Sławno, dn. 04.04.2022 r.

BOŚiR.6220.19.34.2021
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) na wniosek z dnia 31.03.2022 roku Pana Tomasza
Brola TOMBUD Tomasz Brol, Kozenin 53C, 26-332 Sławno o wyjaśnienie wątpliwości co do treści
decyzji Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18.03.2022 roku określającej
środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD”
wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno”
postanawiam
wyjaśnić na żądanie strony treść sentencji decyzji znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18.03.2022 roku
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie zakładu
„TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno” w sposób następujący:
1. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu decyzji rozbudowa zakładu TOMBUD wraz z niezbędną
infrastrukturą realizowana będzie w miejscowości Kozenin, gm. Sławno – działki numer ewidencyjny
352/3, 354/1, 355/3, 356/1, 359/1, 360/1, 361/1, 362/1 obręb nr 0014 Kozenin (droga dojazdowa
wewnętrzna) oraz 360/2, 361/3, 362/2, 363, 364, 365, 366, 367, 368 obręb nr 0014 Kozenin oraz działki
numer ewidencyjny 31, 32 obręb nr 0020 Owadów (zakład), gm. Sławno.
2. W przedmiotowej sprawie mieliśmy zatem do czynienia z wystąpieniem Wnioskodawcy o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującej zakresem działki nr 352/3, 354/1, 355/3,
356/1, 359/1, 360/1, 361/1, 362/1 obręb nr 0014 Kozenin (droga dojazdowa wewnętrzna) oraz 360/2,
361/3, 362/2, 363, 364, 365, 366, 367, 368 obręb nr 0014 Kozenin oraz działki nr 31, 32 obręb
nr 0020 Owadów (zakład), gm. Sławno. Zgodnie z przedłożoną do wniosku dokumentacją, tj. kartą
informacyjną przedsięwzięcia, raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz jego uzupełnieniem –
przedłożonym w toku prowadzonego postępowania, zakres przedsięwzięcia dotyczył wszystkich
działek wskazanych we wniosku.
3. W związku z powyższym w przedmiotowym postępowaniu, ocena odziaływania przedsięwzięcia
na środowisko w zakresie emisji do powietrza, czy emisji hałasu obejmowała wszystkie działki
wskazane we wniosku o wydanie decyzji, czyli te, które dotyczyły drogi dojazdowej wewnętrznej
zlokalizowanej na działkach nr 352/3, 354/1, 355/3, 356/1, 359/1, 360/1, 361/1, 362/1 obręb nr 0014
Kozenin oraz działek nr 360/2, 361/3, 362/2, 363, 364, 365, 366, 367, 368 obręb nr 0014 Kozenin oraz
działki nr 31, 32 obręb nr 0020 Owadów (zakład), gm. Sławno.
4. Tym samym należy uznać, że zakres planowanego przez Wnioskodawcę przedsięwzięcia,
pomimo wyszczególnienia w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
znak WOOŚ.4221.150.2021.MLa.3 z dnia 18 stycznia 2022 roku i w sentencji decyzji Wójta Gminy
Sławno znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18.03.2022 roku określającej środowiskowe
uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną
infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno”, tylko niektórych działek, dotyczy również działek
obejmujących drogę dojazdową wewnętrzną, tj. działki nr 352/3, 354/1, 355/3, 356/1, 359/1, 360/1,
361/1, 362/1 obręb nr 0014 Kozenin jak również działki nr 360/2, 361/3, 362/2, 363, 364, 365, 366, 367,
368 obręb nr 0014 Kozenin oraz działki nr 31, 32 obręb nr 0020 Owadów (zakład), gm. Sławno.
Urząd Gminy w Sławnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Sławno
Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
Masz prawo dostępu, sprostowania , ograniczenia przetwarzania danych .
Więcej informacji na stronie www.bip.ugslawno.pl w zakładce RODO.
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UZASADNIENIE
W dniu 31.03.2022 roku wpłynął wniosek Pana Tomasza Brola TOMBUD Tomasz Brol,
Kozenin 53C, 26-332 Sławno o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji Wójta Gminy Sławno znak
BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18.03.2022 roku określającej środowiskowe uwarunkowania
przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą
w m. Kozenin, gm. Sławno”. Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z dokumentacją załączoną do wniosku
o wydanie decyzji środowiskowej przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa zakładu „TOMBUD”
wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno (Działki nr 352/3, 354/1, 355/3, 356/1,
359/1, 360/1, 361/1, 362/1 obręb nr 0014 Kozenin (droga dojazdowa wewnętrzna) oraz 360/2, 361/3,
362/2, 363, 364, 365, 366, 367, 368 obręb nr 0014 Kozenin oraz działki nr 31, 32 obręb nr 0020 Owadów
(zakład), gm. Sławno), a w sentencji decyzji wpisano zakres przedsięwzięcia usytuowany na działkach:
-362/2, 363, 364 i 365 – hala produkcyjno-magazynowa;
-365 i 366 – budynek socjalny przy hali;
-365 i 366 – nowy węzeł betoniarski;
-360/2, 361/3 i 362/2 – projektowane boksy magazynowe na kruszywa z utwardzonym placem
manewrowo składowym.
Natomiast działki obejmujące drogę wewnętrzną i dojazdową wymienione zostały jedynie
w uzasadnieniu decyzji.
Wójt Gminy Sławno, po przeanalizowaniu zebranego w sprawie materiału dowodowego, tj,
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, karty informacyjnej przedsięwzięcia,
raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia oraz jego uzupełnienia uznał, że zasadnym jest
wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji we wnioskowanym zakresie.
Zgodnie, bowiem z treścią art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) „Organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze
postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji.”
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.
POUCZENIE
Od
niniejszego
postanowienia
służy
stronom prawo
wniesienia
zażalenia
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta
Gminy Sławno w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymują:
1. Pan Tomasz Brol
TOMBUD Tomasz Brol
Kozenin 53C, 26-332 Sławno
2. Strony postępowania w trybie art. 49 k.p.a.
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, Plac Kościuszki 9, 26-300 Opoczno
5. Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Gabriela Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrków Trybunalski
6. a/a
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