnymi, zanieczyszczenia należy 

niezwłocznie zebrać przy użyciu sorbentów, celem zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego, a 
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następnie przekazać do zagospodarowania uprawnionemu podmiotowi. Emisja hałasu oraz 

zanieczyszczeń powietrza w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter okresowy i 

odwracalny, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac związanych z 

ustawieniem kontenerów. Ww. emisje oraz ewentualne uciążliwości akustyczne podczas 

prowadzonych prac należy minimalizować tj.: prace należy wykonywać z wykorzystaniem sprzętu 

sprawnego technicznie, prace związane z wykorzystaniem pojazdów emitujących hałas do otoczenia 

nie mogą być prowadzone w godzinach od 22.00 do 6.00 (poniedziałek – sobota) oraz w dniach 

ustawowo wolnych od pracy, Jak wynika z KIP eksploatacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z 

emisją zanieczyszczeń powietrza i hałasu do środowiska. Źródłami hałasu na terenie inwestycji będzie 

ruch pojazdów po terenie inwestycji, rozładunek i załadunek odpadów. Ponadto odpady metali o 

dużych rozmiarach będą w razie konieczności cięte za pomocą palnika gazowego (o maksymalnej 

mocy akustycznej 85 dB), pilarki lub nożyc (o maksymalnej mocy akustycznej 80 dB każde), w celu 

ułatwienia ich magazynowania. Prace te wykonywane będą sporadycznie na placu magazynowym. 

Wjazd i wyjazd z terenu inwestycji zapewniony jest od strony wschodniej tj. ul. Słupską. Szacuje się, 

że natężenie ruchu pojazdów związane z funkcjonowaniem punktu zbierania odpadów będzie 

wynosiło cztery pojazdy dostawcze dziennie oraz jeden pojazd ciężarowy dziennie. Rozładunek i 

załadunek odpadów odbywał się będzie ręcznie oraz z wykorzystaniem wózka widłowego (o 

maksymalnej mocy akustycznej 93 dB). Najbliższe tereny chronione akustycznie zlokalizowane są w 

odległości ok. 80 m od granicy terenu inwestycji w kierunku zachodnim (zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna). Klimat akustyczny w sąsiedztwie planowanej inwestycji, z uwagi na sąsiedztwo drogi 

lokalnej kształtowany jest przez ruch komunikacyjny. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 112) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku - wyrażony 

wskaźnikiem hałasu (LAeqD), dla tego typu terenów chronionych, wynosi w porze dziennej 50 dB. 

Jak wynika z informacji zawartych w KIP, mając na uwadze niewielkie natężenie ruchu, nie 

przewiduje się ponadnormatywnej emisji hałasu w związku z funkcjonowaniem na przedmiotowej 

działce planowanego przedsięwzięcia na ww. terenach chronionych akustycznie nie będą występowały 

przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, tj. 50 dB w porze dziennej. Ww. działalność na terenie 

działki inwestycyjnej nie naeży prowadzić w porze nocnej. Źródłami zanieczyszczeń powietrza na 

etapie eksploatacji będzie spalanie paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie 

przedsięwzięcia (pojazdy dowożące i wywożące odpady, samochody osobowe pracowników, jak 

również z pracy wózka widłowego). Kontener socjalny ogrzewany 5 będzie elektrycznie. Kontenery 

magazynowe nie będą ogrzewane. W związku z tym, że magazynowane będą w nich odpady, takie jak 

złom i metale, nie wystąpi emisja substancji powodujących uciążliwości odorowe. Eksploatacja 

przedsięwzięcia nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w 

powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego Inwestor posiada 

tytuł prawny. Na etapie eksploatacji odpady o kodach 12 01 01, 12 01 03, 12 01 04, 15 01 04, 16 01 

17, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 19 10 01, 19 10 

02, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40 zbierane będą w sposób selektywny w pojemnikach, workach typu 

big - bag i kontenerach na placu magazynowym o powierzchni wynoszącej ok. 1200 m2 oraz w 

obrębie kontenerów magazynowych o łącznej powierzchni wynoszącej ok. 30 m2 zlokalizowanych na 

działce o nr ewidencyjnym 1817/3. Sposób postępowania z odpadami wytworzonymi na etapie 

eksploatacji, czy ewentualnej likwidacji, powinien być zgodny z zasadami gospodarowania odpadami 

określonymi w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 699 ze zm.), tzn. odpady powinny być selektywnie magazynowane na terenie Inwestora, w 

wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczających przed 

przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez 

uprawnione podmioty. Wody opadowe lub roztopowe z całego utwardzonego (betonowego) placu 

magazynowego, należy odprowadzić zgodnie z warunkami wskazanymi z opinii PGW WP ZZ 

Sandomierz tj. mają być ujęte w system kanalizacji deszczowej wyposażonej w urządzenia 

oczyszczające (osadnik i separator substancji ropopochodnych) przed odprowadzeniem do odbiornika. 

