ROŚiR.6220.4.2012
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 16.08.2012 r., z wniosku Pana Krystiana Łuczak, zam. gm. Solec Kujawski, została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: ROŚiR.6220.4.2012) dla
przedsięwzięcia polegającego na „budowie warsztatu samochodowego z częścią mieszkalną”
na działce nr ew. 88/2, obręb Makowiska [Nr 0002], 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 budowie warsztatu samochodowego (parter
budynku) z częścią mieszkalną – na piętrze. W planowanym warsztacie prowadzona będzie
naprawa pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych, polegająca m. in. na konserwacji i
naprawie silników, podzespołów, skrzyń biegów, zawieszeń, układów hamulcowych oraz
wulkanizacji opon. Zakłada się utworzenie 3 stanowisk naprawczych. Nie planuje się
wykonywania usług malarskich, blacharsko-lakierniczych, mycia pojazdów i podzespołów
oraz serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych. Przewidywana ilość obsługiwanych pojazdów
wyniesie do 30 poj./tydzień. Warsztat funkcjonował będzie przez 5 dni w tygodniu, w
systemie jednozmianowym, przy zatrudnieniu maksymalnie 3 osób.
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.
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.

