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OŚ.6220.25.2020 Konin, 22 lutego2021r. 

 

OBWIESZCZENIE 

o powiadomieniu stron postępowania 

 

 Na podstawie art. 73 ust. 3 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 2021 r. 

poz. 247) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania 

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 19 lutego 2021 r.  

znak OŚ.6220.25.2020 dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie ilości stosowanych 

preparatów malarskich w zakładowej malarni” w zakładzie zlokalizowanym na działkach 

o nr ew. 1213, 1421 i 1209/1 obręb Gosławice w Koninie, której treść podaje się poniżej. 

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 

publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 23.02.2021 r. do dnia  

09.03.2021 r. Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu 

Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 w godz. od 730 do 1530  

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji tj. od dnia 09.03.2021 r.  

do 23.03.2021 r. Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów  

oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony 

Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Wojska Polskiego 2, 62-510 Konin pok. 218 

lub w Urzędzie Miejskim w Koninie  w Biurze Obsługi Interesanta plac Wolności 1,  

62-500 Konin w godz. od 730 do 1530, a także za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  
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OŚ.6220.25.2020                                                                                   Konin, 19 lutego 2021 r. 

 

DECYZJA NR 16 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80  

ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 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 2021 r. poz. 247) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)  

po rozpatrzeniu wniosku firmy AGTOS Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 156 62-500 Konin,  

z dnia 09.10.2020 r. 

ORZEKAM 

 

I. Uzgodnić środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia  

pn. „Zwiększenie ilości stosowanych preparatów malarskich w zakładowej malarni”  

w zakładzie zlokalizowanym na działkach o nr ew. 1213, 1421 i 1209/1 obręb Gosławice 

w Koninie. 

II. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko. 

III. Określić warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub 

użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony 

cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia 

uciążliwości dla terenów sąsiednich w następujący sposób: 

1. Prowadzić ewidencję wielkości zużycia farb, lakierów i rozpuszczalników  

w zakładzie na etapie powlekania i suszenia produktów. 

2. W przedmiotowej malarni zużywać do 9,7 Mg/rok  preparatów (farby i podkłady, 

utwardzacze, zmywacze, rozcieńczalniki), w tym zużycie lotnych związków 

organicznych do 4,48 Mg/rok. 

 

UZASADNIENIE 
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Firma AGTOS Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 156 62-500 Konin wnioskiem z dnia  

09 października 2020 r. (uzupełnionym pismem z dnia 19 listopada 2020 r.) zwróciła  

się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  

pn. „Zwiększenie ilości stosowanych preparatów malarskich w zakładowej malarni”  

w zakładzie zlokalizowanym na działkach o nr ew. 1213, 1421 i 1209/1 obręb Gosławice 

w Koninie. 

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3  

ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1839), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco  

oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 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 2021 r. poz. 247) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Konina. 

Stosownie do art. 64 ust. 2 pkt 3 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 2021 r. poz. 247) pismem znak OŚ.6220.25.2020 z dnia 27 listopada 2021 r. 

zwrócono się do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie  

z prośbą o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina dla działek o numerach ewidencyjnych 1213, 1421  

i 1209/1 obręb Gosławice oraz o stwierdzenie zgodności lokalizacji przedsięwzięcia  

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie pismem znak 

UA.6727.690.2020 z dnia 02 grudnia 2020 r.  stwierdził, że: 

- zgodnie z uchwałą Nr 118 Rady Miasta Konina z dnia 26 maja 1999 r., w sprawie zmiany 

miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Konina 

w granicach byłej strefy ochronnej Huty Aluminium (opubl. w Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 8 lipca 1999 r., nr 49, poz. 1068) niżej wymienione działki znajdują się 

na terenie oznaczonym w planie następującymi symbolami i przeznaczone są pod: 

- działka o numerze ewidencyjnym 1209/1 (obręb Gosławice): 
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11P/S – tereny produkcji przemysłowej, baz i składów, 

- działka o numerze ewidencyjnym 1421 (obręb Gosławice): 

27EE/EC – tereny elektrociepłowni, 

11P/S – tereny produkcji przemysłowej, baz i składów, 

- działka o numerze ewidencyjnym 1213 (obręb Gosławice): 

11P/S – tereny produkcji przemysłowej, baz i składów, 

 Biorąc powyższe pod uwagę Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego  

w Koninie stwierdził, iż realizacja przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie ilości stosowanych 

preparatów malarskich w zakładowej malarni”, zlokalizowana na wyżej wymienionych 

działkach, nie narusza ustaleń wymienionego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 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 2021 r. poz. 247) pismem znak OŚ.6220.25.2020 z dnia  

09 grudnia 2020 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony  

Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do 

zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak WOO-IV.4220.1853.2020.WK.3 z dnia 19 

stycznia 2021 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie ilości 

stosowanych preparatów malarskich w zakładowej malarni” w zakładzie zlokalizowanym 

na działkach o nr ew. 1213, 1421 i 1209/1 obręb Gosławice w Koninie, nie istnieje 

potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał 

konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

następujących warunków  i wymagań: 

1. Prowadzić ewidencję wielkości zużycia farb, lakierów i rozpuszczalników  

w zakładzie na etapie powlekania i suszenia produktów. 