Kanalizację należy zaprojektować w sposób, który zabezpieczy przed spływem wód opadowo 
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roztopowych z terenów utwardzonych do rowu odwadniającego w granicy działki oraz zbiorników 

wód powierzchniowych. W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie zmieni się 

powierzchnia terenów szczelnych, z których zbierane są wody opadowe lub roztopowe, stąd 

planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zwiększenia ilości odprowadzanych wód opadowych lub 

roztopowych - KIP. Przewiduje się, że ruch pojazdów dostarczających i odbierających odpady z terenu 

przedsięwzięcia wyniesie ok. 4 pojazdy dostawcze dziennie oraz jeden pojazd ciężarowy dziennie. 

Teren inwestycji należy wyposażyć w urządzenia lub środki umożliwiające zebranie ewentualnych 

wycieków substancji ropopochodnych powstałych np. w przypadku awarii pojazdu. Wszelkie 

zanieczyszczenia należy niezwłocznie zebrać, a następnie przekazać do zagospodarowania 

uprawnionemu podmiotowi. Biorąc pod uwagę rodzaj zbieranych odpadów, miejsce ich czasowego 

magazynowania tj. utwardzonego (betonowego) placu magazynowego oraz niewielki ruch pojazdów 

związany z obsługą przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu planowanej 

inwestycji na środowisko gruntowo – wodne. Jak wskazano w KIP, obsługa planowanej działalności 

korzystać będzie z zaplecza socjalnego w kontenerze biurowym. Ścieki bytowe odprowadzane będą do 

gminnej kanalizacji sanitarnej. Woda na etapie realizacji i funkcjonowania dostarczana będzie z 

gminnego wodociągu. Nie przewiduje się wykorzystywania wody na cele technologiczne, zatem 

planowana działalność nie będzie związana z powstawaniem ścieków przemysłowych. Planowane 

przedsięwzięcie prowadzone będzie w obrębie istniejących obiektów, wykorzystywanych do tego typu 

działalności (teren wykorzystywany był na potrzeby stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji), zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej zabudowy usługowej, sportowej nie będzie 

stanowiło nowego elementu krajobrazu. Prowadzone przedsięwzięcie nie może mieć negatywnego 

wpływu na walory krajobrazowe. Na obszarze planowanego zamierzenia oraz w jego sąsiedztwie nie 

zostały zlokalizowane zabytki wpisane do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego. 

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia 

poważnych awarii przemysłowych – wg rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. 

w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych decydujących o 

zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej (Dz. U. 2016 r. poz. 138). Zagrożeniem może być ewentualne wystąpienie pożaru, które 

należy zminimalizować poprzez wypełnienie wymogów przepisów z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej oraz przestrzeganie zasad bhp. Z uwagi na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/52/Ue z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny 

wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko i 

implementację do prawa polskiego, analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym 

elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, że: − przedsięwzięcie usytuowane 

jest poza terenami osuwisk (http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page /portal /SOPO/Wyszukaj3), 

obszarami zagrożenia powodziowego (http://mapy.isok.gov.pl/imap/), − zamierzenie wiąże się z 

emisją gazów cieplarnianych głównie poprzez zapotrzebowanie na energię elektryczną i działania 

towarzyszące tj. transport samochodowy, − przedsięwzięcie ze względu na swój charakter, lokalizację 

jest neutralne względem oddziaływań związanych z klęskami żywiołowymi, jak np. podnoszący się 

poziom mórz, sztormy, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych, − w rozwiązaniach projektowych 

wymagany jest dobór odpowiednich materiałów i technologii wykonania, dostosowanie obiektu do 

wymagań wynikających z przepisów prawa budowlanego, właściwe użytkowanie, zapewnienie 

okresowych przeglądów technicznych, zabezpieczenia przeciwpożarowe, dostosowanie obiektów do 

różnych zjawisk klimatycznych, w tym suszy, mrozów, silnych wiatrów, − z uwagi na lokalizację, 

zakres i skalę przedsięwzięcia, a także zastosowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodno - 

