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                                                                                                                     Kalisz, 20.05.2022 r. 

ON-NS.9011.3.36.2022 

 

OPINIA  SANITARNA 

 Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 78 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 2022r. poz. 1029) oraz 

art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 

z poźn.zm.) wobec wszczętego przez Prezydenta Miasta Kalisza postępowania w sprawie wydania 

opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów 

w miejscowości Długa Wieś Druga, działka o nr ewid. 359/3, obręb Długa Wieś Druga, gmina 

Stawiszyn  

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla ww. 

przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz 

sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. 

UZASADNIENIE 

          Burmistrz Gminy i Miasta Stawiszyn pismem znak RiOŚ.6220.3.3.2022 z dnia 10.05.2022 r. 

(otrzymano 11.05.2022 r.) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu 

o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

i ewentualnego zakresu sporządzenia raportu dla ww. przedsięwzięcia. 

           Do wniosku dołączona została karta informacyjna oddziaływania danego przedsięwzięcia na 

środowisko, która jest podstawą do analizy i oceny oddziaływania danego przedsięwzięcia na 

środowisko.  

         Na podstawie przedłożonej dokumentacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu 

stwierdził, iż przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem potencjalnie znacząco oddziaływującym na 

środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). 

Dla przedmiotowego terenu gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

          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. 
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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. 

           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 akumulatorów 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 selektywnie 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 poniedziałku do piątku. 

Według autora karty informacyjnej 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 piłowania metali nieżelaznych, 

- 15 0101 – opakowania z papieru i tektury, 

-  15 01 04 - opakowania z metali, 

- 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.   

             Według autora karty informacyjnej 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 sanitarnej a następnie do oczyszczalni ścieków.  Wody opadowe 
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i 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 niekorzystnych, 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.  

             Przeanalizowano charakter, lokalizację i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu,  

czas trwania, zasięg oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości 

związane z jego eksploatacją.   

  Biorąc pod uwagę obecny sposób zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane 

przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji, 

a także zważając na skalę i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia i całą przeprowadzoną analizę  

wpływu inwestycji na środowisko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza, że 

planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko. 

         Wobec powyższego stwierdzono jak w sentencji w opinii. 

Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 

w Kaliszu 

dr Marek Stodolny 

 

 

 Otrzymują: 

1.    Burmistrz Gminy i Miasta Stawiszyn (ePUAP)  

Do wiadomości. 

1.    Firma Handlowo Usługowa BMS, Sławomir Kwaśniewski, Żelazków 134 D, 62-817 Żelazków 

2.    Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

       informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

       oddziaływania na środowisko oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

       administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.). 

3.   a/a 

 A.S.                                                                                                
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