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Obiekt: zmiana sposobu użytkowania istniejącej części budynku przechowalni warzyw 

i ziemniaków w istniejącej zabudowie zagrodowej o powierzchni użytkowej do 

600 m
2
 z przeznaczeniem,  na  sortownię warzyw celem usytuowania maszyn 

przeznaczonych do sortowania i pakowania o zdolności produkcyjnej 400 

ton/rok 

Lokalizacja:    gm. Stawiszyn dz. ewid. nr 61 obręb Piątek Wielki 50A 

Inwestor:    Mariusz Rogacki Piątek Wielki 50A, 62 – 820 Stawiszyn. 

 

 

 

I Opis planowanego przedsięwzięcia 

 

1 .Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i 

eksploatacji 

 

Przedsięwzięcie to kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. Dz. U. Poz. 

71 z 2016 r.  § 3.ust. 1 pkt.  92 i 98 

 

 

W związku ubieganiem się o środki unijne z programu „wsparcie inwestycji w  

przetwarzanie  produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój inwestor zdecydował  

przekształcić część istniejącej powierzchni w budynku przechowalni warzyw - na sortownię  

warzyw 

 

Zmiana sposobu użytkowania istniejącej części budynku przechowalni obejmie powierzchnię  

użytkową do 600 m
2
 z przeznaczeniem  na sortownię warzyw o zdolności produkcyjnej 400  

ton na rok. Przeznaczeniem przekształcenia budynku jest usytuowanie maszyn  

przeznaczonych do sortowania i pakowania warzyw. 

 

Zakres inwestycji ogranicza się wyłącznie do przekształcenia czeęci budynku ( drobne prace  

wewnętrzne) celem usytuowanie maszyn przeznaczonych do sortowania warzyw. Sortownie  

warzyw polegać będzie na pakowaniu warzyw w worki raszlowe wadze od 1 kg do 15 kg  

następnie składowanie ich w przechowalni warzyw. 

 

Przedsięwzięcie wymagać będzie  drobnych prac adaptacyjnych wewnątrz budynku takich jak 

( wydzielenie szatni, sanitariatu, pomieszczenia produkcyjnego.) 

 

1.1. Usytuowanie przedsięwzięcia  

 

Planowana inwestycja realizowana będzie na dz. ewid. nr 61 gm. obręb Piątek Wielki gm. 

Stawiszyn powiat kaliski województwo wielkopolskie.  

Miasto i Gmina Stawiszyn położone są w północnej części powiatu kaliskiego. Jest to jedyna 

gmina miejsko-wiejska Powiatu Kaliskiego.  

Gmina Stawiszyn graniczy z pięcioma jednostkami samorządu gminnego. Od strony 

zachodniej graniczy z gminą Blizanów (na długości ca 15,2 km). Od południa i 
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południowego-wschodu z gminą Żelazków (na długości ca 10,5 km). Od wschodu zaś z 

gminą Mycielin (na długości ca 13,6 km). Wszystkie trzy wymienione gminy położone są 

również w powiecie kaliskim. Granica północna gminy Stawiszyn stanowi granicę 

ziemskiego powiatu kaliskiego i ziemskiego powiatu konińskiego. Od północy zatem gmina 

Stawiszyn graniczy z gminami Grodziec (na długości ca 2,0 km) i Rychwał (na długości ca 

4,4 km), położonymi w powiecie konińskim.  
 

 

Obszary wybrzeży, - brak występowania.  

Obszary górskie lub leśne –brak 

Obszary wymagające 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, - Brak obszarów Natura 2000 na 

przedmiotowym terenie. Najbliższy obszar chronionego krajobrazu to Dolina rzeki Ciemnej 

znajdująca się na zachód – od inwestycji w odległości około 8,4 km. oraz Pyzdrski obszar 

chronionego krajobrazu znajdujący się na północny zachód od planowanej inwestycji w 

odległości około 9,9 km. Od południowego wschodu w odległości około 11,5 km znajduje się 

obszar Natura 2000 o nazwie Dolina Swędrni w okolicach Kalisza.  

Gęstość zaludnienia –  w promieniu 150 metrów znajduje się 15 zabudowań zagrodowych to 

charakterze mieszkalnym.  

Najbliższe budynki mieszkalne znajdują się na  

 dz. ewid. nr 60 w odległości około 51 m od sortowni,  

 dz. ewid. nr 58 w odległości 63 m od sortowni 

 dz. ewid. 62 w odległości 50 m od sortowni.  

 

Obszary przylegające do jezior, - brak występowania jezior.  

Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – brak uzdrowisk, tereny wiejskie – produkcji 

rolnej.  

Zasięgu oddziaływania  obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie 

może Oddziaływać – Swym zasiegiem przedsięwzięcie mieścić się będzie w granicy działki 

na której będzie realizowane.  

Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na po-szczególne elementy 

przyrodnicze –  Transgranicznego oddziaływania brak.  Oddziaływanie na najbliższe tereny.  

Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia ist-niejącej 

infrastruktury technicznej – obecnie na działce znajduje się budynek gospodarczy który służy 

jako magazyn palet i worków, omawiany budynek przechowalni warzyw w którym ma 

powstać sortownia. W związku z Powyższym charakter planowanej inwestycji jest powiązany 

z istniejąca przedsięwzięciem jednak związane z nim emisje związane z planowanym 

przedsięwzięciem jak i istniejącym będą na obecnym etapie ponieważ liczba transportu jak i 

wielkość składowanych warzyw nie ulegnie zmianie. Obecne składowane warzywa będą 

sortowane w projektowanej części i sprzedawane.   

 Obszary  o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: brak 

występowania. 

Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje 

prawdopodobieństwie ich przekroczenia:  brak   

Prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie zgodnie z pozwoleniami  

Omawiane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach wodno błotnych.  

Najbliższy ciek wodny rzeka Bawół przepływa w odległości około 3,3 km od inwestycji.  
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Brak ujęć wód, brak jest również wód stojących.  

Nie występują żadne formy podlegające ochronie Konserwatora Przyrody.  

Dla omawianego terenu brak miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

 

Korytarze ekologiczne 

Planowana inwestycja znajduje się ponad 5,2 km od korytarzy ekologicznych.  

 

Rysunek 3. Mapa korytarzy ekologicznych w Polsce opracowana przez Zakład Badań Ssaków 

PAN w Białowieży. 

 

Usytuowanie przedsięwzięcia względem JCWP 
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JCWP = Dopływ z Piątka Małego RW6000161849349 

 

 Potok nizinny lasowy lub gliniasty 

 Silnie zmieniona część wód 

Cel środowisko Dobry stan ekologiczny 

 Dobry stan chemiczny 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych 

niemonitorowana 

 Zły 

 niezagrożona 
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Usytuowanie przedsięwzięcia względem JCWPd nr 81. 

 

 

JCWPd = GW 600081 

 

Cel środowisko Dobry stan chemiczny 

 Dobry stan Ilościowy 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych 

Monitorowana 

Dobry 

Dobry 

Niezagrożona 
 

 

Szata roślinna 

 Inwestycja nie wymaga ingerencji w środowisko naturalne. Brak prac budowlano – 

wyburzeniowych.  

 

Działka nie jest uzbrojona w sieć melioracyjną. Występujący na działce nadmiar wody w 

okresie opadów atmosferycznych i topnienia pokrywy śnieżnej wchłaniany jest przez 

wierzchnią warstwę ziemi.  
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2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także planowanych obiektów oraz 

dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną. 

 

2.1. Obecny stan zagospodarowania terenu. 

 

Obecnie na terenie działki znajduje się: 

 Budynek przechowalni warzy w którym ma powstać sortownia  o pow. zabudowy 

1200 m
2
  

 Budynek biurowy o pow. zabudowy 150 m
2
 

 Teren utwardzony (kostka brukowa) o pow. ok 4400 m
2
 

 Budynek gospodarczy o pow. zabudowy około 550 m
2
 

 Zbiornik bezodpływowy o pojemności 10 m
3
 

 

Obecnie 1 budynek pełni rolę przechowalni warzyw oraz budynek gospodarczy który pełni 

funkcję magazynu opakowań. 