2. W przedmiotowej malarni zużywać do 9,7 Mg/rok  preparatów (farby i podkłady, 

utwardzacze, zmywacze, rozcieńczalniki), w tym zużycie lotnych związków 

organicznych do 4,48 Mg/rok. 

Powyższe zostało uwzględnione w warunkach niniejszej decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 1  

pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
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o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) pismem znak 

OŚ.6220.25.2020 z dnia 09 grudnia 2020 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej 

potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak 

ON.NS.9011.8.85.2020 z dnia 21 grudnia 2020 (za pośrednictwem ePUAP) stwierdził,  

iż pod względem higienicznym i zdrowotnym nie zachodzą przesłanki określone w art. 63 

ust. 1 ww. ustawy do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko.  

 Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 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 2021 r. poz. 247) pismem znak OŚ.6220.25.2020 z dnia 09 grudnia 2020 r. 

zwrócono się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole  

o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich 

w Kole pismem znak PO.ZZŚ.3.435.1.417.2020.PP z dnia 28.12.2020 r. wyraził opinię,  

że dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie ilości stosowanych preparatów malarskich  

w zakładowej malarni” w zakładzie zlokalizowanym na działkach o nr ew. 1213, 1421  

i 1209/1 obręb Gosławice w Koninie, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko oraz wskazał konieczność uwzględnienia w decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań. 

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione 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 2021 r. poz. 247) przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, 

wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, 

prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia 

oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi 

przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność 

biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość 



6 
 

zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem 

obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 

roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną,  

w tym obszarów Natura 2000. 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. ustawy, na podstawie przedłożonej 

karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że w ramach planowanego 

przedsięwzięcia Wnioskodawca planuje zwiększenie ilości stosowanych preparatów 

malarskich w zakładowej malarni, na działkach nr 1213, przedsięwzięcia na środowisko. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak 

ON.NS.9011.8.85.2020 z dnia 21 grudnia 2020 (za pośrednictwem ePUAP) stwierdził,  

iż pod względem higienicznym i zdrowotnym nie zachodzą przesłanki określone w art. 63 

ust. 1 ww. ustawy do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko.  

 Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 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 2021 r. poz. 247) pismem znak OŚ.6220.25.2020 z dnia  

09 grudnia 2020 r. zwrócono się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole  

o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich 

w Kole pismem znak PO.ZZŚ.3.435.1.417.2020.PP z dnia 28.12.2020 r. wyraził opinię,  

że dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie ilości stosowanych preparatów malarskich  

w zakładowej malarni” w zakładzie zlokalizowanym na działkach o nr ew. 1213, 1421  

i 1209/1 obręb Gosławice w Koninie, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko oraz wskazał konieczność uwzględnienia w decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań. 

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione 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 2021 r. poz. 247) przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, 

wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, 

prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia 

oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi 
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przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność 

biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość 

zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem 

obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 

roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną,  

w tym obszarów Natura 2000. 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. ustawy, na podstawie przedłożonej 

karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że w ramach planowanego 

przedsięwzięcia Wnioskodawca planuje zwiększenie ilości stosowanych preparatów 

malarskich w zakładowej malarni, na działkach nr 1213, 1421 i 1209/1, obręb Gosławice, 

miasto Konin. Zakład zajmuje powierzchnię 1,8145 ha, w skład której wchodzą 3 hale 

produkcyjne. Zakład zajmuje się opracowywaniem, konstruowaniem, produkcją  

i dystrybucją urządzeń do obróbki strumieniowej z wirnikiem rzutowym. Główne procesy 

produkcyjne dotyczą cięcia, gięcia i łączenia blach poprzez spawanie i skręcanie śrubami. 

Ponadto w halach prowadzone jest malowanie i lakierowanie nawierzchniowe 

produktów. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z powstaniem nowych 

budynków czy nawet nowej malarni. Zwiększeniu ulegnie jedynie ilość używanych 

preparatów w istniejącej malarni. 

