
     Karlino, 12 stycznia 2009 r.
                       

GP 7624/58-05/08/09

D E C Y Z J A  Nr  1/2009

o   środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

Na  podstawie  art.  84  i  art.  85  ust.  2  ustawy  

z  dnia  3  października  2008  r.–  ustawa  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego 

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

środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ) a także § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. NR 98, poz. 1071 

z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez: PUiP Redgaz Sp. z o.o., ul. BoWiD 

9k, 75-250 Koszalin

stwierdzam

brak  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  przedsięwzięcia 

polegającego  na  rozbudowie  istniejącej  stacji  redukcyjno-  pomiarowej  gazu  w/c  wraz  

z  nawanialnią,  ciągu  zasilania  awaryjnego  i  kotłowni  zasilającej  podgrzewacze  gazu,  

zlokalizowanego  na  terenie  Mieszalni  Gazu  Karlino,  dz.  nr  626/7,  obręb  Daszewo,  

miejscowość Karlino.

UZASADNIENIE

Wniosek złożony przez PUiP Redgaz Sp. z  o.o.,  ul.  BoWiD 9k, 75-250 Koszalin 

w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację 



przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji redukcyjno- pomiarowej gazu 

w/c  wraz  z  nawanialnią,  ciągu  zasilania  awaryjnego  i  kotłowni  zasilającej  podgrzewacze 

gazu,  zlokalizowanego na  terenie  Mieszalni  Gazu Karlino,  dz.  nr  626/7,  obręb  Daszewo, 

miejscowość Karlino, wpłynął do tutejszego urzędu w dniu 17.11.2008 r.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 

w  sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na 

środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 

2573 z późn. zm.), ww. inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć:

• instalacje  do  przesyłu  gazu,  niewymienione  w  §  2  ust.  1  pkt.  21,  oraz 

towarzyszące  tłocznie  lub  stacje  redukcyjne  z  wyłączeniem  gazociągów  

o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków;

Dla  terenu  objętego  wnioskiem  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych 

uwarunkowaniach  Gmina  Karlino  nie  posiada  obowiązującego  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

W dniu 25.11.2008 r. pismem Nr GP 7624/58/08 Urząd Miasta i Gminy zawiadomił 

strony  postępowania  o  wszczęciu  postępowania  w  sprawie  wydania  decyzji  

o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  omawianej  inwestycji  poprzez  obwieszczenie 

zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2000 r. NR 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Pismem z dnia 25.11.2008 r. Urząd Miasta i Gminy Karlino zgodnie z art. 64 ust. 1 

pkt.  1  i  ust.  2  pkt.  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 2008 r. Nr 199, poz.1227 ), wystąpił do Starostwa 

Powiatowego  w  Białogardzie  oraz  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  

w Białogardzie  z  wnioskiem o wydanie opinii  w sprawie  potrzeby sporządzenia  raportu  

o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  i  jego  ewentualnego  zakresu  dla  ww. 

przedsięwzięcia.

W dniu 08.12.2008 r. Starosta Białogardzki postanowieniem BOŚ.7633-63/08 odstąpił 

od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie opinią sanitarną z dnia  

04.09.2008  r.,  znak  PS-N-NZ-4010-70/08  nałożył  obowiązek  sporządzenia  raportu  

o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polega na modernizacji, która obejmuje:
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- przebudowę istniejącej stacji redukcyjno - pomiarowej,

- przebudowę istniejącej nawanialni gazu i kotłowni zasilającej podgrzewacze,

- w ramach przebudowy planuje się usuniecie starych kontenerów nawanialni,  stacji 

i kotłowni  oraz  posadowienie  nowych  kontenerów o  wymiarach  2100x5000x2260 

(stacja), 3000x1000x2260mm (kotłownia) i 2100x2000x2260 (nawanialnia),

Nowe kontenery stacji i kotłowni planuje się posadowić w miejscu w którym stoi kontener 

stacji redukcyjno pomiarowej wraz z kotłownią. Kontener nawanialni wtryskowej zostanie 

posadowiony obok istniejącego kontenera nawanialni kontaktowej.

Stacja znajduje się na terenie Mieszalni Gazu Karlino na działka nr 626/7, obręb Daszewo, 

miejscowość  Karlinko.  Właścicielem  gruntu  jest  PGNiG  S.A.  w  Warszawie,  prawo  do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane posiada: Sławomir Kudela ul. Narutowicza 

1/8, 66 – 400 Gorzów Wlkp. 

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wymianę orurowania, reduktorów i urządzeń 

zabezpieczających oraz kontenera istniejącej  stacji  gazowej wraz z kotłownią.  Zastąpienie 

nawanialni kontaktowej nawanialnią wtryskową.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami:

- wodno- błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zasięgu wód podziemnych,

- leśnymi,

- objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód 

śródlądowych,

- wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt 

lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 

oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

- obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

- obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

- obszarami przylegającymi do jezior,

- uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Na postawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 
określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz 
szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573  
z póź. zm.) dokonano analizy przedsięwzięcia pod kątem potrzeby sporządzenia „raportu”. 
Uwzględniając  rodzaj  i  zakres  inwestycji  wynikający  z  wniosku  inwestora  i  informacji  
o planowanym przedsięwzięciu oraz opinie Starosty Powiatu Białogardzkiego i Państwowego 
Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Białogardzie,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Karlino 
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postanowieniem  z  dnia  14.12.2008  r.  znak  GP  7624/58-03/08  odstąpił  od  nałożenia 
obowiązku  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko  przedsięwzięcia 
polegającego  na  rozbudowie  istniejącej  stacji  redukcyjno-  pomiarowej  gazu  w/c  wraz  
z  nawanialnią,  ciągu  zasilania  awaryjnego  i  kotłowni  zasilającej  podgrzewacze  gazu, 
zlokalizowanego  na  terenie  Mieszalni  Gazu  Karlino,  dz.  nr  626/7,  obręb  Daszewo, 
miejscowość Karlino.

Zgodnie z z art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami oraz art. 63 
i art. 64 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.  U.  z  2008  Nr  199,  poz.  1227)  Urząd  Miasta  i  Gminy  Karlino  zawiadomił  strony 
postępowania  o  odstąpieniu  od  nałożenia  obowiązku  sporządzenia  raportu  oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.

W trakcie postępowania administracyjnego do tutejszego Urzędu nie wnoszono uwag 

i wniosków do zebranych dokumentów i celu planowanej inwestycji.

Mając na uwadze powyższe- postanawiam jak na wstępie.

Wobec powyższego orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie  z  art.  72  ust.  3  z  dnia  15  lutego  2008  r.-  ustawy  

z  dnia  3  października  2008  r.–  ustawa  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego 

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

środowisko  (Dz.  U.  z  2008  r.  Nr  199,  poz.1227  ),  decyzję  o  środowiskowych 

uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji , o której mowa w art. 72 ust. 1 

ww. ustawy. Zgodnie z art. 72 ust. 3 wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed 

upływem czterech lat, od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała 

się ostateczna. 

Wskazany powyżej termin, zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy, może ulec wydłużeniu 

o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać 
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na  środowisko  przebiega  etapowo  oraz  nie  zmieniły  się  warunki  określone  w  decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od  decyzji  niniejszej  służy  stronom  odwołanie  się  do  Samorządowego  Kolegium 

Odwoławczego  w  Koszalinie  za  pośrednictwem  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Karlino  

w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. UMiG Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78- 230 Karlino

2. PUiP Redgaz Sp. z o.o., ul. BoWiD 9k, 75-250 Koszalin
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