 

2.2. Stan po realizacyjny. 

 

Powierzchnia zabudowy jak i powierzchnia zadaszona nie ulegnie zmianie. Inwestycja ma na 

celu zmianę sposobu użytkowania istniejącej części budynku gospodarczego (zaznaczony nr 3 

na mapie zagospodarowania ternu załącznik do KIP) o powierzchni użytkowej do 660 m
2
 z 

przeznaczeniem na zakład sortowni warzyw bez naruszenia konstrukcji budynku.  

I tak po zrealizowaniu inwestycji na terenie działki znajdą się wszystkie dotychczasowe 

budowle z czego w jednej z nich zostanie wydzielony sortownia 

 

Powierzchnia zabudowy nie zmieni się co do obecnego stanu = 6300 m
2
  

 

3. Rodzaj technologii 

 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zmianie sposobu użytkowania istniejącej części 

budynku przechowalni warzyw (nr 3 na mapie) o powierzchni użytkowej do 660 m
2
 z  

przeznaczeniem na sortownię warzyw o zdolności produkcyjnej 400 ton na rok. 

  

Celem przekształcenia części budynku jest usytuowanie 8 urządzeń. (załącznik do KIP opis  

urządzeń wraz z przeznaczeniem).  

 

Obecnie budynek pełnił funkcję przechowalni warzyw.  

Po zmianie sposobu użytkowania część budynku jako sortownia zostanie odizolowana od 

pozostałej części w sposób trwały. (załącznik do kip projekt technologiczny przedmiotowego 

zakładu.  

Wysokość budynku 9 m.  

  

 

W części przeznaczonej do zmiany sposobu użytkowania zostaną wydzielone pomieszczenia 

socjalno – sanitarne, produkcyjne, techniczne. Budynek nie jest ogrzewany 
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W sortowni dodatkowo przewiduje się wydzielić: 

 pomieszczenie dodatków i opakowań jednostkowych,  

 pomieszczenia socjalno – sanitarne.  
W każdym pomieszczeniu posadzka zostanie wykonana jako szczelna, odporna na działanie 

środków dezynfekcyjnych. W posadce, planuje się wykonać kratki ściekowe celem 

odprowadzania wód myjących po procesie produkcyjnym.  

 

Zakłada się że w sortowni zatrudnionych będzie 6 pracowników.  

Praca jedno zmianowa przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 8 do 18. Proces produkcyjny 

trwać będzie przez okres całego roku.  

 

Surowcem w produkcji będą warzywa kupowane od lokalnych rolników jak i warzywa 

pochodzące z własnych areałów.  

Warzywa pakowane będą w worki o wadze od 1 kg do 15 kg gdzie następnie będą 

składowane w skrzyniopalatech w istniejącej przechowalni warzyw.  

 

Dodatkowo inwestycja będzie miała na celu wyposażenie części produkcyjnej w: 

 wewnętrzną instalację wodną, elektryczną i kanalizacyjną. 

 

Wszystkie procesy produkcyjne będą wykonywane z należytą starannością zgodnie 

z zasadami GMP, tak aby nie spowodować powstania zagrożenia zdrowotnego 

w oferowanych wyrobach.  

 

 

Przyjęcie i magazynowanie surowca. 

Przyjęty surowiec będzie przechowywany w wydzielonej części przechowalni warzyw 

w skrzyniach plastikowych lub w skrzynio paletach wykonanych z desek drewnianych. 

Skrzynie umieszczone będą wewnątrz budynku na utwardzonej posadce z betonu. 

Następnie surowiec będzie pobrany do procesu sortowania. 

 

 

Wentylacja.  

2 wentylatory wyciągowe umieszczone w ścianach budynku. 

 

Odpady 

Odpady jako masa roślinna magazynowane będą w skrzyniach plastikowych o wymiarach 1,5 

m x 1,5 m i wysokości 1m lub w skrzynio paletach wykonanych z desek drewnianych. 

Skrzynie umieszczone będą wewnątrz budynku na utwardzonym terenie z betonu, który 

zabezpieczał będzie środowisko gruntowo wodne przed odciekami.  

 

Mycie sortowni.   

Pomieszczenia myte będą zwykłą wodą pod ciśnieniem przy użyciu myjki 

wysokociśnieniowej bez użycia jakichkolwiek środków antybakteryjnych. Woda  pochodzić 

będzie z ujęcia gminnego. Woda poprzez kratki ściekowe umieszczone w posadce, jako ściek 

kierowana będzie do istniejącego zbiornik bezodpływowego o pojemności 30 m
3
. Natomiast 

maszyny produkcyjne będą myte przy użyciu wody wraz z środkami chemicznymi. 

Powstająca woda kierowana będzie do kratek ściekowych umieszczonych w posadce a 
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następnie wody te kierowane będą do zbiornika bezodpływowego i łączyć się będą z 

pozostałą grupą ścieków.   

 

Liczba zatrudnionych pracownik w całym zakładzie razem z przechowalnią warzyw = 6.  

 

3.1.  Warunki wykorzystania terenu w czasie budowy. 

 

Rozpoczęcie robót modernizacyjnych będzie poprzedzone. 

 Opracowaniem projektu budowlano – wykonawczego z niezbędnymi opiniami i 

uzgodnieniami formalno – prawnymi 

 Uzyskanie Decyzji zmiany sposobu użytkowania  

 

Część terenu znajdującego się w pobliżu lokalizacji wykorzystywana będzie do okresowego 

magazynowania niezbędnych materiałów budowlanych takich jak np. kable, pustaki itp. oraz 

do wykonywania wszelkich prac budowlano-instalacyjnych. Nie przewiduje się 

wykorzystania terenu do innych celów niż wymienione. Bak prac ziemnych. Okresowo w 

trakcie modernizacji inwestycji wzrośnie ruch samochodowy związany z dostawą materiałów 

budowlanych i wyposażenia technologicznego, których dostawa odbywać się będzie 

transportem samochodowym ciężarowym z drogi gminnej utwardzonej od strony 

południowej. Ze względu na stosunkowo niewielką skalę przedsięwzięcia prace realizacyjne, 

przy sprawnie prowadzonej inwestycji, będą procesem  relatywnie krótkotrwałym.   

 

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia. 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę. 

Zmiana sposobu użytkowania istniejącej części budynku przechowalni obejmie powierzchnię  

użytkową do 600 m
2
 z przeznaczeniem  na sortownię warzyw o zdolności produkcyjnej 400  

ton na rok. Przeznaczeniem przekształcenia budynku jest usytuowanie maszyn 

przeznaczonych do sortowania i pakowania warzyw. 

 

Zakres inwestycji ogranicza się wyłącznie do przekształcenia części budynku ( drobne prace  

wewnętrzne) celem usytuowanie maszyn przeznaczonych do sortowania warzyw. Sortownie  

warzyw polegać będzie na pakowaniu warzyw w worki raszlowe wadze od 1 kg do 15 kg  

następnie składowanie ich w przechowalni warzyw. 

 

Szata roślinna 

Inwestycja nie wymaga ingerencji w środowisko naturalne. Brak prac budowlano – 

wyburzeniowych.  

Działka nie jest uzbrojona w sieć melioracyjną. Występujący na działce nadmiar wody w 

okresie opadów atmosferycznych i topnienia pokrywy śnieżnej wchłaniany jest przez 

wierzchnią warstwę ziemi.  

