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 RiOŚ.6220.3.24.2022 Stawiszyn, 17.10.2022 r. 

 

DECYZJA 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt.2, art.75 ust.1 pkt 4, art.84, ustawy z 3 października 2008 

roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022, poz.1029 

t.j.) planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w z § 3 ust. 1 pkt. 

83: punkty do zbierania, w tym przeładunku: złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych; odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na 

zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów objętych oraz punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.05.2022 r., 

inwestora  Firmy Handlowo Usługowej BMS, Sławomir Kwaśniewski, Żelazków 134D, 62-

817 Żelazków 

Po zaciągnięciu opinii: 

1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu – opinia z dnia 

20.05.2022 r. znak ON-NS.9011.3.36.2022 

2. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole- opinia z dnia 08.07.2022 r. znak 

PO.ZZŚ.3.435.166.2022. RG.2 

3. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu- opinia z 19.09.2022 r. 

znak WOO-II.4220.630.2022.MDK.5 

 

Orzekam 

I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu działalności w zakresie zbierania 

odpadów”. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach o nr ewid. 359/3 obręb Długa 

Wieś Druga, gmina Stawiszyn, określić istotne warunki korzystania ze środowiska. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia: 

1. Na terenie zakładu zbierać i tymczasowo magazynować odpady o kodach: 12 01 01, 12 01 

03, 15 01 01, 15 01 04, 15 01 07, 16 01 17, 16 01 18, 16 02 16, 16 06 01*, 17 04 01, 17 04 

02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 19 12 01, 19 12 02 i 19 12 

03 w maksymalnej ilości do 671,5 Mg/rok, maksymalnie do 155 Mg w tym samym czasie, 
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2. Odpady magazynować w zamykanych kontenerach, pojemnikach i workach big-bag na 

uszczelnionych placach magazynowych, w magazynach lub pod wiatą, zgodnie  

z wymaganiami określonymi przepisami szczegółowymi. Odpady żelaza i stali 

magazynowane mogą być również luzem na placu. 

3. Na terenie zakładu nie prowadzić procesów przetwarzania odpadów. 

4. Na terenie przedsięwzięcia zbierać i magazynować wyłącznie odpady, z przemywania 

których wody odciekowe nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska gruntowo-

wodnego. 

5. Na etapie realizacji przedsięwzięcia prace organizacyjne oraz ruch pojazdów prowadzić 

wyłącznie w porze dziennej, tj. 6:00 —22:00. 

6. Działalność zakładu ograniczyć do pory dnia tj. 6:00-22:00. 

7. Punkt zbierania i magazynowania odpadów wyposażyć w sorbenty i biopreparaty 

neutralizujące wycieki właściwe w zakresie ilości i rodzaju potencjalnego zagrożenia, 

mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych; 

8. Wykonać wiatę magazynową dla odpadów o kodzie 15 Ol 04; 

9. odpady magazynować selektywnie w wydzielonych miejscach w sposób zabezpieczający 

środowisko gruntowo — wodne przed zanieczyszczeniem w wyniku infiltracji wód 

odciekowych; 

10. Odpady niebezpieczne magazynować na utwardzonej i nieprzepuszczalnej powierzchni w 

pojemnikach nieprzewodzących prądu, odpornych na działanie substancji w nich 

zawartych; 

11. Mycie pojazdów, kontenerów i pojemników na odpady należy wykonywać poza terenem 

planowanego przedsięwzięcia; 

12. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów i terenów utwardzonych odprowadzać na 

tereny zielone bez szkód dla osób trzecich; 

13. Teren działki od strony wschodniej graniczącej z działką mieszkaniową odizolować pasem 

zieleni złożonym z roślinności średnio- i wysokopiennej. 

 

II. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do 

niniejszej decyzji jako jej integralną część.  

 

Uzasadnienie 

05 maja 2022 roku Firma Handlowo Usługowa BMS Sławomir Kwaśniewski z siedz. 

Żelazków 134D, 62-817 Żelazków złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu działalności w 

zakresie zbierania odpadów”. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach o nr ewid. 

359/3 obręb Długa Wieś Druga, gmina Stawiszyn. Zgodnie z art. 74 ustawy z 3 października 

2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska (Dz. U. z 2021, poz. 247) – dalej „ustawa OOŚ” – do wniosku 

dołączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia, zwaną dalej k.i.p. w czterech egzemplarzach 
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wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, poświadczoną 

przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie ono 

oddziaływać, uproszczony wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na 

którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać.  

