Solec Kujawski, 27.04.2012 r.
ROŚiR.6220.7.2012
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
SOLEC KUJAWSKI
Na podstawie art. 85 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
informuję,
że w dniu 27.04.2012 r., z wniosku Pana Piotra Doroszewicza, zam. gm. Solec Kujawski,
została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: ROŚiR.6220.7.2012) dla
przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego na stację kontroli pojazdów wraz z jego rozbudową o część warsztatowo-magazynową i socjalno-biurową” na działce nr ew. 158/3, obręb Otorowo [Nr 0003],
gm. Solec Kujawski.
Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, jako organ właściwy w sprawie,
stwierdził, w przedmiotowej decyzji, brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Przedsięwzięcie polegało będzie na zmianie sposobu użytkowania istniejącego
budynku wraz z jego rozbudową na stację kontroli pojazdów i warsztat naprawy samochodów
z częścią socjalno-biurową. W obiekcie wykonywane będą przeglądy techniczne pojazdów
oraz drobne prace naprawcze, m. in.: wymiana oleju, części zawieszenia, układów
hamulcowych i układów wydechowych. W ramach inwestycji wykonane zostanie jedno
stanowisko kontroli pojazdów i dwa stanowiska warsztatowo-magazynowe. Nie planuje się
uruchomienia lakierni, stosowania urządzeń do nakładania powłok ochronnych, ani prac
blacharskich czy mycia pojazdów. Przewidywana ilość obsługiwanych pojazdów wyniesie:
ok. 10 przeglądów samochodów i 2 drobne naprawy w ciągu doby.
Planowane zamierzenie usytuowane będzie poza obszarami podlegającymi ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220 ze zm.), w tym poza obszarami sieci Natura 2000. Nie przewiduje się, aby
inwestycja mogła negatywnie oddziaływać na ww. obszary.
Przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
Informacje o wydanej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych,
udostępnionym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Solec
Kujawski: www.bip.soleckujawski.pl lub www.soleckujawski.rios.pl
Z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bydgoszczy, można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska i
Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski (ul. Toruńska 8, pok. nr 1) w poniedziałki,
środy, czwartki i piątki w godzinach 7.30-15.15 oraz we wtorki w godzinach 7.30-16.30.

