REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE
.t

Kraków, dnia „września 2016 r.
WO.053.7.2016.MSk
Pan
Bartłomiej Cieregowski
Stowarzyszenie „Stop Fetorowi w Mieście i
Gminie Oświęcim”
ul.Stara Droga 12, 32-600 Oświęcim
Dotyczy: kontroli inwestycji firm TACON sp. z o.o. oraz N-recykling.

W odpowiedzi na Pana pismo zawierające prośbę o przeprowadzenie kontroli zgodności
inwestycji firmy TACON sp. z o.o. oraz N-recykling sp. z o.o. pod kątem wpływu na obszary
Natura 2000 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie, dalej „RDOS” informuje,
iż nie przeprowadza się kontroli w przypadku planowanych inwestycji.
Inwestycje firm wymienionych przez Pana w piśmie są planowane do realizacji poza
obszarami Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB 120005 (w odległości ok. 3 krn) i Dolina
Dolnej Soły PLB 120004 (w odległości ok. 2 km).
Według dokumentów znajdujących się w posiadaniu RDOŚ Prezydent Miasta
Oświęcimia wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z
wnioskiem z dnia 17.06.2016 r., znak: GA.6220.l9.2013.III, o wyrażenie opinii dotyczącej
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji pn:
„Budowa zakładu przetwarzającego tworzywa sztuczne na paliwa płynne” na dz. nr 2653/278
obr. Dwory I. planowanej do realizacji przez N-recykling Sp. Z O.O. Z uwagi na konieczność
przedstawienia procesu technologicznego, w tym procesów oczyszczania fiakcji gazowej
powstającej w wyniku krakingu odpadów, która wykorzystywana będzie poprzez spalanie do
prowadzenia procesu przetwarzania odpadów sztucznych, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Krakowie,w opinii z dnia 4 lipca 2016 r. znak: OO.4240.1.296.2016.RO,
stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczność
wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Do dzisiaj raport nie został
przedłożony do RDOS.
W przypadku drugiej planowanej inwestycji pn: „Budowa instalacji do produkcji miedzi
w procesie hydrometalurgicznym oraz instalacji do produkcji siarczanu miedzi” na dz. nr
2653/176, obr. Dwory !„ jest przeprowadzona ocena oddziaływania tego przedsięwzięcia na
środowisko. Do RDOS wpłynął wraz z pismem Prezydenta Miasta Oświęcimia z dnia
16.06.2016 r., znak: GA.6220.10.2016.IH, raport o oddziaływaniu na środowisko
przedmiotowego przedsięwzięcia, celem uzgodnienia warunków jego realizacji. Z uwagi na
stwierdzone braki i nieścisłości Regionalny Dyrektor, pismem z dnia 20.07.2016 r., znak:
00.4242.46.201 6.RO, zwrócił się do Autora raportu o uzupełnienie przedłożonego raportu. Do
dzisiaj nie przedłożono uzupełnionego raportu.
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W obydwu przypadkach mamy zatem do czynienia z planowanymi przedsięwzięciami,
dla których jest lub będzie przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko. Należy
podkreślić, że w ramach tej oceny rozpatrywane jest przewidywane oddziaływanie
analizowanych wariantów przedsięwzięcia na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000
oraz integralność obszaru.
Zatem stanowisko Regionalnego Dyrektora dotyczące ww. przedsięwzięć, które
zostanie przedstawione po przedłożeniu kompletnych raportów, będzie uwzględniało również
wpływ przedsięwzięć na obszary Natura 2000. W swoim stanowisku Regionalny Dyrektor
uzgodni realizację inwestycji, w przypadku stwierdzenia braku negatywnego oddziaływania na
środowisko jako całość, w tym na przedmioty ochrony w obszarach Natura 2000J lub odmówi
uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia, w razie stwierdzenia jego negatywnego oddziaływania
na środowisko.

Otrzymujq:
1. Adresat.

2.

wo.Wa.

Do wiadomości:
1. Prezydent Miasta Oświęcim.

•i r?r”na Kolońska

Starszy SęecJaIIsta
Sylwia Bidł1?Ągo*iCZ

Goc)

H

Ititęk

REGIONĄLHĄ DYREKCJĄ OCHRoNy
śRODOwisKA W KRAkOwIE