 Burmistrz Stawiszyna zawiadomieniem o wszczęciu postepowania nr 

RiOŚ.6220.3.2.2022 z 06 maja 2022 roku wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie 

 i pismami z 10 i 11 maja 2022 roku nr RiOŚ.6220.3.3.2022, nr RiOŚ.6220.3.4.2022, nr 

RiOŚ.6220.3.5.2022 wystąpił do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Kaliszu, w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wystąpienia 

dołączono: kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę 

informacyjną przedsięwzięcia.  

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu opinią z 20 maja 2022 roku 

znak ON.-NS.9011.3.36.2022 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny przedsięwzięcia 

na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 08 lipca 2022 roku wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zleni Wód Polskich  

w Kole znak PO.ZZŚ.3.166.246.2022.RG.2 z 08 lipca 2022 roku stwierdzająca brak  potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazująca na 

konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków  

i wymagań.  

 Pismem znak WOO-IV.4220.193.2022.AM.1 z 06 czerwca 2022 roku Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia 

przedłożonych dokumentów.  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z 19 września 

2022 roku znak WOO-II.4220.630.2022.MDK.5 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia 

nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na 

konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i 

wymagań. 

  Po przeanalizowaniu zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materiału 

dowodowego, stanowiska organów opiniujących, danych zawartych w karcie informacyjnej 

planowanego przedsięwzięcia oraz uwarunkowań wymienionych w art. 63 ustawy z 3 

października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj. rodzaj 

i charakterystyka przedsięwzięcia, usytuowanie oraz rodzaj i skala możliwego oddziaływania 

przedsięwzięcia, nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko.  

Wśród uwarunkowań, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przesądziły:  

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 2022 r. poz. 1029 z późn. 
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zm.), dalej ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę 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 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 i f oraz pkt 3 lit. g ustawy ooś na podstawie k.i.p. 

i jej uzupełnienia ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na zbieraniu 

odpadów na działce ewid. nr 359/3, obręb Długa Wieś Druga, gmina Stawiszyn. Teren działki, 

o powierzchni 0,4004 ha jest zainwestowany, a uprzednio działalność prowadzona była przez 

Spółdzielnię Kółek Rolniczych. Na działce zlokalizowane są dwa magazyny, w tym jeden z 

wydzieloną częścią socjalno-bytową, dwie wydzielone części placów magazynowych, 

utwardzone drogi, place manewrowe oraz waga najazdowa. Na etapie realizacji 

przedsięwzięcia wykonana zostanie wiata oraz rozmieszczone zostaną pojemniki i kontenery 

do magazynowania odpadów. Teren jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 

Planowane jest zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych. Odpady 

magazynowane będą na uszczelnionych placach magazynowych w magazynach lub pod 

wiatą, w sposób selektywny, w zamykanych kontenerach, pojemnikach i big-bagach. Odpady 

baterii i akumulatorów magazynowane będą w specjalnych kwasodpornych pojemnikach. 

Odpady żelaza i stali wnioskodawca zakłada również magazynować luzem na wydzielonym, 

uszczelnionym placu magazynowym. W k.i.p. wskazano, iż sposób magazynowania odpadów 

będzie zgodny z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742) oraz zgodnie z 

ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113). 

Na terenie zakładu planowane jest zbieranie odpadów o kodach: 12 01 01, 12 01 03, 15 01 01, 

15 01 04, 15 01 07, 16 01 17, 16 01 18, 16 02 16, 16 06 01*, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 

04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 19 12 01, 19 12 02 i 19 12 03 w maksymalnej 

ilości do 671,5 Mg/rok. W tym samym czasie planuje się magazynowanie ok. 155 Mg 

odpadów. W ramach planowanej działalności wnioskodawca przewiduje zbieranie odpadów, 

następnie selektywne ich magazynowanie do czasu zebrania ilości uzasadniającej transport 

oraz przekazywanie zainteresowanym odbiorcom, celem dalszego zagospodarowania. Z k.i.p. 

wynika, iż nie planuje się prowadzić przetwarzania odpadów. Mając na uwadze powyższe 

oraz rodzaje planowanych do zbierania odpadów, w warunkach niniejszej opinii wskazano, 

aby nie prowadzić procesów przetwarzania odpadów. Prowadzony będzie wizyjny monitoring 

miejsc magazynowania odpadów. Z uwagi na planowane zbieranie odpadów palnych 

opracowany zostanie operat przeciwpożarowy. Przyjęte przez wnioskodawcę założenia co do 

rodzajów zbieranych odpadów oraz sposobów ich magazynowania zostały uwzględnione w 

warunkach niniejszej opinii. Czas magazynowania odpadów nie będzie przekraczał 

maksymalnego okresu określonego w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn.zm.). 