Roczne zużycie preparatów wykorzystywanych w przedmiotowej malarni 

oszacowano na około 9,7 Mg/rok (farby i podkłady, utwardzacze, zmywacze, 

rozcieńczalniki), w tym zużycie lotnych związków organicznych (LZO) wyniesie około  

4,48 Mg/rok, co uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji. Źródłem emisji 

niezorganizowanej będzie transport samochodowy. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia 

wzrośnie emisja LZO do środowiska, co spowoduje konieczność zmiany posiadanego 

przez zakład pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Zakład jest  

i będzie ogrzewany za pomocą gazu ziemnego. Instalacja wyciągowa kabiny lakierniczej 

jest wyposażona w filtr o skuteczności minimum 96%. Zwiększenie ilości stosowanych 

preparatów malarskich nie spowoduje zmiany emitora. Zanieczyszczenia z malarni nadal 

odprowadzane będą emitorem o wysokości komina 12 m n.p.t. Mając na uwadze art. 63 

ust. 1 pkt 1 lit. d 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 2021 r. poz. 247), biorąc pod uwagę 

planowane do zastosowania systemy filtracyjne nie przewiduje się ponadnormatywnego 

wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie 

zainwestowania, w szczególności przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji  
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w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia  

2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r.  

poz. 1031, ze zm.) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym 

dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego 

wnioskodawca posiada tytuł prawny. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika,  

że ze względu na roczne zużycie LZO (4,48 Mg/rok) analizowany zakład nie będzie 

podlegać standardom emisyjnym wskazanym w rozporządzeniu Ministra Środowiska  

z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów 

instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1860). W niniejszej decyzji zobowiązano Wnioskodawcę,  

aby prowadził ewidencję wielkości zużycia farb, lakierów i rozpuszczalników w zakładzie 

na etapie powlekania i suszenia. Jest to o tyle ważne, gdyż  w przypadku przekroczenia 

zużycia LZO powyżej 5 Mg/rok Wnioskodawcę będą obowiązywać bardziej restrykcyjne 

wymagania wynikające z ww. przepisów o standardach emisyjnych i wnioskodawca 

winien szczegółowo monitorować to zużycie. 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a i c ww. ustawy stwierdzono,  

iż w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia występują głównie tereny przemysłowe, 

w tym miejski Zakład Gospodarki Odpadami i Huty Aluminium, tereny Elektrowni 

„Konin”. Najbliższe tereny objęte ochroną akustyczną (zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna) zlokalizowane są około 500 m od terenu planowanego przedsięwzięcia 

za drogą krajową nr 25 kształtującą klimat akustyczny na tym terenie. Po terenie 

inwestycji poruszać się będzie 20 samochodów osobowych i 10 ciężarowych. W porze 

nocnej nie przewiduje się ruchu pojazdów. Źródłami hałasu są i będą zainstalowane 

wewnątrz budynku urządzenia tj. piła taśmowa, wycinarka laserowa, wycinarka 

plazmowa, prasy krawędziowe, prasa hydrauliczna, spawarka, szlifierka kątowa. Mając 

na uwadze powyższe, w tym rodzaj i cechy planowanego przedsięwzięcia oraz lokalizację 

planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się przekroczenia akustycznych 

standardów jakości środowiska określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska  

z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  

z 2014 r. poz. 112) na terenach objętych ochroną akustyczną. 

W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się inne  

o podobnym profilu działalności. Biorąc pod uwagę powyższe, w tym skalę i cechy 

przedmiotowego przedsięwzięcia, a także rodzaj emisji do środowiska związanych  
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z funkcjonowaniem przedsięwzięcia, w tym szacowane natężenie ruchu pojazdów,  

w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f 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 2021 r. poz. 247), nie przewiduje się znaczących powiązań  

z innymi przedsięwzięciami w szczególności ponadnormatywnego oddziaływania 

skumulowanego.  

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, i, j ww. ustawy w oparciu  

o zapisy karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że teren planowanego 

przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach 

o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz obszarach ochronnych zbiorników wód 

śródlądowych, na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskich, leśnych  

oraz obszarach przylegających do jezior. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika,  

że przedsięwzięcie nie będzie zrealizowane na obszarach o znaczeniu historycznym, 

kulturowym oraz archeologicznym oraz na obszarach uzdrowiskowych i ochrony 

uzdrowiskowej. Przy uwzględnieniu realizacji przedsięwzięcia zgodnie ze wskazanymi  

w decyzji warunkami nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska  

w związku z realizacją przedsięwzięcia.  