 

Obecnie na terenie działki znajduje się: 

 Budynek przechowalni warzy w którym ma powstać sortownia  o pow. zabudowy 

1200 m
2
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 Budynek biurowy o pow. zabudowy 150 m
2
 

 Teren utwardzony (kostka brukowa) o pow. ok 4400 m
2
 

 Budynek gospodarczy o pow. zabudowy – magazynowy opakowań około 550 m
2
 

 Zbiornik bezodpływowy o pojemności 10 m
3
 

 

Obecnie 1 budynek pełni rolę przechowalni warzyw oraz budynek gospodarczy który pełni 

funkcję magazynu opakowań. 

 

Powierzchnia zabudowy jak i powierzchnia zadaszona nie ulegnie zmianie. Inwestycja ma na 

celu zmianę sposobu użytkowania istniejącej części budynku gospodarczego (zaznaczony nr 3 

na mapie zagospodarowania ternu załącznik do KIP) o powierzchni użytkowej do 660 m
2
 z 

przeznaczeniem na zakład sortowni warzyw bez naruszenia konstrukcji budynku.  

I tak po zrealizowaniu inwestycji na terenie działki znajdą się wszystkie dotychczasowe 

budowle z czego w jednej z nich zostanie wydzielony sortownia 

 

Powierzchnia zabudowy nie zmieni się co do obecnego stanu około  6300 m
2
  

 

Celem przekształcenia części budynku jest usytuowanie 8 urządzeń. (załącznik do KIP opis  

urządzeń wraz z przeznaczeniem).  

 

Obecnie budynek pełnił funkcję przechowalni warzyw.  

Po zmianie sposobu użytkowania część budynku jako sortownia zostanie odizolowana od 

pozostałej części w sposób trwały. (załącznik do kip projekt technologiczny przedmiotowego 

zakładu.  

Wysokość budynku 9 m.  

  

 

W części przeznaczonej do zmiany sposobu użytkowania zostaną wydzielone pomieszczenia 

socjalno – sanitarne, produkcyjne, techniczne. Budynek nie jest ogrzewany 

  

W sortowni dodatkowo przewiduje się wydzielić: 

 pomieszczenie dodatków i opakowań jednostkowych,  

 pomieszczenia socjalno – sanitarne.  
W każdym pomieszczeniu posadzka zostanie wykonana jako szczelna, odporna na działanie 

środków dezynfekcyjnych. W posadce, planuje się wykonać kratki ściekowe celem 

odprowadzania wód myjących po procesie produkcyjnym.  

 

Zakłada się że w sortowni zatrudnionych będzie 6 pracowników.  

Praca jedno zmianowa przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 8 do 18. Proces produkcyjny 

trwać będzie przez okres całego roku.  

 

Surowcem w produkcji będą warzywa kupowane od lokalnych rolników jak i warzywa 

pochodzące z własnych areałów.  

Warzywa pakowane będą w worki o wadze od 1 kg do 15 kg gdzie następnie będą 

składowane w skrzyniopalatech w istniejącej przechowalni warzyw.  

 

Dodatkowo inwestycja będzie miała na celu wyposażenie części produkcyjnej w: 
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 wewnętrzną instalację wodną, elektryczną i kanalizacyjną. 

 

Wszystkie procesy produkcyjne będą wykonywane z należytą starannością zgodnie 

z zasadami GMP, tak aby nie spowodować powstania zagrożenia zdrowotnego 

w oferowanych wyrobach.  

 

Przyjęcie i magazynowanie surowca. 

Przyjęty surowiec będzie przechowywany w wydzielonej części przechowalni warzyw 

w skrzyniach plastikowych lub w skrzynio paletach wykonanych z desek drewnianych. 

Skrzynie umieszczone będą wewnątrz budynku na utwardzonej posadce z betonu. 

Następnie surowiec będzie pobrany do procesu sortowania. 

 

Wentylacja.  

2 wentylatory wyciągowe umieszczone w ścianach budynku. 

 

Odpady 

Odpady jako masa roślinna magazynowane będą w skrzyniach plastikowych o wymiarach 1,5 

m x 1,5 m i wysokości 1m lub w skrzynio paletach wykonanych z desek drewnianych. 

Skrzynie umieszczone będą wewnątrz budynku na utwardzonym terenie z betonu, który 

zabezpieczał będzie środowisko gruntowo wodne przed odciekami.  

 

Mycie sortowni.   

Pomieszczenia myte będą zwykłą wodą pod ciśnieniem przy użyciu myjki 

wysokociśnieniowej bez użycia jakichkolwiek środków antybakteryjnych. Woda  pochodzić 

będzie z ujęcia gminnego. Woda poprzez kratki ściekowe umieszczone w posadce, jako ściek 

kierowana będzie do istniejącego zbiornik bezodpływowego o pojemności 30 m
3
. Natomiast 

maszyny produkcyjne będą myte przy użyciu wody wraz z środkami chemicznymi. 

Powstająca woda kierowana będzie do kratek ściekowych umieszczonych w posadce a 

następnie wody te kierowane będą do zbiornika bezodpływowego i łączyć się będą z 

pozostałą grupą ścieków.   

 

 Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne gwarantujące wysoki poziom 

ochrony środowiska jako całości: 

 Stosowanie szczelnego systemu doprowadzenia wody w pełni zautomatyzowanego i 

monitorowanego, co zapewnia oszczędne zużycie wody, 

 Przedmiotowa działalność będzie generować pewne ilości odpadów niebezpiecznych i 

innych niż niebezpieczne. Odpady niebezpieczne do momentu odbioru przez upraw-

nione podmioty będą magazynowane w szczelnych pojemnikach, umieszczonych w 

pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Miejsce magazynowa-

nia odpadów będzie oznakowane. W celu minimalizacji ilości odpadów trafiających 

na składowisko będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów, nadających się do 

ponownego wykorzystania. Cały teren przedsięwzięcia będzie wyposażony w wystar-

czającą ilość sorbentów oraz materiałów filtracyjnych do przechwytywania ewentual-

nie powstających wycieków substancji niebezpiecznych. Gospodarka odpadami bę-

dzie uregulowana zgodnie z obowiązująca ustawą o odpadach.  
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 W celu ograniczenia emisji hałasu do środowiska, zastosowane będą następujące 

środki organizacyjno – techniczne:  

 Stosowanie sprawnych technicznie pojazdów, spełniających normy emisji ha-

łasu do otoczenia; 

 dostosowanie ruchu pojazdów wewnątrz do godzin i tras minimalizujących 

ilość osób narażonych. 

 Wykonywanie prac sortowniczych przy zamkniętych drzwiach.  

 wentylatory konserwowane będą zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

  Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru, zawierającego informację o terenach 

zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Planowana inwestycja wymaga przekształce-

nia powierzchni ziemi na terenie wydzielonym pod budowę obiektu i utwardzenia pla-

cu manewrowego oraz dróg i dojazdów. W czasie eksploatacji nie będzie zachodzić 

negatywne oddziaływanie na jakość powierzchni ziemi.  

 W celu ograniczenia emisji substancji do powietrza, zastosowane zostaną następujące 

środki organizacyjno – techniczne:  

 Utrzymanie budynku w czystości 

 Stosowanie nowoczesnych i technicznie sprawnych urządzeń, 

  Utrzymywanie terenów wokół budynku w czystości, w celu zapobiegania 

wtórnej emisji pyłu. 

 Przy zastosowaniu wszystkich opisanych metod techniczno – organizacyjnych należy 

uznać, że inwestycja nie będzie uciążliwa pod względem zanieczyszczenia powietrza. W celu 

ograniczenia negatywnego oddziaływania na wodę i środowisko gruntowo – wodne, 

zastosowane zostaną następujące środki organizacyjno – techniczne:  

 Posadzka w budynku wykonana jako szczelna z betonu B – 25 (izolowanej fo-

liom budowlaną w celu uniknięcia zanieczyszczeń środowiska gruntowo-

wodnego)  

 Stosowany szczelny system podowania wody w pełni zautomatyzowany i mo-

nitorowany, co zapewni oszczędności zużycia wody. 