Wytwarzane podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady związane będą z 

prowadzoną działalnością i będą pochodziły m.in. z obsługi socjalno — bytowej 

pracowników oraz z zaplecza technicznego. Odpady będą selektywnie gromadzone, w 

wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania 
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uprawnionym w tym zakresie podmiotom. Potencjalne odpady wytwarzane na etapie 

realizacji oraz ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia winny być przekazywane do dalszego 

zagospodarowania uprawnionym podmiotom. 

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, z k.i.p. wynika, że 

woda wykorzystywana głównie do celów socjalno-bytowych pobierana będzie z wodociągu. 

Planuje się, że punkt skupu obsługiwany będzie przez 11 osób. Šcieki bytowe będą 

odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. Odpady magazynowane będą na uszczelnionych 

placach magazynowych, w magazynach lub pod wiatą w zamykanych pojemnikach, 

kontenerach i workach big-bag. Odpady żelaza i stali wnioskodawca zakłada również 

magazynować luzem na uszczelnionym placu magazynowym. Powyższy sposób 

magazynowania przewidzianych do zbierania odpadów został dopuszczony przepisami 

rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dia magazynowania 

odpadów. Z k.i.p. wynika, iż plac magazynowy nie jest wyposażony w system odprowadzania 

potencjalnych odcieków, a wody spływające z placu odprowadzane będą w sposób 

niezorganizowany na terenie zakładu Biorąc pod uwagę powyższe, w tym założenie 

wnioskodawcy co do rodzajów planowanych do zbierania odpadów, w niniejszym 

postanowieniu zobowiązano wnioskodawcę, aby na terenie planowanego przedsięwzięcia 

zbierał i magazynował wyłącznie odpady, przy których powstające potencjalne wody 

odciekowe nie będą powodować zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Wody 

opadowe i roztopowe z połaci dachowych będą odprowadzane na teren biologicznie czynny w 

obrębie zakładu. Dodatkowo, celem zabezpieczenia przed możliwym zanieczyszczeniem 

środowiska gruntowo-wodnego wynikającym z funkcjonowania inwestycji, nałożono na 

wnioskodawcę warunek wyposażenia obiektu w sorbenty do neutralizacji potencjalnych 

zanieczyszczeń. 

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdza się, że na etapie realizacji 

przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza. Źródłem emisji substancji do 

powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na 

etapie realizacji przedsięwzięcia. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter 

miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac, należy je uznać za pomijalne. 

Žródłem emisji substancji do powietrza w związku z planowanym przedsięwzięciem będzie 

głównie emisja niezorganizowana związana z ruchem pojazdów dostawczych i cięžarowych 

oraz ruchem wózka widłowego. Budynek socjalno-biurowy ogrzewany będzie z 

wykorzystaniem istniejącego pieca opalanego pelletem. Uwzględniając przyjęte założenia, 

rodzaj przedsięwzięcia, brak prowadzenia procesów produkcyjnych, należy uznać, iż 

realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie stanowiła zagrożenia dia stanu jakości 

powietrza w rejonie zainwestowania. 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy ooś, z k.i.p. oraz z analizy ortofotomapy 

wynika, że działka, na której zaplanowano realizację przedsięwzięcia stanowi teren 

zainwestowany. Od strony zachodniej sąsiaduje ona z drogą i polem uprawnym, od wschodu z 

zabudową mieszkaniową i polami uprawnymi, od północy z terenem zabudowanym 

należącym do wnioskodawcy, a od południa z drogą i dalej z polami uprawnymi i zabudową. 