ściekowej i odpadami nie przewiduje się znaczącego wpływu na ekosystemy zależne od stanu wód 

podziemnych i różnorodność biologiczną. Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany: 

zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia 

czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, 

takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady 

atmosferyczne, pożary, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub 

bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia 

ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. 
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Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane jest w granicach Solecko - Pacanowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu dla którego obowiązują regulacje wynikające z Uchwały XXXV/621/13 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie Solecko – 

Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2013 r., poz. 3313). Na 

terenie przedsięwzięcia brak jest zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. Z 

uwagi na planowaną lokalizację, oraz charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się, aby inwestycja 

powodowała zmianę stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz powodowała 

zmiany stosunków wodnych istotnych dla środowiska przyrodniczego zarówno na etapie realizacji, jak 

również eksploatacji. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie planuje się wycinki drzew ani 

krzewów. Nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin i grzybów, a także cennych 

siedlisk przyrodniczych. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie przekształconym antropogenicznie. 

Mając na uwadze wszystkie uwarunkowania opisane w niniejszej decyzji, procedura dotycząca oceny 

oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody 

obszaru chronionego krajobrazu, w związku z czym w przedmiotowej sprawie zastosowanie ma 

odstępstwo od wprowadzonych zakazów, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 ww. uchwały w sprawie 

Solecko – Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu tj. „zakazy, o których mowa w ust. 1 nie 

dotyczą: (…) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

procedura dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego 

wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu”. Biorąc pod uwagę powyższe, 

realizacja inwestycji przy uwzględnieniu uwarunkowań niniejszej decyzji, nie będzie naruszać 

zakazów określonych w powyższej uchwale,  

- zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/60/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. 

Ramowa Dyrektywa Wodna) planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na 

obszary dorzeczy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w 

sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1911 ze 

zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1958) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze:  

• Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PL RW20006217656 

nazwanym Dopływ z Chrzanowa, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły. Status – 

naturalna część wód, aktualny stan – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – 

zagrożona, JCWP niemonitorowana. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest dobry stan 

ekologiczny i dobry stan chemiczny wód. Przewidziano dla niej odstępstwo - przedłużenie terminu 

osiągnięcia celu w związku z brakiem możliwości technicznych i dysproporcjonalne koszty;  

• Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem JCWPd PLGW2000115 - 

region wodny Górnej Wisły. Dla wód tego obszaru stan ilościowy oceniono jako dobry, a stan 

chemiczny jako zły. Ocena ryzyka dla JCWPd - zagrożona. Celem środowiskowym dla 

przedmiotowej JCWPd jest dobry stan chemiczny i ilościowy. Przewidziano dla niej odstępstwo - 

przedłużenie terminu osiągnięcia celu w związku z brakiem możliwości technicznych 

Mając na uwadze zakres i skalę przedsięwzięcia oraz opisaną w decyzji gospodarkę wodnościekową i 

gospodarowanie odpadami na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia 

znaczącego negatywnego oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe.  

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na poszczególne 

komponenty środowiska przy uwzględnieniu uwarunkowań niniejszej decyzji. Uwzględniając 

lokalizację inwestycji w centralnej Polsce należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na 

środowisko nie wystąpi.  

Realizując przedsięwzięcie Inwestor winien zastosować wszystkie wskazania wymienione w niniejszej 

decyzji oraz w opinii: 

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (RDOŚ) – opinia WOO-

II.4220.365.2022.NS.2 

2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju – opinia 

NZ.9022.6.74.2022 

3. Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu PGW Wody Polskie– opinia 

KR.ZZŚ.4.4360.188.2022.DO 

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów  jako organ prowadzący postępowanie dla przedsięwzięcia  

pn: „Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na działce nr ewidencyjny 1817/3 w 
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miejscowości Pacanów” powiat buski, województwo świętokrzyskie, na podstawie przedłożonej 

dokumentacji i uzyskanych opinii odpowiednich organów, stwierdził o braku potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 

 

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji 

 

POUCZENIE 

 

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów  

w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

2. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 

poz. 2373 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o 

wydanie decyzji, o których mowa w ust.1, oraz zgłoszenia, o których mowa w ust.1a. Złożenie 

wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. 

3. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta 

decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust.3, od organu, który wydał decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia 

przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust.1,jeżeli było 

wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat 

stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Otrzymują:  

1. Inwestor  

2. a/a 

 Do wiadomości: 

3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska   w Kielcach, ul.  Szymanowskiego 6. 

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju,  ul. Stefana Batorego 2 

5. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu  
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Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sygn: ROŚ.6220.14.2022/2023 z dnia 

30.01.2023r. 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

Nazwa przedsięwzięcia: 

Przedsięwzięcie pn: „Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na działce nr 

ewidencyjny 1817/3 w miejscowości Pacanów” 

 

Inwestor realizujący przedsięwzięcie: 

Stanisław Pawlikowski oraz Maciej Gurgul, reprezentowani przez pełnomocnika Witolda Wójcika 

 

Dane dot. miejsca realizacji przedsięwzięcia: 

Inwestycja, zostanie zrealizowana w obrębie działki nr ewid. 1817/3 miejscowość Pacanów, gm. 

Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. Powierzchnia działki wynosi ok. 0,74 ha, z 

czego na potrzeby zbierania złomu przeznaczono 0,20 ha. 

 

Opis przedsięwzięcia: 

W ramach zamierzonej inwestycji zbierane będą odpady zgodnie z kodami wg rozporządzenia 

Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) 

 

L.p. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

1 12 01 01 
Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego 

stopów 

2 12 01 03 
Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych 

3 12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych 

4 15 01 04 Opakowania z metali 

5 16 01 17 Metale żelazne 

6 16 01 18 Metale nieżelazne 

7 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 

8 17 04 02 Aluminium 

9 17 04 03 Ołów 

10 17 04 04 Cynk 

11 17 04 05 Żelazo i stal 

12 17 04 06 Cyna 

13 17 04 07 Mieszaniny metali 

14 19 10 01 Odpady żelaza i stali 

15 19 10 02 Odpady metali nieżelaznych 

16 19 12 02 Metale żelazne 

17 19 12 03 Metale nieżelazne 

18 20 01 40 Metale 

Suma: 
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W obrębie istniejącego utwardzonego (betonowego) placu magazynowego odpady będą selektywnie 

magazynowane w pojemnikach, workach typu big-bag i kontenerach na placu magazynowym oraz w 

obrębie kontenerów magazynowych 

Maksymalna łączna ilość wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w jednym 

czasie na terenie przewidzianym pod planowaną działalność wynosić będzie 602,5 Mg. Maksymalna 

łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowana w okresie roku wyniesie do 2 998 Mg.  

Zgodnie z KIP punkt zbierania odpadów funkcjonować będzie w porze dziennej. Miejsca 

magazynowania odpadów będą niedostępne dla osób postronnych, odpowiednio oświetlone oraz będą 

posiadać zabezpieczenia przeciwpożarowe. Prowadzony będzie monitoring wizyjny miejsc 

magazynowania odpadów 

Etap realizacji inwestycji nie będzie wiązał się z wykonaniem żadnych prac budowlanych, w tym 

również prac ziemnych, odwodnieniowych i instalacyjnych. 

Dla terenu, na którym planowana jest inwestycja nie został uchwalony miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego.  

Inwestor nie przewiduje potrzeby usuwania drzew i krzewów -  zgodnie z zapisani w KIP. 

Działki, na których planowana jest do realizacji ww. inwestycja znajduje się na terenie Solecko-

Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

W związku z realizacją planowanej inwestycji nie przewiduje się znaczącego zużycia surowców  

i materiałów.  

 

 

 

 
Znak: ROŚ.6220.14.2022/2023 z dnia 30.01.2023r 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest  reprezentowany przez Burmistrza Urząd Miasta i Gminy Pacanów adres: ul. Rynek 15, 28-
133 Pacanów woj. świętokrzyskie, telefon: 413765403 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres 
Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 
ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.   Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

4) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

5) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 
Liechtenstein i Islandię). 

6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o 
którym mowa w punkcie 3. 

8) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

mgr Wiesław Skop 