  Odpady niebezpieczne magazynowane będą, na szczelnej posadce, wydzielo-

nym do tego celu miejscu. 

  Ścieki bytowo gospodarcze, porządkowe, magazynowane będą w zbiorniku 

bezodpływowym o pojemności 10 m
3
  

 kontrola zbiornika bezodpływowego służącego do gromadzeniu ścieków, 

 wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych odprowadzać po terenach 

biologicznie czynnych. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych 

(drogi dojazdowe – parkingi) również odprowadzać po terenach biologicznie 

czynnych. 

 

Wariant alternatywny. 

 

Przedmiotowa inwestycja nie ma wariantu alternatywnego. Inwestor stara się o 

dofinansowanie z programu „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót 

nimi lub ich rozwój”. Brak otrzymania dofinansowania spowoduje, że inwestycja zostanie 

zaniechana a inwestor odstąpi od zmiany sposobu użytkowanie. Wówczas obecna funkcja 

budynku nie ulegnie zmianie.   
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Wariant najkorzystniejszy dla środowiska.  

Ze względu na brak wariantu alternatywnego wariant proponowany przez wnioskodawcę jest 

jedynym wariantem.  

 

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw, oraz energii.  

Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. 

 

5.1.Emisje niezorganizowane. 

 

Inwestycja będzie źródłem emisji niezorganizowanej. Będzie to przede wszystkim emisja 

spalin z pojazdów, poruszających się po terenie inwestycji. Wszelkie prace produkcyjne 

odbywać się będą wewnątrz przy zamkniętych drzwiach.  

Ilość aut poruszających się po terenie omawianej inwestycji to 5 auta powyżej 3,5 tony 

ładowności na dobę oraz 2 auta osobowe. Ruch pojazdów odbywać się będzie w godzinach 

od 8 do 18.  

  

Przyjęte rozwiązania techniczno – technologiczne spowodują, że omawiana inwestycja nie 

będzie źródłem emisji substancji odorowych, powstających w wyniku ewentualnych 

procesów gnilnych. W hali temperatura powietrza nie może przekroczyć 12 
0
C co powoduje 

że brak zachodzenia procesu psucia. Ponadto warzywa przechowywane są maksymalnie 3 – 5 

dni.  

 

Ogrzewanie. 

Brak. 

 

Wentylacja mechaniczna 

2 wentylatory wyciągowe umieszczone  w ścianach budynku.  

W pomieszczeniu sortowni sytuacja ta nie zmieni. 

 

Agregat prądotwórczy  

Brak 

 

5.2. Oddziaływanie na klimat akustyczny 

5.2.1 Faza budowy przedsięwzięcia 

W trakcie modernizacji lub ewentualnej likwidacji mogą pojawić się uciążliwości akustyczne 

związane z prowadzeniem prac budowlanych z użyciem sprzętu. Uciążliwości te będą miały 

charakter jedynie krótkotrwały. Prace budowlane należy prowadzić w godzinach 8
00

 – 18
00. 
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5.2.2 Faza eksploatacji przedsięwzięcia 

 

Źródła hałasu 

 

Źródłami hałasu wpływającymi na poziom dźwięku w środowisku, pochodzącymi  

z analizowanej inwestycji będą: 

 silniki elektryczne urządzeń zlokalizowanych wewnątrz budynku = do 8 szt.. Są to 

urządzenia elektryczne nie mechaniczne – spalinowe.   

 Ilość aut poruszających się po terenie omawianej inwestycji to 5 auta powyżej 3,5 to-

ny ładowności na dobę oraz 2 auta osobowe poruszające się w ciągu dnia. Ruch po-

jazdów odbywać się będzie w godzinach od 8 do 16. 

  Poruszające się wózki widłowe wewnątrz budynku i na zewnątrz budynku. Wózki 

widłowe jako hałas wewnętrzny i zewnętrzny. Wózki służyć będą do rozładunku z 

samochodu dostawczego surowca i załadunku gotowego produktu na samochód do-

stawczy. 

 2 wentylatory wyciągowe umieszczone w ścianach bocznych budynku.  

 

Hałas wewnątrz budynku emitowany będzie poprzez  ściany czy dach, powodowany pracą 

maszyn i urządzeń w tych pomieszczeniach. Budynek stanowi wtórne źródło emisji hałasu. 

Ściany i dach należy rozpatrywać w kategoriach powierzchniowych źródeł dźwięku. Budynek 

wykonany jest metodą tradycyjna – murowany.  

 

5.2.3. Faza likwidacji. 

 

Oddziaływanie takie samo jak w fazie budowy. 

 

5.3. Gospodarka wodno-ściekowa 

 

Obecnie do hali przechowalni warzyw jest doprowadzona woda z przyłącza gminnego. 

Podczas modernizacji budynku instalacja wodna zostanie doprowadzona do projektowanej 

instalacji.   

Pobierana woda zużywana będzie na cele: 

 bytowe dla pracowników  

 na cele porządkowe (mycie posadzki). 

 Warzywa nie będą myte.  
 

Woda do obiektu doprowadzona jest jednym przyłączem wodociągowym wykonanym z rury 

PE 40 HD.  

 

Zapotrzebowanie wody z wodociągu gminnego na cele socjalno bytowe. 

Ilość wody pobieranej na cele bytowe wyliczono w oparciu o liczbę pracujących osób = 6  
 

Zużycie wody zostało obliczone zgodnie z rozporządzenia Ministra Insfrastruktury w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 8, poz.70)  

 

Zużycie wody na pracownika. 

Do obliczeń przyjęto zużycie wody na cale bytowe dobowe = 0,6 dm
3
/d na pracownika 
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Zużycie wody na cele bytowe miesięczne przyjmuje się 1,5 m
3
/m na pracownika 

Qśr. d = 6 x 0,6 =  3,6 dm
3
/d 

Qśr. m = 6 x 1,5 m
3
 =  9 m

3
/m   

 

Zapotrzebowanie wody na cele porządkowe. 

Podłoga myta będzie raz na miesiąc przez czas 1 godziny. Ilość wody zużywane do mycia 

przy użyciu myjek wysokociśnieniowych = 1,3 m
3
/h.  

 

Myte również będą urządzenia produkcyjne. Jednak ze względu na brak danych co do zużycia 

wody na powyższe cele nie można zobrazować wielkości zużycia wody. Częstość mycia nie 

jest możliwa do oszacowania ponieważ jest to uzależnione od potrzeb.  

 

Gospodarka  Ściekowa 

W zakładzie powstawać będą następujące rodzaje ścieków: 

 z mycia posadzek 

 wody opadowe na skutek opadów atmosferycznych i roztopów. 

 ścieki socjalno – bytowe powstające od pracowników i gospodarstwa domowego 

 

Wszystkie ścieki bytowo – gospodarcze, porządkowe, z gospodarstwa domowego 

gromadzone będą do istniejącego zbiornika o pojemności 10 m
3
. Ilość powstających ścieków 

w skali roku wyniesie: 

 

 przetwórnia z węzła socjalnego 9 m
3
/m  x 12 miesięcy = 108 m

3
 

 Sortownia porządkowe 1,3 m
3
 /rok. 

 Mycie urządzeń ( brak wskaźników zakłada się że miesięcznie powstanie około 10 

m
3
/rok

 
) 

 

Łącznie powstanie ok. 120 m
3
/rok 

 

Jednak widać obliczeń liczba powstających ścieków jest większa niż istniejący zbiornik 

bezodpływowy. W przypadku napełnienia zbiornika inwestor zaprzestanie używać wody. 

