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Częstochowa, 22.02.2019 r.

Szanowny Pan
Andrzej Sowa, Paweł Ruksza
Radni Miasta Częstochowy
Dotyczy: interpelacji z dnia 6 lutego 2019 r. dot. wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy Włodar Trade Wiesław
Włodarczyk spółka jawna.

W odpowiedzi na Panów interpelację w ww. sprawie, uprzejmie informuję,
że w tut. organie prowadzone jest postępowanie dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Modernizacja istniejącej linii technologicznej w zakresie wymiany pakowaczki
turbinowej o wydajności 12,5 t/h na pakowaczkę o wydajności 20 t/h w zakładzie
zlokalizowanym w Częstochowie ul. Gminna 42”, planowanego w Częstochowie,
przy ulicy Gminnej 42, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 675/4,
675/5, 773/9, 773/11, 773/15 obręb 428 (Grabówka). Postępowanie to zostało
wszczęte na wniosek złożony w dniu 4 października 2017 r. przez Panią ……… –
pełnomocnika spółki Włodar Trade Wiesław Włodarczyk spółka jawna, z siedzibą
przy ulicy Gminnej 42 w Częstochowie.
Jednocześnie, poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane przez Panów pytania
skierowane do Prezydenta Miasta Częstochowy.
Ad.1.
W oparciu o przedłożony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego
uzupełnienia
przez
pełnomocnika
wnioskodawcy,
tut.
organ
przystąpił
do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie, zapewniono
możliwość udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu poprzez
umieszczenie
odpowiedniego
ogłoszenia
na
czas
30
dni,
w dniach
od 16 stycznia 2019 r. do 15 lutego 2019 r. W przewidzianym ustawą terminie,
do toczącego się postępowania mieszkańcy Częstochowy złożyli wiele uwag,
wniosków i zastrzeżeń do planowanego przedsięwzięcia, które Prezydent Miasta
Częstochowy będzie rozpatrywał przy wydaniu decyzji kończącej postępowanie.
Pismami z dnia 15 stycznia 2019 r. zwrócono się także
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Katowicach i do Państwowego Powiatowego Inspektora
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Sanitarnego w Częstochowie o uzgodnienie i opinię warunków realizacji
przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie opinią
sanitarną z dnia 13 lutego 2019 r. znak: NS/NZ.523-10/19 zaopiniował negatywnie
planowane przedsięwzięcie w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.
Do dnia dzisiejszego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
nie wydał postanowienia ww. sprawie, a pismem z dnia 15 lutego 2019 r. wezwał
do złożenia wyjaśnień i uszczegółowienia informacji zawartych w raporcie
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W toku prowadzonego postępowania wpłynęło ponaglenie Pani Adwokat ……….
reprezentującej firmę Włodar Trade Wiesław Włodarczyk Spółka Jawna.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie uznało ww. ponaglenie
za uzasadnione i wyznaczyło dla tut. organu, termin załatwienia sprawy do dnia
28 lutego 2019 r. W chwili obecnej nie zostały jednak zgromadzone dowody
i materiały do wydania decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie. Wobec
powyższego, termin zakończenia sprawy może ulec zmianie.
Ad.2.
Na dzień dzisiejszy nie można określić przewidywanego oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia na środowisko, gdyż złożona dokumentacja w przedmiotowej
sprawie (raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) na chwilę obecną
jest niepełna i taka analiza byłaby obarczona wysokim błędem.
Ad.3.
Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania m.in. zezwolenia na przetwarzanie
odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów ma obowiązek prowadzenia
wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów
-art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zapis ten wchodzi
w życie z dniem 22 lutego 2019 r. Zapis art. 25 ust. 8a mówi, że minister właściwy
do spraw środowiska określi w drodze rozporządzenia, wymagania dla prowadzenia
wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów,
minimalne wymagania dla urządzeń technicznych wizyjnego systemu kontroli
oraz wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu, kierując się
koniecznością umożliwienia sprawowania nadzoru nad działalnością w zakresie
gospodarowania
odpadami.
Na dzień
22
lutego
2019 r.
brak
jest
ww. aktu wykonawczego.
Ad.4.
W związku z przewidywanym zwiększeniem natężenia ruchu pojazdów
obsługujących firmę Włodar Trade Wiesław Włodarczyk Spółka Jawna, będzie
możliwość
wprowadzenia
odpowiednich
rozwiązań
poprawiających
bezpieczeństwo
w
ramach
środków
przeznaczonych
na
utrzymanie
lub przebudowę ul. Gminnej. Jednocześnie należy przy tym wskazać, że możliwy
jest alternatywny dojazd do zakładu od strony wschodniej, nowo wybudowaną ulicą
równoległą do ul. Krzemiennej.
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Andrzej Babczyński

