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Marcinowice, dnia 12.10.2016 r. 

 

 

RG.6220.03.06.2016 

 

 

 

POSTANOWIENIE  

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

 

 

 

  Na podstawie art. 63 ust. 2 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt. 92 

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

znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) 

po po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, opinia 

znak: WOOŚ.4240.673.2016.MSK.4 z dnia 30.09.2016 r. i opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, postanowienie nr 147/16, znak: ZNS.620.44.2016 z dnia 

16.08.2016 r. 
 

stwierdzam brak potrzeby 

 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 

„wybudowaniu i eksploatacji zakładu przetwórstwa mięs w Marcinowicach”  

 

Uzasadnienie  
 

Dnia 21.07.2016 r. (data wpływu 25.07.2016 r.) do tut. Urzędu wpłynął wniosek wraz z kartą 

inwestycyjną Dar-VIT Dariusz Konarski, Jagodnik 16E, 58-100 Świdnica, w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego 

na: „wybudowaniu i eksploatacji zakładu przetwórstwa mięs w Marcinowicach”. Inwestycja 

planowana jest do realizacji na działce nr 46, AM-1, obręb 0008 Marcinowice, Gmina 

Marcinowice. 

 

Wnioskowana inwestycja polegająca na budowie i eksploatacji zakładu przetwórstwa mięs,  

zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 92 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), 

została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. 
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Zgodnie z art. 64 ust. 1 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), Wójt Gminy Marcinowice 

wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. 

 

Zgodnie z art. 49 kpa, obwieszczeniem RG.6220.03.03.2016 z dnia 28.07.2016 r.  Wójt Gminy 

Marcinowice zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, o wystąpieniu do organów 

opiniujących oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 147/16, znak: 

ZNS.620.44.2016 z dnia 16.08.2016 r. stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu we Wrocławiu pismem znak: 

WOOŚ.4240.673.2016.KZ.1. z dnia 16.08.2016 r. zgodnie z art. 36 §1 kpa, zawiadomił o 

niemożności załatwienia sprawy w ustawowym terminie i powiadomił o jej rozpatrzeniu w 

terminie do dnia 30.08.2016 r. W trybie art. 10 kpa, Wójt Gminy Marcinowice, pismem  

RG.6220.03.04.2016 z dnia 22.08.2016 poinformował strony o zmianie terminu rozpatrzenia 

sprawy. 

 

Pismem znak: WOOŚ.4240.673.2016.KZ.2. z dnia 30.08.2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu wezwał Inwestora do uzupełnienia treści karty informacyjnej 

przedsięwzięcia. Wójt Gminy Marcinowice, pismem RG.6220.03.05.2016 z dnia 08.09.2016 

poinformował strony o ponownej zmianie terminu rozpatrzenia sprawy. Po uzupełnieniu przez 

Dar-VIT Dariusz Konarski, pismem z dnia z dnia 16.09.2016 r. wymaganych informacji, 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak: 

WOOŚ.4240.673.2016.MSK.4KZ.1. z dnia  30.09.2016 r. uznał, że dla ww przedsięwzięcia nie 

istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 

Dla terenu na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie obowiązują ustalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/220/06 Rady Gminy 

Marcinowice z dnia 12 kwietnia 2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego Nr 108 poz. 1826 z 02.06.2006 r., z przeznaczeniem: 5.P/U – tereny zabudowy 

produkcyjno-przemysłowej i usługowej. Projektowane przedsięwzięcie jest więc z tym planem 

zgodne. 

 

Przedmiotowa inwestycja - zakład przetwórstwa mięs w Marcinowicach, planowana jest 

produkcja wyrobów z mięsa wieprzowego i wołowego, w tym produkcja wędlin. Produkcja 

będzie prowadzona w dni robocze od poniedziałku do piątku, w razie potrzeby również w soboty, 

maksymalnie na dwie zmiany w godzinach od 2 do 18. 

Projektowana zdolność produkcyjna instalacji wynosić będzie 1 Mg wyrobów gotowych na dobę 

(tj. ok. 5 Mg/tydz., max. 260 Mg/rok). W zakładzie produkowane będą wyroby mięsne 
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peklowane, wędzone, parzone, wędzonki, kiełbasy, wędliny podrobowe wg grup 

asortymentowych: kiełbasy, kiełbasy surowe, wędliny podrobowe, wędliny homogenizowane,  

studzieniny, pasztety, rolady,  wędzonki. 

Ponadto zakład prowadzić będzie redystrybucję mięs drobiowych. 