Z informacji uzyskanych od Burmistrza Stawiszyna wynika, iż najbliższy teren podlegający 

ochronie akustycznej graniczy bezpośrednio od strony wschodniej z terenem przedsięwzięcia 

i jest to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Z uzupełnienia k.i.p. wynika, iż ogrodzenie 

stanowi plot betonowy pełny. Uciążliwości akustyczne mogą wystąpić na etapie realizacji 

przedsięwzięcia i będą powodowane organizacją przedsięwzięcia. Będzie to jednak 

oddziaływanie krótkotrwate i odwracalne. Z uwagi na lokalizację terenów chronionych 
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akustycznie w niniejszej opinii wskazano, aby prace oraz ruch pojazdów na etapie realizacji 

przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dnia. Na etapie eksploatacji głównym źródłem 

hałasu emitowanego do środowiska będą poruszające się pojazdy osobowe (do 45 szt.), 

dostawcze (do 12 szt.) i ciężarowe w ciągu pory dnia oraz rozładunek i załadunek odpadów 

(ruch wózka widłowego). Nie przewiduje się cięcia odpadów oraz ich przesypywania i 

sortowania z użyciem maszyn i urządzeń. Z k.i.p. wynika, iž zakład pracował będzie 

wyłącznie w porze dnia. Wobec powyższego oraz z uwagi na lokalizację terenów chronionych 

akustycznie w warunkach niniejszej opinii ujęto, aby działalność zakładu prowadzić 

wyłącznie w porze dziennej. W k.i.p. oświadczono, iż na terenie zakładu nie będzie 

stacjonarnych źródeł hałasu. W uzupełnieniu k.i.p. przedstawiono wyniki obliczeń 

modelowania akustycznego w wyznaczonych punktach receptorowych. Przedstawione wyniki 

nie przekraczają dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną 

określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca  2007  r.  w sprawie  

dopuszczalnych  poziomów  hałasu  wśrodowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112). Biorąc pod 

uwagę rodzaj przedsięwzięcia, jego skalę, przedstawione wyniki modelowania akustycznego 

oraz realizację zgodnie z warunkami nałożonymi w niniejszej opinii nie przewiduje się aby 

eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia powodowała przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną określonych w rozporządzeniu w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś z k.i.p. wynika, że 

teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych i innych 

obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów objętych ochroną. W tym stref 

ochronnych ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów 

wybrzeży i środowiska morskiego, górskich, leśnych oraz obszarów przylegających do jezior. 

Z k.i.p. nie wynika, że przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie o krajobrazie 

mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Przedsięwzięcie nie będzie 

zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie 

zostanie zlokalizowane na terenie miejscowości Długa V\/ieś Druga, gmina Stawiszyn. Na 

podstawie danych zawartych w k.i.p., w związku z realizacją przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska 

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

przepisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś z k.i.p. nie wynika, że zakład należy do 

zakładów o dużym ani o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii wskazanych w 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 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. poz. 138). Eksploatacja przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu stosowanych 

technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami spowoduje, że 

ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Ze względu na położenie 

geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w 

szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie 

winno być zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych 

zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno- budowlane. 

Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie 

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

Biorąc pod uwagę charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz rodzaj emisji 

do środowiska związanych z eksploatacją przedsięwzięcia, w odniesieniu do przepisów art. 63 
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ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, z k.i.p. wynika, iż na terenie oraz w zasięgu 

oddziaływania przedsięwzięcia nie ma obecnie przedsięwzięć realizowanych lub 

zrealizowanych, które po realizacji planowanego przedsięwzięcia mogłyby powodować 

kumulowanie się oddzialywań na środowisko. 

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy 

stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym 

wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na bioróżnorodność. 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych 

materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza 

obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.), a najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest 

specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Pyzdrska PLH300060, oddalony o 6,3 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 przedsięwzięcia 

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. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także 

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

oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie 

spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich 

powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji 

siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu. 

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność 

oddziaływania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, 

możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązan z innymi 

przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą 

zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie 

oddziaływać na środowisko. 

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia, Burmistrz Stawiszyna, spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), 

zawiadomieniem z 21 września 2022 roku nr RiOŚ.6220.3.23.2022 poinformował strony 

postepowania o możliwości zapoznania się z zebranymi  w toku postępowania materiałami 

oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów. W wyznaczonym terminie 

żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków. 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie 

ochrony środowiska, należało orzec jak w sentencji. 

 

Pouczenie 

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kaliszu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
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2. Zgodnie z art.. 127a k.p.a.: 

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  

§2. 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.  

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do 

sądu administracyjnego.  

 

Załączniki: 

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.  

