
Strona 1 z 5  

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY                                         

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 
  Pl. Stefana Rowińskiego 3 

63-400  Ostrów Wielkopolski 

NIP 6221051625 

REGON 000300989 

BDO: 000179595 

 

www.gov.pl/web/psse-ostrow-wielkopolski 

sekretariat@psse-ostrow.pl 

/psse-ostrowwlkp/SkrytkaESP 

nadzor.zapobiegawczy@psse-ostrow.pl  

 
 

                                                                                                                           
ON-NS.9011.2.70.2021                   Ostrów Wielkopolski dnia 29.11.2021r.  

 

OPINIA  SANITARNA 
 

Na podstawie art. 64 ust.1 pkt. 2 i ust. 3 w związku z art. 78 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia  

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 

2021r. poz. 247 z późn. zm.), w związku z art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r.  

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195) wobec  wszczętego przez Wójta 

Gminy Sośnie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu stolarskiego                         

- budowa budynku produkcyjnego magazynowego działka nr 180/3, Cieszyn, gmina Sośnie”  

w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „JANAS”, Sławomir Janas,                         

ul. Szkolna 16, 56-416 Twardogóra, Zakład Stolarski, ul. Wielkopolska 4a, Cieszyn,                      

63-435 Sośnie reprezentowanego przez Karolinę Wesołowską – Osiałkowską  

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim 

 
wyraża opinię, że dla w/w przedsięwzięcia jest wymagane przeprowadzenie oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko.  

 

UZASADNIENIE 

 
 Wójt Gminy Sośnie pismem znak OS.6220.11.2021 z dnia 17.11.2021r. (data wpływu 

18.11.2021r.) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

Do wniosku w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia załączono: 

1. Kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. 

2. Kartę informacyjną przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu stolarskiego                         

- budowa budynku produkcyjnego magazynowego działka nr 180/3, Cieszyn, gmina Sośnie”  

opracowaną przez CT GEA CENTRUM TECHNKI, Cielcza.   

 

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2019r. poz. 1839) jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko i mogącym wymagać zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 z 
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późn. zm) przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko                                   

oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie zakładu stolarskiego poprzez 

budowę nowego budynku produkcyjno – magazynowego z częścią socjalną w obrębie działki                                              

nr 180/3 Cieszyn, gmina Sośnie, powiat ostrowski. Dla przedmiotowego terenu brak jest 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Otoczenie inwestycji stanowią:                              

- od północy do granicy przedsięwzięcia przylega teren porośnięty lasem oraz nieużytki; 

- od wschodu do granicy przedsięwzięcia, w odległości około 100 m usytuowany jest budynek 

mieszkalny jednorodzinny dalej znajdują się teren porośnięty lasem; 

- od południa do granicy terenu przedsięwzięcia znajduje się droga powiatowa – Ostrów 

Wielkopolski - Twardogóra, dalej teren porośnięty lasem oraz nieużytki, (najbliższa zabudowa 

wsi Cieszyn w odległości około 1000 m); 

- od zachodu znajdują się tereny zielone, nieużytki, plac składowy tarcicy, dalej teren porośnięty 

lasem. Działka zlokalizowana jest w całości na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy 

oraz obszaru  Natura 2000 Ostoja nad Baryczą.  

W obrębie działki inwestycyjnej funkcjonuje zakład stolarski. Wnioskodawca specjalizuje 

się w produkcji mebli kuchennych. Zakład prowadzi działalność produkcyjną obejmującą procesy 

obróbki drewna i płyt meblowych w tym lakierowania.  

W ramach inwestycji przewiduje się budowę budynku produkcyjno – magazynowego                

o  wymiarach 86 x 15 m o łącznej powierzchni 1790 m². Obecnie w zakładzie zatrudnieniowych 

jest 13 pracowników, po rozbudowie docelowo zatrudnienie będzie wynosić 22 osoby.    

Woda do celów socjalno – bytowych pobierane jest i będzie z sieci wodociągowej.             

Ścieki socjalno – bytowe odprowadzane będą do zbiorników bezodpływowych. Nie powstają 

ścieki technologiczne. Zakład zasilany w energię cieplną poprzez istniejącą sieć centralnego 

ogrzewania.  