Podczas przerwy wóz asenizacyjny podjedzie do zbiornika wyciągnie przewód rurowy, 

uruchomi pompę i zacznie wybieranie nieczystości. Po opróżnieniu zbiornika nastąpi dalsze 

czyszczenie. Ścieki znajdujące się w aucie asenizacyjnym zostaną wywiezione na 

oczyszczalnię ścieków. W przypadku  kiedy oczyszczalnia będzie zamknięta, ścieki do czasu 

otwarcia znajdować się będą w aucie asenizacyjnym.  

Obecnie praktyka taka jest stosowana.  

 

Wymienione powyżej ścieki nie są podczyszczane.  

Faza modernizacji.   

Głównym źródłem powstania ścieków na etapie modernizacji będą ścieki bytowo-

gospodarcze pochodzące od pracowników.  Będą oni korzystać z sanitariatu TOJ-TOJ a 

następnie po napełnieniu opróżniane będą przez firmę mającą odpowiednie uprawnienia. 

Powstające ścieki sanitarne nie będą stanowiły zagrożenia dla czystości wód 

powierzchniowych i poddziemnych. 
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Faza likwidacji. 

Inwestor nie zakłada likwidacji projektowanego obiektu. Ewentualna likwidacja jest 

porównywalna z oddziaływaniem w fazie budowy. W ciągu najbliższych lat nie przewiduje 

się likwidacji obiektu.  

 

Budowa zbiornika bezodpływowego przewidzianego na ścieki. 

Zbiorniki jako prostopadłościany zostaną wykonane w sposób zapewniający ich szczelność i 

trwałość. 

Materiały zastosowane w budowie zbiornika spełniają wymagania odpowiednich norm 

aprobat technicznych. W zbiorniku uwzględniono wymagania BN – 84/8814-07. 

Klasa betonu wg BN – 84/8814 – 07 oraz PN – B – 03264:2002 wynosi B 25 oraz B 35 w 

ścianach. Stopień wodoszczelności wynosi W 6, stopień mrozoodporności F 100. 

Szczelność betonu: 

- kruszywo nienasiąkliwe 

- zastosowanie cementu CP 35 bez dodatków w ilości 350 kg/m
3
 

- zastosowanie wibratorów o wysokiej częstotliwości. 

- Wybetonowanie ścian warstwami o grubości 30 cm . 

- Styki zbiornika są odpowiednio zabezpieczone i uszczelnione środkami posiadają-

cymi aprobatę techniczną. 

- Zbrojenie konstrukcji dwustronne w postaci prętów ze stali klasy A II, oraz siatek 

zgrzewanych ze stali A II (St. 3 SY – b – 500). Średnica pręta 8 mm otulina zbro-

jenia 3 cm w ścianach i 5 cm w płytach. Przejście przewodów przez ściany i dno 

zbiorników wykonane jako szczelne. 

- Zbiornik dostosowany jest do warunków hydrogeologicznych i parametrów podło-

ża 

Gruntowego, zachowane zostały graniczne nośności i użytkowalności, posiadają izolację 

zabezpieczającą konstrukcję od szkodliwych wpływów na wody gruntowe, dostosowaną 

głębokość minimalną posadowienia do strefy przemarzania gruntu. 

Konstrukcje zbiornika zabezpieczona jest przed zamarzaniem cieczy przez warstwy ochronne 

(ocieplenie) i obsypanie ziemią. 

Płyta denna ułożona jest na warstwie filtracyjnej warstwy podbetonu 5 cm klasy B7,5. 

Szerokość rozwarcia rys w zbiornikach – 0,2 mm 

 

Ścieki deszczowe. 

Ścieki opadowe i roztopowe z połaci dachowych istniejących odprowadzane są po terenach 

biologicznie czynnych (zielonych). Sytuacja ta po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie zmieni 

się.  

Ścieki opadowe i roztopowe z dróg i parkingów kierowane są na tereny biologicznie czynne. 

Teren ten jest obecnie utwardzony w postaci kostki brukowej. Na terenie zostały wykonane 

drenaże kanalizacyjne celem odprowadzania wody. Duża powierzchnia utwardzona nie 

wymaga zamontowania separatora, gdyż kostka ta znajduje się przy gospodarstwie domowym 

gdzie odbywa się produkcja rolna a nie przemysłowa.   Zanieczyszczenia pochodzą z pól 

(błoto, piasek) i nie są ujmowane w system kanalizacyjny.  
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5.4. Zapotrzebowanie na energię elektryczną.  

 

Energia elektryczna do omawianego budynku dostarczana jest z istniejącego przyłącza na 

warunkach zawartych w umowie z zarządcą sieci. Zarządcą sieci jest Energa Operator.  

 

5.5. Gospodarka odpadowa.  

 

5.5.1. Odpady powstające w czasie realizacji przedsięwzięcia (faza modernizacji) 

 

W trakcie budowy powstawać mogą odpady związane z prowadzeniem prac budowlanych tj: 

Roboty ziemne, murarskie, konstrukcyjne, instalacyjne. 

 

Do odpadów tych należ: 

Odpady niebezpieczne: 

13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych – powstające w ilości około 0,01 Mg/rok, 

15 02 02* - tkaniny do wycierania, ubrania ochronne – powstające w ilości około 0,1 Mg/rok, 

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone – powstające w iloœci około 0,1 Mg/ rok 

 

Odpady inne niż niebezpieczne 

 

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – powstające w 

ilości około 2 Mg/rok 

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10 – powstające w ilości około 0,01 Mg/rok 

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 

09 01, 17 09 02 i 17 09 03 – powstające w ilości około  3 Mg/rok 

20 03 01 – niesegregowane odpady komunalne – powstające w ilości około 0,1 Mg/ rok.  
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5.5.2 Faza eksploatacji  

 

Odpady niebezpieczne. 

 

Rodzaj Odpadu Kod 

odpadu 

Sposób postępowania Przewidywana 

ilość odpadu 
Zużyte urządzenia 

zawierające niebezpieczne 

elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12  

16 02 

13* 

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy tj. żarówki 

energooszczędne, świetlówki 

magazynowane będą w szczelnym 

pojemniku. Zabezpieczone będą przed 

stłuczeniem. Pojemnik umieszczony 

będzie  pod wiatą, 

znajdującą się na omawianym terenie. 

Wiata przeznaczona wyłącznie na ten 

cel bez dostępu osób trzecich. Czas 

magazynowania tego rodzaju odpadu 

będzie nie dłuższy niż 1 rok. Odpady 

te oddawane będą do specjalistycznego 

punktu handlowego w momencie 

zakupu nowego towaru. Powstanie 

tego rodzaju odpadu można ograniczyć 

poprzez stosowanie żarówek o lepszej 

wydajności. 

Powierzchnia utwardzona (beton)  

0,01 Mg/rok 

Sorbenty materiały 

filtracyjne (w tym filtry 

olejowe nie ujęte w innych 

grupach) tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, 

ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone 

substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB) 

15 02 

02

 

Magazynowane w pojemniku 

oznakowanym. Pojemnik umieszczony 

będzie pod wiatą znajdującym się na 

omawianym terenie. Wiata 

przewidziana wyłącznie na ten cel bez 

dostępu osób trzecich.  

Po zebraniu odpowiedniej ilości 

przekazywane będą podmiotom 

mającym stosowne pozwolenia do 

dalszego postępowania.   

Powierzchnia utwardzona (beton)  

0,05 Mg/rok 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 

20 01 

35

 

Magazynowane będą w pojemniku 

oznakowanym. Pojemnik umieszczony 

będzie w pod wiatą na omawianym 

terenie, bez dostępu osób trzecich.  

Po zebraniu odpowiedniej ilości 

przekazywane będą podmiotom 

mającym stosowne pozwolenia do 

dalszego postępowania.  

Powierzchnia utwardzona (beton)  

 

0,1 Mg/rok 
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Odpady inne niż niebezpieczne. 
 