 

 

Otrzymują: 

1. Wnioskodawca 

2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a 

3. Aa  

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79,  

60-529 Poznań, 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, ul. Kościuszki 6,  

62-800 Kalisz, 

3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło. 
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Telefon: 627528079, e- mail: odpady@stawiszyn.pl 
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Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych  

uwarunkowaniach zgody na realizację  

przedsięwzięcia  

znak RiOŚ.6220.3.24.2022 z dnia 17.10.2022 r. 

 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Długa Wieś Druga na działce o nr 

ewid. 359/3, obręb Długa wieś Druga. Na terenie działki o powierzchni 0,4004 ha w chwili obecnej 

zlokalizowane są dwa magazyny, w tym jeden z wydzieloną częścią socjalno-bytową, dwie wydzielone 

części placów magazynowych, utwardzone drogi dojazdowe, place manewrowe oraz waga najazdowa. W 

granicach działki nasadzona jest roślinność, która zostanie uzupełniona w ramach realizacji 

przedsięwzięcia. Działka na której planuje się ww. przedsięwzięcie, wcześniej użytkowana była 

gospodarczo. Teren należał do Spółdzielni Kółek Rolniczych. Bezpośrednie sąsiedztwo lokalizacji 

planowanego przedsięwzięcia stanowi: 

- od strony południowej - droga publiczne a dalej pola uprawne, 

- od strony północnej i północno-wschodniej — pola uprawne, 

- od strony zachodniej — pola uprawne, 

- od strony wschodniej — budynek mieszkalny. 

Powierzchnia przeznaczona pod planowane przedsięwzięcie wynosić będzie 3111 m2. 

Planowane przedsięwzięcie Burmistrz Stawiszyna zakwalifikował zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 

83 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1839), do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jako punkty do zbierania, w tym przeładunku 

a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; b) odpadów 

wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych 

oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, dla których obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może zostać stwierdzony. Zgodnie z treścią 

karty informacyjnej przedmiotowa inwestycja polegała będzie na zbieraniu odpadów, 

magazynowaniu ich w odpowiednich pojemnikach, kontenerach, opakowaniach typu BIG- BAG na 

utwardzonym placu lub w magazynach a następnie przekazywaniu podmiotom posiadającym stosowne 

zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w 

sposób selektywny w zależności od rodzaju, właściwości odpadów, ich stanu skupienia i 

gabarytów. Odpady będą magazynowane w szczelnych zamkniętych pojemnikach, odpornych na 

właściwości i składniki odpadów oraz na warunki atmosferyczne. Niebezpieczne odpady w postaci 

baterii i akumnlatorów będą magazynowane w kwasoodpornych, zamkniętych pojemnikach odpornych 

na warunki atmosferyczne. Odpady metali żelaznych będą selektywnie zbierane i magazynowane 

w kontenerach i pojemnikach w zależności od gabarytów, odpady metali nieżelaznych będą czasowo 

magazynowane w pojemnikach. Odpady opakowaniowe będą zbierane selektywriie oraz czasowo 

magazynowane w kontenerach, pojemnikach lub workach. Odpady magazynowane będą 

w oznakowanych pojemnikach. Na potrzeby ww. działalności zatrudnionych będzie 9 pracowników 

fizycznych oraz 3 pracowników do pracy w biurze. W punkcie zbierania odpadów planuje się 

magazynować 671,5 Mg odpadów rocznie. Przedsiębiorstwo funkcjonowało będzie w porze dnia, 

8 godzin dziennie od poniedziaiku do piątku. 

Na terenie przedsięwzięcia planuje się zbieranie następujących odpadów o kodach: 

- 12 01 01 — odpady z toczenia i piłowania oraz jego stopów, 

- 12 01 03 — odpady z toczenia i pitowania metali nieżelaznych, 

- 15 0101 — opakowania z papieru i tektury, 

- 15 01 04 - opakowania z metali, 
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- 15 01 07 — opakowania ze szkła, 

- 16 01 17 — metale żelazne, 

- 16 01 18 - metale nieżelazne, 

- 16 02 16 - elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, 

- 16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe, 

- 17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz, 

- 17 04 02 — aluminium, 

- 17 04 03 - ołów, 

- 17 04 04 — cynk, 

- 17 04 05 — żelazo i stal, 

- 17 04 06 — cyna, 

- 17 04 07 — mieszaniny metali, 

- 17 04 11 — kable inne niż wymienione w 17 04 10, 

- 19 12 01 — papier i tektura, 

- 19 12 02 — metale żelazne, 

- 19 12 03 — metale nieżelazne. 