Na potrzeby przedsięwzięcia woda jest i będzie pobierana z wodociągu miejskiego. 

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że w zakładzie nie będą powstawały 

ścieki przemysłowe. Ścieki bytowe będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

Wody opadowe i roztopowe są i będą odprowadzane do systemu istniejącej kanalizacji. 

Na terenie planowanej inwestycji i w jej bliskim sąsiedztwie brak jest cieków i zbiorników 

wodnych, a także terenów bagiennych. Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza 

obszarami zagrożonymi powodzią. 

Mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f 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 2021 r. 

poz. 247), na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia 

ustalono, iż na etapie eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą m.in. odpady  

o kodach: 07 06 04*, 08 01 11*, 08 03 18, 12 01 21, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07,  

15 01 10*, 15 02 03, 16 02 13*, 17 02 03 i 19 12 04. Wszystkie  

powstające opady będą gromadzone selektywnie w szczelnych 

pojemnikach/zbiornikach/kontenerach w wyznaczonym miejscu zabezpieczonym przed 
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czynnikami atmosferycznymi. Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do 

dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

Odnosząc się do art. 63 ust 1 pkt 2 lit. k 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 2021 r. poz. 247) ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód 

Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach PLGW600062, 

która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz słabym stanem chemicznym. 

Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest 

zagrożona. Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 

października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) dla JCWPd ustalono cele mniej rygorystyczne ze względu 

na brak możliwości technicznych i przedłużono termin osiągnięcia dobrego stanu do 

roku 2021. Zagrożenie wód podziemnych stanowi szeroko rozumiana infrastruktura 

kopalniana i przemysłowa. 

Ponadto inwestycja leży na terenie obszaru Jednolitej Części Wód 

Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW6000018349 – Kanał Ślesiński od Jeziora 

Pątnowskiego do ujścia, o statusie sztuczna część wód (SCW) o złym stanie i ocenie ryzyka 

określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Zgodnie  

z załącznikiem do ww. rozporządzenia w analizowanej zlewni JCWP brak jest możliwości 

technicznych osiągnięcia założonych celów ze względu na występowanie presji: 

komunalnej i przemysłowej. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, 

obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które nie są wystarczające,  

aby zredukować presję komunalną w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego 

stanu, zaplanowano też działania uzupełniające. Z uwagi jednak na czas niezbędny do 

wdrożenia konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone 

działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty  

do roku 2027.  

Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie narusza zapisów rozporządzenia 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu  

z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 2129), zmienionego rozporządzeniem 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 5165). 
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Mając na względzie lokalizację, rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia 

oraz jego oddziaływanie, zastosowane rozwiązania i technologie stwierdza się brak 

możliwości negatywnego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania 

jednolite części wód oraz nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego 

przedsięwzięcia, powodującego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych,  

o których mowa  w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), a określonych dla tych części wód w „Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem rady 

Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967). 

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc 

się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ww. ustawy należy stwierdzić,  

że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy 

budowlanej będzie ograniczone. Mając na uwadze treść złożonej dokumentacji, 

przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie 

wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie 

substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu  

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest 

zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia 

trzęsień ziemi i powodzi. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się 

warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez rozwiązania 

konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając cechy i skalę przedsięwzięcia, szacowane 

roczne zużycie substancji i preparatów lakierniczych oraz planowane rozwiązania 

ograniczające emisję substancji do powietrza należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie 

spowoduje ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie 

znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. 

Biorąc pod uwagę kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c 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 2021 r. poz. 247) należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia 

nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz 

znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną.  
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Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ww. ustawy, na podstawie 

przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren planowanego przedsięwzięcia 

zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze zm.). Najbliżej 

położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Puszcza 

Bieniszewska PLH300011, oddalony o 4,1 km od przedsięwzięcia. Mając na względzie 

lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na terenie 

istniejącego zakładu oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się 

znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym 

na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji 

występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków 

roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także 

na  obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin  

i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, 

ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. 

Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na 

krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu. 

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 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 2021 r. poz. 247) przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego 

prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości 

ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami 

ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla 

środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na 

środowisko. 

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej 

ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk 

lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie 

ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

 Pismem znak: OŚ.6220.25.2020 z dnia 22 stycznia 2021 r. zgodnie z art. 10 § 1 oraz 

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
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w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 247) poinformowano strony postępowania o możliwości zapoznania się  

ze zgromadzonym materiałem oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych 

dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony nie wniosły żadnych uwag. 