Wody opadowe i roztopowe będą rozprowadzane w sposób niezorganizowany po terenach 

zielonych. Odpady powstające w trakcie budowy oraz związane z działalnością zakładu będą 

magazynowane w szczelnych pojemnikach i kontenerach w wyznaczonych miejscach, a następnie 
przekazywane będą firmie zajmującej się zagospodarowaniem odpadów.                       

Przedmiotowe przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji może powodować 

potencjalne znaczące oddziaływanie na środowisko. Funkcjonowanie zakładu stolarskiego 

wywierać będzie wpływ na środowisko poprzez emisję hałasu, emisję substancji do atmosfery, 

powstawanie wód opadowych i odpadów. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko 

pozwoli na weryfikację skuteczności założeń projektowych zawartych w karcie informacyjnej                            

oraz umożliwi udział społeczeństwa w postępowaniu i zapoznanie się z raportem o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko zawierającym między innymi wpływ przedsięwzięcia na zdrowie                 

i życie ludzi. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania                                            

na środowiskowo. 
 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  

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

oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm / raport powinien zawierać 

m.in: 

1. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie realizacji  

i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 

wodne; 

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych; 

c) przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z fazy realizacji  

i eksploatacji lub użytkowania planowanego przedsięwzięcia,  

2. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym: elementów środowiska 

objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz 
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korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy; właściwości hydromorfologicznych, 

fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wód,  

3. opis istniejących w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami; 

a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być lokalizowane,  

b) informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania 

się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla 

których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na 

terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz  

w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się  

w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich 

oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań  

z planowanym przedsięwzięciem;  

4. opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 

przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową;  

5. opis analizowanych wariantów w tym: 

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, 

b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska - wraz z uzasadnieniem ich 

wyboru; 

6. określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko,  

w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy 

naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania 

istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej 

sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;  

6a) porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:  

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 

b) powierzchnię ziemi  z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz, 

c) dobra materialne, 

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem 

lub ewidencją zabytków, 

e) wzajemne oddziaływanie między elementami o których mowa w lit. a-d; 

7.  uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem informacji, 

o których mowa w pkt. 6 i 6a)  

8. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych 

znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący 

bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio  

i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: 

a) istnienia przedsięwzięcia, 

b) wykorzystywania zasobów środowiska, 

c) emisji; 

9. jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie 

proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska; 

10. wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo 

ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń  

w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów 

budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na 

budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub 

przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego;  

11. przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 
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12. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi  

i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe 

przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

13. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;  

14. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania,  

15. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, 

jakie napotkano, opracowując raport; 

16. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,  

w odniesieniu do każdego elementu raportu; 

17. datę sporządzenia raportu, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą 

raportu jest zespół autorów – imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem oraz imiona, 

nazwiska i podpisy członków zespołu autorów; 

18. oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów  

– kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, 

stanowiące załącznik do raportu;  

19. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 

Wobec powyższego stwierdzono jak w sentencji opinii.  

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1.   Wójt Gminy Sośnie  

     ul. Wielkopolska 47 

     63-435 Sośnie  

          

Do wiadomości: 

1.  Pan Karolina Wesołowska – Osiałkowska - pełnomocnik  

2. Pozostałe strony – w drodze obwieszczenia  

3. A/a 

A.Z.                                                                                                                                 (Podpis elektroniczny) 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 

Ostrowie Wielkopolskim reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Ostrowie Wielkopolskim/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie 

Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Plac Stefana Rowińskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski,  

e-mail: sekretariat@psse-ostrow.pl; strona internetowa: www.psse-ostrow.pl; skrzynka ePUAP: psse-

ostrowwlkp. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą 

PSSE lub e-mailem na adres: statystyka@psse-ostrow.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z ustawy o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195), mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego. 

4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom 

innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa. 

5. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

mailto:iod@wssepoznan.pl


Strona 5 z 5  

6. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, będą strony  

i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE 

w Ostrowie Wielkopolskim sprawy przekazała. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione 

Państwa dane, są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty świadczące usługi serwisowe, z 

których może skorzystać PSSE w Ostrowie Wielkopolskim. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14, poz. 67  

z późn. zm.). 
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