Na terenie przedsięwzięcia nie będzie prowadzony demontaż i rozbiórka odpadów oraz cięcie odpadów. Nie 

planuje się także przyspawania odpadów oraz sortowania odpadów z użyciem dźwigów lub 

taśmociągów. Do sortowania odpadów nie planuje się wykorzystywania maszyn czy urządzeń do 

sortowania odpadów. 

Woda na potrzeby socjalno-bytowe dostarczana będzie z sieci wodociągowej. Na terenie 
przedsięwzięcia w części magazynu nr 1 zlokalizowane jest pomieszczenie socjalne, w którym 
znajduje się pomieszczenie sanitarne. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do kanalizacji 
sanitamej a następnie do oczyszczalni ścieków. Wody opadowej roztopowe powstające na terenie 
przedsięwzięcia odprowadzane będą powierzchniowo na tereny biologicznie czynne należące do 
inwestora. 

Na terenie przedsięwzięcia powstawać będzie emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. 

Źródłem emisji do powietrza będzie emisja niezorganizowana w postaci spalin z pojazdów 

poruszających się po terenie inwestycji. Planuje się, że po terenie działki w ciągu dnia poruszać się 

będzie 7 samochodów dostawczych, 4 samochody ciężarowe i 45 samochodów osobowych (30 

pojazdów klientów, 15 pojazdów pracowników) oraz wózek widłowy. Zakład ogrzewany będzie 

kotłem na pellet drzewny. W wyniku przeprowadzonej oceny można stwierdzić, że emisja 

zanieczyszczeń do powietrza będzie znikoma. Tutejszy organ stwierdza, że emisja zanieczyszczeń 

ze źródeł zlokalizowanych na terenie przedsięwzięcia nie spowoduje poza jej granicami 

przekroczenia dopuszczalnych stężeń dla wszystkich emitowanych zanieczyszczeń. 

Źródłami hałasu na terenie inwestycji będą samochody osobowe, ciężarowe oraz wózek widłowy. 

Praca związana z funkcjonowaniem przedsięwzięcia prowadzona będzie w porze dziennej. W 

wyniku przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że oceniana inwestycja spełni wymogi ochrony 

środowiska przed hałasem, ponieważ poziom emitowanego hałasu w związku z prowadzoną 

działalnością, w warunkach najbardziej oiekorzystnych, uwzględniając poruszające się po terenie 

inwestycji środki transportu, nie będzie przekraczać dopuszczalnych norm w zakresie ochrony 

przed hałasem zewnętrznym. 

Wszystkie odpady powstające na omawianym terenie będą gromadzone selektywnie w 

wydzielonych kontenerach, pojemnikach przewidzianych wyłącznie na ten cel i po ich 

odpowiednim nagromadzeniu przekazywane będą upoważnionej firmie do dalszego postępowania. 

Na podstawie k.i.p. ustalono, że przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie, gdzie głównym 

poziomem wodonośnym jest poziom czwartorzędowy i trzeciorzędowy. Stopień izolacji nad 

warstwami wodonośnymi jest bardzo dobry a zwierciadło wody ma charakter napięty, a zatem 

występuje brak kontaktu hydraulicznego swobodnego zwierciadła wody z wodami podziemnymi, 
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co powoduje brak możliwości migracji ewentualnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu w głąb 

ziemi. 

Ustalono, że przedmiotowa działka położona jest poza: obszarem wodno — błotnym, obszarem 

ochronnym zbiorników wód śródlądowych, poza strefami ochronnymi ujęć wód; terenem 

szczególnego zagrożenia powodzią (https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/); obszarami podlegającymi 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 

84; http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/); korytarzami ekologicznymi oraz poza obszarami Głównych 

Zbiorników Wód Podziemnych. W bliskim otoczeniu terenu zainwestowania brak zbiorników i 

cieków wodnych oraz urządzeń melioracji wodnych. Najbliższy ciek o nazwie Bawół znajduje się w 

odległości ok. 666 m na północny wschód od terenu zainwestowania. 

Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja 

znajduje się w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600071 0 

dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena zagrożenia 

nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona. Jednocześnie inwestycja zlokalizowana będzie 

w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie 

PLRW 6000231835669, o statusie silnie zmieniona część wód (SZCW), o złym stanie i ocenie ryzyka 

określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych (w zlewni przedłużono termin 

osiągniecia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych; w zlewni JCWP 

występuje presja komunalna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