 W myśl art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) organ administracji publicznej 

załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. 

Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób 

kończą sprawę w danej instancji. Mając powyższe na uwadze orzeczono jak  

w sentencji. 

 

POUCZENIE 

 

Na niniejszą decyzję przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina  

w terminie 14 Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) – w trakcie biegu terminu do 

wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec 

organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

 dni od daty jej doręczenia. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia  

o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, 

decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Powyższe oznacza,  

iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz brak jest możliwości złożenia 

odwołania do organu wyższego stopnia i zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. 

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania. 

 

 

z up. Prezydenta Miasta Konina 

Elżbieta Niewiadomska 

Kierownik 

Wydziału Ochrony Środowiska 
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Załączniki: 

 

Załącznik nr 1: Charakterystyka przedsięwzięcia – „pn. „Zwiększenie ilości stosowanych preparatów 

malarskich w zakładowej malarni” w zakładzie zlokalizowanym na działkach  

o nr ew. 1213, 1421 i 1209/1 obręb Gosławice w Koninie”. 

 

 

Otrzymują:  

1. AGTOS Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa  156, 62-500 Konin 

2. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 74 ust. 3 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 2021 r. poz. 247) oraz art. 49 ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 296 ze zm). Właściciele działek o numerach ewidencyjnych: 1213, 1209/1, 1421, 

1209/16, 1420/3, 1422/1, 1422/2, 1419, 1418, 1435, 1436/2, 1423, 1424/1, 1425, 1426/1, 

1426/2, 1427, 1212, 1209/17 obręb Gosławice w Koninie. 

3. a/a P.C. 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 

ul. J. H. Dąbrowskiego 79,  60 - 529 Poznań- ePUAP 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

ul. Staszica 16,  62 – 500 Konin- ePUAP 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Zarząd Zlewni w Kole 
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Załącznik nr 1 do Decyzji nr 16 znak OŚ.6220.25.2020 z dnia 19.02.2021 r. 

Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie ilości stosowanych  

preparatów malarskich w zakładowej malarni” w zakładzie zlokalizowanym na działkach 

o nr ew. 1213, 1421 i 1209/1 obręb Gosławice w Koninie. 

W ramach planowanego przedsięwzięcia Wnioskodawca planuje zwiększenie ilości 

stosowanych preparatów malarskich w zakładowej malarni, na działkach nr 1213, 1421  

i 1209/1, obręb Gosławice, miasto Konin. Zakład zajmuje powierzchnię 1,8145 ha, w skład 

której wchodzą 3 hale produkcyjne. Zakład zajmuje się opracowywaniem, 

konstruowaniem, produkcją i dystrybucją urządzeń do obróbki strumieniowej. 

Roczne zużycie preparatów wykorzystywanych w przedmiotowej malarni 

oszacowano na około 9,7 Mg/rok (farby i podkłady, utwardzacze, zmywacze, 

rozcieńczalniki), w tym zużycie lotnych związków organicznych (LZO) wyniesie  

około 4,48 Mg/rok. Zakład jest i będzie ogrzewany za pomocą gazu ziemnego. Instalacja 

wyciągowa kabiny lakierniczej jest wyposażona w filtr o skuteczności minimum 96%. 

Zwiększenie ilości stosowanych preparatów malarskich nie spowoduje zmiany emitora. 

Zanieczyszczenia z malarni nadal odprowadzane będą emitorem o wysokości  

komina 12 m n.p.t. 

Na potrzeby przedsięwzięcia woda jest i będzie pobierana z wodociągu miejskiego. 

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że w zakładzie nie będą powstawały 

ścieki przemysłowe. Ścieki bytowe będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą m.in. odpady  

o kodach: 07 06 04*, 08 01 11*, 08 03 18, 12 01 21, 15 01 01, 15 01 02,  

15 01 07, 15 01 10*, 15 02 03, 16 02 13*, 17 02 03 i 19 12 04. Wszystkie  

powstające opady będą gromadzone selektywnie w szczelnych 

pojemnikach/zbiornikach/kontenerach w wyznaczonym miejscu zabezpieczonym przed 

czynnikami atmosferycznymi. Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do 

dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami szczegółowymi 

Z karty informacyjnej wynika, iż realizacja ww. przedsięwzięcia zgodnie  

z informacjami przedłożonymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie powinna mieć 

istotnego wpływu na środowisko.  

z up. Prezydenta Miasta Konina 

Elżbieta Niewiadomska 

Kierownik 

Wydziału Ochrony Środowiska 

 