Rodzaj Odpadu Kod 

odpadu 

Sposób postępowania Przewidywana 

ilości  odpadu 

Opakowania z papieru 

i tektury  

15 01 

01 

Odpady te gromadzone będą pod wiatą w 

wydzielonej części omawianej działki na 

utwardzonym, zadaszonym i zabezpieczonym 

przed osobami trzecimi. Czas magazynowania 

tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 3 

lata. Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej 

ilości przekazywane będą do punktu skupu 

surowców wtórnych. Odpad przeznaczony do 

odzysku. 

0,01 Mg/rok 

Opakowania z 

tworzyw sztucznych 

15 01 

02 

Odpady te gromadzone będą w  wydzielonym 

miejscu przedmiotowego budynku  

odpowiednich pojemnikach. Czas 

magazynowania tego rodzaju odpadu będzie 

nie dłuższy niż 3 lata. Po uzbieraniu 

ekonomicznie uzasadnionej ilości 

przekazywane będą do punktu skupu 

surowców wtórnych. Odpad przeznaczony do 

odzysku  

 0,01 Mg/rok 

Sorbenty, materiały 

filtracyjne tkaniny do 

wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne 

niż wymienione w 15 

02 02  

15 02 

03 

Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do 

wycierania i ubrania magazynowane będą w 

opisanym kontenerze umieszczonym pod 

wiatą. Czas magazynowania tego rodzaju 

odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. Odpad 

przekazywany firmie posiadającej 

odpowiednie zezwolenia odpad przeznaczony 

do odzysk lub unieszkodliwiania 

0,1 Mg/rok 

Zużyte urządzenia 

inne niż wymienione  

w 16 02 09 do 16 02 

13 

16 02 

14 

Zużyte urządzenia nie zawierające 

niebezpiecznych  elementów, gromadzone 

będą w pojemnikach umieszczonych na terenie 

omawianej działki pod wiatą, teren 

utwardzony i zabezpieczony przed dostępem 

osób trzecich. Czas magazynowania tego 

rodzaju odpadu nie dłuższy niż 1 rok. Odpady 

te oddawane będą do specjalistycznego punktu 

handlowego w momencie zakupu nowego 

towaru.  

0,05 Mg/rok 

Zużyte świetlówki  16 02 

13  

Odpad magazynowany będzie w kontenerze 

umieszczonym pod wiatą na utwardzonym 

placu na placu zabezpieczonym przed osobami 

trzecimi. Odpad przeznaczony do 

unieszkodliwiania. 

0,001 Mg/rok 

Baterie alkaiczne 16 06 

04 

Baterie magazynowane będą w pojemnikach z 

przeznaczeniem na tego rodzaju odpad 

oznaczony kodem odpadu. Pojemniki 

usytuowane będzie w wydzielonej części 

projektowanego budynku. Odpad 

przeznaczony do unieszkodliwiania.  

0,005 Mg/rok 
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Szkło 17 02 

02 

Odpad magazynowany będzie  w kontenerze 

umieszczonym pod wiatą na utwardzonym 

placu, zabezpieczonym przed osobami 

trzecimi. Odpad przeznaczony do 

unieszkodliwiania. 

0,001 Mg/rok 

Magnetyczne i 

optyczne nośniki 

informacji 

16 80 

01 

Pojemnik do magazynowania umieszczony 

będzie pod wiatą na utwardzonym placu 

Miejsce to zabezpieczone będzie przed 

osobami trzecimi. Czas magazynowania tego 

rodzaju odpadu jest nie dłuższy niż 1 rok. 

Odpady te oddawane są do specjalistycznego 

punktu handlowego w momencie zakupu 

nowego towaru. 

0,005 Mg/rok 

Odpadowa masa 

roślina. 

02 01 

03 

Odpadowa masa zagospodarowana będzie 

jako pasza treśćiwa dla okolicznych zwierząt. 

Do czasu przekazania magazynowana będzie 

w plastikowych skrzyniach lub skrzyniach 

drewnianych tzw. Skrzynio paletach w 

budynku gospodarczym na utwardzonym 

placu. 

 

0,01 Mg/rok 

 

5.5.3. Faza likwidacji. 
 

Odpady niebezpieczne. 
 

Rodzaj Odpadu Kod 

odpadu 

Sposób postępowania Przewidywana 

ilości odpadu 

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chloroowcoorganicznych 

13 01 

10* 

Oleje hydrauliczne powstające z 

pojazdów i maszyn pracujących przy 

rozbiórce obiektów kubaturowych 

przekazywane będą upoważnionej 

firmie posiadającej odpowiednie 

uprawnienia. Odpad przeznaczony 

do odzysku lub unieszkodliwiania  

0,1 Mg/rok 

Mineralne oleje silnikowe 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych 

13 02 

05* 

Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe powstające z pojazdów i 

maszyn pracujących przy rozbiórce 

przekazywane będą upoważnionej 

firmie posiadającej odpowiednie 

uprawnienia, odpad przeznaczony 

do odzysku R 9, jeżeli nie jest to 

możliwe to do odzysku lub 

unieszkodliwienia 

0,1 Mg/rok 

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

13 02 

08* 

Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe powstające z pojazdów i 

maszyn pracujących przy rozbiórce 

przekazywane będą upoważnionej 

firmie posiadającej odpowiednie 

uprawnienia, odpad przeznaczony 

do odzysku ( po uprzednim 

0,1 Mg/rok 
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przeprowadzeniu przetwarzania 

metodą R 15, podczas której zostaną 

usunięte zanieczyszczenia)lub 

unieszkodliwienia 

Sorbenty materiały filtracyjne ( 

w tym filtry olejowe nie ujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB) 

15 02 

02* 

Sorbenty materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania i ubrania 

przekazywane będą firmie 

posiadającej odpowiednie 

uprawnienia. Odpad przeznaczony 

do odzysku lub unieszkodliwiania 

0,1 Mg/rok 

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 

12 

16 02 

13* 

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy tj. żarówki 

energooszczędne, świetlówki 

oddawane będą do specjalistycznej 

firmy. Odpad przeznaczony jest do  

unieszkodliwiania. 

0,5 Mg/rok 

Olej opałowy i olej napędowy 13 07 

01* 

Przed wykopaniem zbiorników olej 

opałowy zostanie wypompowany. 

Część paliw w pozostająca w 

zbiornikach paliw zostanie 

zagospodarowana przez podmioty 

mające stosowane zezwolenia na 

wykopanie zbiorników.  

0,01 Mg/rok 

Benzyna 13 07 

02* 

Przed wykopaniem zbiorników 

benzyna zostanie wypompowana. 

Część paliwa pozostająca w 

zbiornikach paliw zostanie 

zagospodarowana przez podmioty 

mające stosowane zezwolenia na 

wykopanie zbiorników. 

0,01 MG 

  

Odpady inne niż niebezpieczne. 
 

Rodzaj Odpadu Kod 

odpadu 

Sposób postępowania Przewidywana 

ilości odpadu 

Opakowania z papieru i 

tektury   

15 01 01 Odpady przekazywane będą do 

punktu skupu surowców 

wtórnych. Odpad przeznaczony 

do odzysku. 

1,5 Mg/rok 

Sorbenty materiały 

filtracyjne, tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, 

ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02 

15 02 03 Sorbenty materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania i ubrania 

przekazywane będą firmie 

posiadającej odpowiednie 

uprawnienia. Odpad 

przeznaczony do odzysku lub 

unieszkodliwienia. 

1 Mg/rok 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórki i 

remontów 

17 01 01 Odpady te odbierane będą przez 

firmę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia. Odpad 

przeznaczony do odzysku 

150 Mg/rok 
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Zmieszane odpady z 

betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów 

ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 

17 01 06 

17 01 07 Odpady te odbierane będą przez 

firmę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia. Odpad 

przeznaczony do odzysku 

50 Mg/rok 

Szkło 17 02 02 Przekazywany będzie do punktu 

skupu surowców wtórnych. 