 

Przedsięwzięcie usytuowane będzie na działce Inwestora, nr 46, obręb Nr 0008 Marcinowice, o 

powierzchni 0,9323ha, w południowo-wschodnim krańcu wsi Marcinowice, w powiecie 

świdnicki. Teren ten nie należy do terenów chronionych. Do tej pory przedmiotowa działka 

wykorzystywana jest rolniczo, jako pole uprawne. Na działce ze względu na prowadzoną rolniczą 

działalność produkcyjną występują monokulturowe gatunki uprawne roślin oraz towarzyszące 

uprawie chwasty segetalne. Na działce nie występują drzewa i krzewy. 

 

Na przedmiotowym terenie zostanie wybudowany budynek zakładu przetwórstwa mięs oraz 

konieczna infrastruktura w postaci kanalizacji wewnętrznych deszczowej i sanitarnej, parkingu, 

placów manewrowych. 

 

Zakład prowadzić będzie działalność w zakresie przetwórstwa mięsa wieprzowego i wołowego. 

Surowiec pochodzić będzie z zakładów prowadzących sprzedaż mięs o uprawnieniach sprzedaży 

na rynek państw Unii Europejskiej. W zakładzie nie będzie prowadzony ubój. Surowiec do 

produkcji wędlin stanowić będą elementy z mięsa wieprzowego i wołowego oraz podroby. 

Surowiec przyjmowany jest przez rampę przyjęcia surowca. Część zakupionego mięsa 

przeznaczona będzie do bezpośredniej sprzedaży, natomiast pozostała część poddawana 

przetwarzaniu, między innymi może być wędzona i parzona. W ramach procesu mięso będzie 

dzielone, rozdrabniane mieszane i odpowiednio doprawiane. 

W procesie wędzenia i parzenia wędzonek, kiełbas i wyrobów wędliniarskich wykorzystywanych 

będzie pięć komór wędzenia tradycyjnego oraz kocioł warzelny. W komorach wędzarniczych 

tradycyjnych produkty poddawane są obróbce dymem powstałym w wyniku spalania (zżarzania) 

polan w specjalnie skonstruowanym piecu połączonym z komorą tunelem grawitacyjnym. Piec 

wykonany jest z materiałów odpornych na wysokie temperatury. Proces wędzenia kontrolowany 

jest przez sterownik regulujący dopływ świeżego powietrza do pieca, nie dopuszczając do 

powstania zbyt wysokiej temperatury. Wsad przeznaczony do obróbki zawieszony będzie na 

wózku. Wytworzony na palenisku dym swobodnie przechodzi przez wsad, a następnie 

odprowadzany jest na zewnątrz oddzielnym emitorem. Ponadto w ramach procesu produkcyjnego 

wyroby mogą być poddawane obróbce cieplnej w kotle warzelnym i komorze parzelniczej. 

Do normalnego funkcjonowania Zakładu, rocznie wykorzystywane będą media, surowce, 

materiały i paliwa takie jak: mięso 260 Mg, przyprawy 1,2 Mg, woda – do celów 

technologicznych 1600 m3, GAZ LPG 20 tyś. Dm3. 

W zakładzie zlokalizowany będzie również sklep firmowy, w którym inwestor prowadzić będzie 

również handel detaliczny. 

Funkcjonowanie omawianego zakładu wywierać będzie wpływ na środowisko jedynie poprzez: 

emisję gazów i pyłów do powietrza, emisję ścieków, wytwarzanie odpadów, emisję hałasu. Jednak 

oddziaływanie inwestycji ogranicza się do terenu działki, do których wnioskodawca posiada tytuł 

prawny. 
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Planowane rozwiązania chroniące środowisko. 

Gospodarka odpadami - poza technikami zapobiegania i redukcji strat materiałowych w zakresie 

gospodarowania odpadami podejmowane będą m. in. następujące działania: 

 kontrola zużycia oraz strat stosowanych surowców, 

 przyjmowanie do produkcji tylko surowców dobrej jakości, 

 odpowiednie magazynowanie odpadów, 

 prowadzenie ewidencji odpadów, 

 przekazywanie odpadów podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie 

nimi, 

 utrzymywanie urządzeń w sprawności. 

 

Emisja gazów i pyłów do powietrza - Wnioskodawca w związku z funkcjonowaniem 

przedmiotowego zakładu w ramach rozwiązań chroniących środowisko: 

 przestrzegać będzie reżimu technologicznego, 

 utrzymywać będzie maszyny i urządzenia w sprawności, 

 ograniczy ruch pojazdów do wymaganego minimum, poprzez odpowiednią logistykę dostaw 

surowców oraz odbiorów produkowanych wyrobów. 