Odpad przeznaczony do odzysku. 

0,5 Mg/rok 

Tworzywa sztuczne 17 02 03 Tworzywa sztuczne 

przekazywane będą do punktu 

skupu surowców wtórnych. 

Odpad przeznaczony do odzysku. 

5 Mg/rok 

Żelazo i stal  17 04 05 Żelazo i stal przekazywany będzie 

do punktu skupu surowców 

wtórnych. Odpad przeznaczony 

do odzysku. 

100 Mg/rok 

Niesegregowane odpady 

komunalne 

20 03 01 Odpady komunalne przekazywane 

będą firmie posiadającej 

odpowiednie uprawnienia. 

Odpady przeznaczone do 

unieszkodliwiania. 

5 Mg/rok 

 

5.5.4. Sposób gospodarowania wytworzonymi odpadami 

 Sposób ten musi być  zgodny z zasadami gospodarowania, określonymi w przepisach 

ustawy o odpadach. 

 Odpady należy zbierać w sposób selektywny i przekazywać do odzysku lub uniesz-

kodliwiania wyłącznie uprawnionym firmom zgodnie z obowiązująca ustawą o od-

padach. 

 Każdy rodzaj odpadu magazynowany będzie w pojemnikach lub w kontenerach  

umieszczonych w wydzielonym miejscu na utwardzonym i szczelnym placu zada-

szonym na terenie omawianej działki należącej do inwestora. Miejsca te zabezpie-

czone będzie przed dostępem osób trzecich. 

 Transport odpadów odbywać się bedzie środkami odbiorcy odpadów. 

 

 

5.5.5. Sposoby zapobiegania powstaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich 

negatywnego oddziaływania na środowisko.  

Ograniczenie negatywnego oddziaływania wytwarzanych odpadów na środowisko będzie 

możliwe dzięki selektywnemu ich gromadzeniu, bezpiecznemu przechowywaniu i 

przekazywaniu do dalszego zagospodarowania (odzysku lub unieszkodliwiania) 

wyspecjalizowanym zakładom posiadającym pozwolenie na prowadzenie tego typu 

działalność. 
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Techniki i technologie minimalizacji ilości odpadów oraz racjonalnego przetwórstwa. 

 

Minimalizacja powstawania odpadów u źródła Recykling surowców wtórnych 
 

W miejscu procesu Na zewnątrz 

 

 

Zmiany wyrobu 
- wyrób nowszej   

generacji 

- konserwacja (ochrona 

zabezpieczeń wyrobu) 
 

Kontrola powstawania 

odpadów u źródła 
Wtórne stosowne 
- powrót do 

pierwotnego procesu 
- surowiec zastępczy 

dla innego procesu 

Odzysk surowców 

- procesy przetwórcze 

w celu regeneracji 

zasobów 

- procesy przetwórcze 

jako produkcja uboczna 

Zmiany struktury materiału 
- obróbki powierzchniowe 
- zmniejszenie zawartości 

zanieczyszczeń materiału 

- zmiany kompozycji 

składników materiałowych 

Zmiana technologii 
 - Zmiana procesu 
- zmiana wyposażenia 

technicznego 

- dodatkowa 

automatyzacja 

stanowisk 
- zmiana w układach 

operacyjnych 

  

Racjonalizacja wytwarzania  
- poprawa organizacji zarządzania 
- poprawa organizacji procesów produkcji 

- zapobieganie stratom w procesie produkcji 

- poprawa funkcji użytkowej materiałów i 

wyrobów  

- segregacja odpadów w toku produkcji i po jej 

zakończeniu.  

 

 

6. Rozwiązania chroniące środowisko. 

 

Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne gwarantujące wysoki poziom ochrony 

środowiska jako całości: 

 Stosowanie szczelnego systemu doprowadzenia wody w pełni zautomatyzowanego i 

monitorowanego, co zapewnia oszczędne zużycie wody, 

 Przedmiotowa działalność będzie generować pewne ilości odpadów niebezpiecznych i 

innych niż niebezpieczne. Odpady niebezpieczne do momentu odbioru przez uprawnio-

ne podmioty będą magazynowane w szczelnych pojemnikach, umieszczonych w po-

mieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Miejsce magazynowania 

odpadów będzie oznakowane. W celu minimalizacji ilości odpadów trafiających na 

składowisko będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów, nadających się do po-

nownego wykorzystania. Cały teren przedsięwzięcia będzie wyposażony w wystarczają-

cą ilość sorbentów oraz materiałów filtracyjnych do przechwytywania ewentualnie po-

wstających wycieków substancji niebezpiecznych. Gospodarka odpadami będzie uregu-

lowana zgodnie z obowiązująca ustawą o odpadach.  

 W celu ograniczenia emisji hałasu do środowiska, zastosowane będą następujące środki 

organizacyjno – techniczne:  
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 Stosowanie sprawnych technicznie pojazdów, spełniających normy emisji hałasu do 

otoczenia; 

 dostosowanie ruchu pojazdów wewnątrz do godzin i tras minimalizujących ilość osób 

narażonych. 

 Wykonywanie prac sortowniczych przy zamkniętych drzwiach.  

 wentylatory konserwowane będą zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

  Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru, zawierającego informację o terenach za-

grożonych ruchami masowymi ziemi. Planowana inwestycja wymaga przekształcenia 

powierzchni ziemi na terenie wydzielonym pod budowę obiektu i utwardzenia placu 

manewrowego oraz dróg i dojazdów. W czasie eksploatacji nie będzie zachodzić nega-

tywne oddziaływanie na jakość powierzchni ziemi.  

 W celu ograniczenia emisji substancji do powietrza, zastosowane zostaną następujące 

środki organizacyjno – techniczne:  

 Utrzymanie budynku w czystości 

 Stosowanie nowoczesnych i technicznie sprawnych urządzeń, 

  Utrzymywanie terenów wokół budynku w czystości, w celu zapobiegania wtórnej 

emisji pyłu. 

 

Przy zastosowaniu wszystkich opisanych metod techniczno – organizacyjnych należy uznać, 

że inwestycja nie będzie uciążliwa pod względem zanieczyszczenia powietrza. W celu 

ograniczenia negatywnego oddziaływania na wodę i środowisko gruntowo – wodne, 

zastosowane zostaną następujące środki organizacyjno – techniczne:  

 Posadzka w budynku wykonana jako szczelna z betonu B – 25 (izolowanej foliom 

budowlaną w celu uniknięcia zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego)  

 Stosowany szczelny system podowania wody w pełni zautomatyzowany i monitoro-

wany, co zapewni oszczędności zużycia wody. 

  Odpady niebezpieczne magazynowane będą, na szczelnej posadce, wydzielonym do 

tego celu miejscu. 

  Ścieki bytowo gospodarcze, porządkowe, magazynowane będą w zbiorniku bezod-

pływowym o pojemności 10 m
3
  

 kontrola zbiornika bezodpływowego służącego do gromadzeniu ścieków, 

 wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych odprowadzać po terenach 

biologicznie czynnych. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych (drogi 

dojazdowe – parkingi) również odprowadzać po terenach biologicznie czynnych. 

 Budowa zbiornika na ścieki: Zbiornik jako prostopadłościan wykonany w sposób 

zapewniający ich szczelność i trwałość. 

Materiały zastosowane w budowie zbiornika spełniają wymagania odpowiednich 

norm aprobat technicznych. W zbiorniku uwzględniono wymagania BN – 84/8814-

07. 

Klasa betonu wg BN – 84/8814 – 07 oraz PN – B – 03264:2002 wynosi B 25 oraz B 

35 w ścianach. Stopień wodoszczelności wynosi W 6, stopień mrozoodporności F 

100. 

Szczelność betonu: 

- kruszywo nienasiąkliwe 

- zastosowanie cementu CP 35 bez dodatków w ilości 350 kg/m
3
 

- zastosowanie wibratorów o wysokiej częstotliwości. 
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- Wybetonowanie ścian warstwami o grubości 30 cm . 

- Styki zbiornika są odpowiednio zabezpieczone i uszczelnione środkami posiadają-

cymi aprobatę techniczną. 

- Zbrojenie konstrukcji dwustronne w postaci prętów ze stali klasy A II, oraz siatek 

zgrzewanych ze stali A II (St. 3 SY – b – 500). Średnica pręta 8 mm otulina zbro-

jenia 3 cm w ścianach i 5 cm w płytach. Przejście przewodów przez ściany i dno 

zbiorników wykonane jako szczelne. 

- Zbiornik dostosowany jest do warunków hydrogeologicznych i parametrów podło-

ża 

Gruntowego, zachowane zostały graniczne nośności i użytkowalności, posiadają 

izolację zabezpieczającą konstrukcję od szkodliwych wpływów na wody 

gruntowe, dostosowaną głębokość minimalną posadowienia do strefy 

przemarzania gruntu. 

Konstrukcje zbiorników zabezpieczone są przed zamarzaniem cieczy przez 

warstwy ochronne (ocieplenie) i obsypanie ziemią. 

Płyta denna ułożona jest na warstwie filtracyjnej warstwy podbetonu 5 cm klasy 

B7,5. Szerokość rozwarcia rys w zbiornikach – 0,2 mm 

 

7. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 

 

Usytuowanie przedsięwzięcia w centralnej części kraju, ograniczona skala prowadzonych 

procesów oraz brak ponadnormatywnych oddziaływań poza granicami nieruchomości 

eliminuje całkowicie możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko 

 

8.  Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. 
 

Brak obszarów Natura 2000 na przedmiotowym terenie. Najbliższy obszar chronionego 

krajobrazu to Dolina rzeki Ciemnej znajdująca się na zachód – od inwestycji w odległości 

około 8,4 km. oraz Pyzdrski obszar chronionego krajobrazu znajdujący się na północny 

zachód od planowanej inwestycji w odległości około 9,9 km. Od południowego wschodu w 

odległości około 11,5 km znajduje się obszar Natura 2000 o nazwie Dolina Swędrni w 

okolicach Kalisza.  

W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na najbliższe 

obszary Natura 2000 ani też na siedliska przyrodnicze.  

 

 

9. przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje 

się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których 

oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w 

zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z 

planowanym przedsięwzięciem. 

 

 

Hałas – obecnie są 2 wentylatory wyciągowe, po zrealizowaniu nie zmieni się. 

Transport – obecnie jest” 

 2 aut osobowe 

 5 ciężarowe powyżej 3,5 t/ładowności 
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Po zrealizowaniu inwestycji będzie: 
 2 auta osobowe, 

 5 auto ciężarowe powyżej 3,5 t/ładowności (dostawa surowca), 

 

Powietrze: 

Bez zmian. 

 

Gospodarka wodno - ściekowa. 

Obecnie jest jeden zbiornik na ścieki technologiczne o pojemności 10 m
3
. Po zrealizowaniu 

zbiornik ten pozostanie. 

 

 

10. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. 

 

W przypadku braku prądu inwestycja nie spowoduje zagrożenia środowiska gdyż są to 

warzywa które nie są produktem niebezpiecznym.   

 

W przypadku katastrofy budowlanej lub naturalnej to praktycznie brak jakich kol wiek 

środków minimalizujących wystąpienie. Budynek nie kwalifikuje się do zakładów  

o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej gdyż w hali nie będą się 

znajdować substancje i ilości substancji niebezpiecznych podane w rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, 

których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym 

ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej   

 

W przypadku pożaru – budynek spełniała wszystkie normy ochrony przeciw pożarowej. Brak 

spełnienia jakiegoś warunku określonego w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 7 lipca 2015 r  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie dział VI spowodowało by unieruchomienie zakłaqdu.       

 

 

11. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko.   

 

Inwestycja polega na zmianie sposobu użytkowania części istniejącej przechowalni warzyw 

na sortownię. Brak prac rozbiórkowych.   
 

 

12.  Oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne  elementy środowiska w czasie 

funkcjonowania. 
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12.1. Oddziaływanie na wody powierzchniowe. 

Działka nie jest uzbrojona w sieć melioracyjną. Występujący na działce nadmiar wody w 

okresie opadów atmosferycznych i topnienia pokrywy śnieżnej wchłaniany jest przez 

wierzchnią warstwę ziemi.  

 

12.2. Oddziaływanie na wody podziemne oraz grunty. 

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na wodę i środowisko gruntowo – wodne 

zastosowane zostaną następujące środki organizacyjno – techniczne takie jak: 

 posadzki w budynku wykonane jako szczelne (pełne betonowe) 

 stosowany będzie szczelny system podawania wody zautomatyzowany i monitoro-

wany, co zapewni oszczędności zużycia wody, 

 odpady niebezpieczne jak i odpady komunalne magazynowane będą na utwardzo-

nym terenie w odpowiednich pojemnikach 

 Ścieki bytowo gospodarcze magazynowane będą w zbiorniku bezodpływowym 

 

12.3. Powietrze atmosferyczne.  

Ruch pojazdów po terenie inwestycji.  

12.4. Krajobraz, rośliny, grzyby, zwierzęta. 

Planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do zmiany krajobrazu. Budynek istniejący. 

Zmiana sposobu użytkowania nie wymaga prac budowlanych zewnętrznych a jedynie drobne 

prace adaptacyjne.  

12.5. Oddziaływanie na zdrowie ludzi. 

Najbliższe tereny chronione akustycznie jak i chronione pod względem emisji zanieczyszczeń 

gazowo – pyłowych, znajdują się na : 

 dz. ewid. nr 60 w odległości około 51 m od sortowni,  

 dz. ewid. nr 58 w odległości 63 m od sortowni 

 dz. ewid. 62 w odległości 50 m od sortowni.  

Tereny te są narażone na oddziaływanie przedsięwzięcia.  

 

13. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem. 

 

 

Podstawowymi kryteriami służącymi do oceny możliwości wystąpienia konfliktów 

społecznych są; 

 lokalizacja przedsięwzięcia, 

 dotrzymanie lub nie dopuszczalnych norm oddziaływania przedsięwzięcia poza 

granicami nieruchomości, na terenie której ma ono zostać zrealizowane, 

 sposób istniejącego zagospodarowania terenu, szczególnie lokalizacja budynków 

mieszkalnych lub użyteczności publicznej, w najbliższym otoczeniu planowanego    

przedsięwzięcia.   
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Przedsięwzięcie stanowić będzie zintegrowany element technologiczny, którego 

funkcjonowanie wymagać będzie pełnienia nadzoru przez obsługę. Stanowić ją będą 

pracownicy zakładu. 

Planowana inwestycja nie powinna wywoływać konfliktów społecznych z następujących 

powodów. 

• Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenie będącym własnością 

inwestora; kwalifikacja terenu, dopuszcza tu tego typu obiekty, 

• Obecnie na terenie odbywa się działalność gospodarcza związana z 

przechowywaniem warzyw.  

• Brak emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

• Gospodarka odpadami powstającymi w wyniku działania inwestycji będzie 

prowadzona zgodnie z wymogami ochrony środowiska, 

• Dotrzymane będą wymogi ochrony środowiska związane z gospodarką wodno– 

ściekową – ścieki zagospodarowywane będą tak jak dotychczas. 

• Emitowany hałas nie przekroczy wartości dopuszczalnych na granicy działki  

• Nie stwierdzono występowania wpływu inwestycji na stan zdrowia okolicznych 

mieszkańców na obecnym etapie. 

• Na obecnym etapie rak skarg ze strony mieszkańców.  
 

 