 

Ścieki przemysłowe/bytowe - na terenie zakładu powstawać będą ścieki technologiczne, które po 

podczyszczeniu w separatorze tłuszczu będą odprowadzane do gminnej kanalizacji ściekowej. 

Separator tłuszczu będzie okresowo sprawdzane i czyszczone, w celu zapewnienia ich należytej 

sprawności. 

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych przed odprowadzeniem do rowu będą 

podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem. Separator 

będzie okresowo sprawdzany i opróżniany z nagromadzonego osadu i ropopochodnych 

zanieczyszczeń. 

 

Hałas - ochrona środowiska przed hałasem polega na zapewnieniu utrzymania przenikania hałasu 

do terenów chronionych na dopuszczalnym dla nich poziomie. Hałas przenikający z terenu 

Zakładu do środowiska zostanie ograniczony poprzez: 

 stosowanie sprawnych maszyn i urządzeń, 

 lokalizację źródeł hałasu możliwie jak najdalej od terenów chronionych. 

Wyniki obliczeń propagacji hałasu przenikającego do środowiska z terenu masarni dla 

rozpatrzonego sposobu jego funkcjonowania wykazały dotrzymanie dopuszczalnego poziomu 

hałasu na najbliższym terenie chronionym. 

 

Wpływ inwestycji na powietrze atmosferyczne - inwestycja prowadzona będzie w gminie 

Marcinowice, w południowo-wschodniej części miejscowości Marcinowice, na działce 

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 46. W najbliższym sąsiedztwie inwestycji znajdują się 

pola uprawne. Zabudowa mieszkalna jednorodzinna znajduje się w odległości 200 m w kierunku 

południowo-zachodnim. W kierunku północno-zachodnim, w odległości 200 m zlokalizowany 

jest cmentarz i stacja paliw. 

Po uruchomieniu zakładu, w trakcie funkcjonowania obiektu, wystąpią emisję zanieczyszczeń do 

powietrza atmosferycznego z kotłowni, palników kotła warzelniczego, palnika komory 
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wędzarniczo-parzelniczej, oraz ze spalania paliw w silnikach pojazdów dostawczych i 

samochodów pracowników. 

Wprowadzane będą następujące zanieczyszczenia do powietrza: dwutlenek azotu, dwutlenek 

siarki, tlenek węgla, pył zawieszony PM 10. PM2.5, benzen, węglowodory aromatyczne, 

węglowodory alifatyczne, formaldehyd, aceton i fenol. Emisja zanieczyszczeń ze źródeł 

grzewczych, technologicznych i powodowana przez środki transportu, nie spowoduje przekroczeń 

wartości dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym w rejonie oddziaływania rozpatrywanego 

obiektu. 

 

Opisywany Zakład oddziaływać będzie na otoczenie jedynie lokalnie, zatem nie przewiduje się 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

Zakład ze względu na oddalenie nie będzie oddziaływać na obszary podlegające ochronie na 

podstawie ustawy o ochronie przyrody. 

W odniesieniu do obszarów i obiektów podlegających ochronie zgodnie z ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody planowane przedsięwzięcie położone jest: 

 Pomnik przyrody ożywionej - Lipa drobnolistna (Tilia cordata)- Zebrzydów - 1.73 km, 

 OSO Natura 2000 Zbiornik Mietkowski PLB020004 – 6.58 km, 

 SOO Masyw Ślęży PLH020040 – 5.81 km 

 Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy – 4,21 km, 

 Ślężański Park Krajobrazowy - 5.52 km. 

 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), 

korzystny wpływ na środowisko planowanego przedsięwzięcia przy jego prawidłowym 

utrzymaniu i konserwacji oraz krótkotrwałe oraz odwracalne uciążliwości występujące podczas 

realizacji, uznaje się za dopuszczalne odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 
 

W związku z powyższym, Wójt Gminy Marcinowice odstąpił od obowiązku przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 

 

Pouczenie 

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

 

  Wójt Gminy Marcinowice 

 

/-/ Władysław Gołębiowski 
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Podano do publicznej wiadomości poprzez: 
umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marcinowice 
umieszczenie na tablicy ogłoszeń w m. Marcinowice 
umieszczenie na stronie www.bip.marcinowice.pl.  
 
 
Sprawę prowadzi: 
Ryszard Porębski 
tel. 74 850 34 96 

 

http://www.bip.marcinowice.pl/

