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POSTANOWIENIE 

No. podstawie aJ1. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania 
administracyjnego (t.j. Dz . U. z 2013r., poz. 267 z pozn. zrn.), w zwiazku z art . 63 ust. 1 i 4, 
a rakze art. GG j art. 68 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. 0 udostepnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pozn . zrn.), a takze § 3 ust. I pkt 80 
i 81 rozporzadzen ia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec rnogacych 
znaczqco oddzialywac na srodowisko (Oz.U. z 2010 r. Nr 213, pOZ. 1397 z pozn. zm.), 
po rozpatrzeniu wniosku finny "CINETA" Teresa Cebula, uJ. Zlotoryjska 2, 59-225 Chojn6w 

postanawiam 
I. Nalozyc obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego
 
przedsiewziecia p.n. .Przetwarzanie odpadow innych nit niebezpieczne oraz zbieranie zlornu na
 
nieruchomosci polozonej przy ul. Zlotoryjskiej 2 w Chojnowie" na dzialkach nr 204/12, 204/13
 
i 204/16 w 0 brebie 3.
 
2. Ustalic zakres raportu 0 oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko w nastepujacy
 
spos6b:
 
Raport oddzial ywania na srodowisko powinicn zostac sporzadzony zgodnie z art. 66 ustawy
 
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udo stepnianiu infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale
 
spoleczen stwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodo wisko (Dz.U.
 
z 2013r., poz, 1235 z pozn. zm.) oraz w szczegol nosci zawierac analize nastepujacych zagadnien:
 
a) sposob przeciwdzialania kontliktom spolecznyrn zwiazanyrn z realizacja przedsiewziecia;
 
b) wplyw przedsiewziecia na najblizsza zabudowe mieszkalna zlokalizowana w tyrn rejonie
 
zc szczegoln yrn uwzglednieniem wnioskow zawartych w petycji rnieszkancow.
 

UZASADNIENIE 
Na wniosek wlascicielki finny "CINETA" Cebula Teresa, 0 wydanie decyzji 

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia p.n . "Pn.etwarzanie 
odpad6w innych niz niebezpieczne oraz zbieranie zlomu na nieruchomosci polozonej przy 
ul. Zlotoryjskiej 2 w Chojnowie" na dzialkach or 20411 2, 204113 i 204116 w obrebie 3 zostalo 
wszczete postepowanie w sprawie wydania decyzj i 0 srodowiskowych uwarunkowaniach realizacj i 
przedsiewzieci a. 
Planowane przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewziec mogacych potencjalnie znaczaco 
oddzialywac na srodowisko, wyszczegolnionych w § 3 ust . I pkt 80 i 81 rozporzadzenia Rady 
Ministrow z dnia 9 listopada 20] 0 r. w sprawie przedsiewziec rnogacy ch znaczaco oddzial YW3C na 
srodowisko (tj. Dz. U. z 20 13r., paz. 267 z pozn. zm.) i podlega postepowaniu 0 wydanie decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach. 

Organ prowadzacy postepowanie wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
we Wroclawiu i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy 0 wydanie opinii 
dotyczacej obowiazku przeprowadzenia oeeny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewziecia 
polegajacego na "Przctwarzanie odpad6w innych niz niebezpieczne oraz zbieranie zlomu na 
nieruchornosci polozonej przy ul. Zlotoryjskiej 2 w Chojnowie" na dzialkach nr 204/12, 204113 
i 204/16 W obrebie 3. 
Pansrwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydal opinie ZNS-710-1-31/9697/15 z dnia 
26 pazdziernika 2015 roku , w ktorej stwierdzil potrzebe przeprowadzenia oceny oddzialywania 
przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we 



Wrodawi u postanowieniern WOOS.4240.629.20 15.MB z dnia 28 pazdziernika 2015 roku 
stwierdzil , ze istnieje potrzeba przeprowadzenia oeeny oddzial ywania na srodowisko. 

Obecnie inwestor firma "ClNET;\'l Teresa Cebula prowadzi dzialalnosc zwiazana 
zc zbieraniem odpad6w. Dzialalnosc te inwestor planuje rozszerzyc 0 przetwarzanie odpadow 
innych niz niebezpieczne , glownie tworzyw sztucznych, odpadow elektrycznych oraz zlomu. 
Planowana dzialalnosc bedzie polegac na przetwarzaniu odpad6w innych nit niebezpi eczne w tym 
zlornu w procesach R 12 i R 13, w wyniku ktorej powstana nowe rodzaje odpadow, Dzialalnosc 
prowadzona bedzie na dzialkach nr 204!l2, 204113 i 204/16 obr. 3 miasta Chojnowa. 
Przetwarzanie odpad6w bedzie prowadzone na dzialkach nr 204/J 2 i 204/16 0 lacznej powierzchni 
5535 m2

. Na dzialce nr 204/12 znajduje sie hala magazynowa 0 pow . 647 m'2 posiadajaca 
utwardzona posadzke oraz dwie bramy: wjazdowa i wyjazdowa oraz plae magazynowy w czesci 
utwardzony i wyposazony w odprowadzanie wod opadowych poprzez 5 studzienek 
kanalizacyjnych i separator substancji ropopochodnych do kanalizacji miejskiej. Na terenie dzialki 
nr 204/13 istnieje budynek socjalno-biurowy, ktorego parter 0 pow. 224 m2 stanowi wlasnosc 
lnwestora. Znajduje sie tam biuro i pornieszczenia socjalne dla pracownikow. Scieki bytowo
gospodarcze odprowadzane sq do sieei kanalizacji miejskiej . 

Planowane jest przetwarzanie 8.280 Mg odpadow rocznie. Fiona CINETA obecnie zarrudnia 
3 pracownikow, docelowo na potrzeby nowej dzialalnosci planuje zatrudnienie 10 pracownikow. 
Praca odbywac sie bedzie \V systemie jednozmianowym w godzinaeh od 7°° do 15°0przez ok. 300 
dni w roku . 

W ramach planow inwestycyjnych przewiduje sie uszczelnienie i utwardzenie placu 
o powierzchni 2100 m2 i przystosowanie go do dzialalnosci w zakresie zbierania odpadow oraz 
wyposa zenie baJi rnagazynowej w instalacje do przetwarzania odpad6w. Planowane jest 
zainstalowanie nizej wyrnienionych linii technologicznych: 
I. Linia do rozdrabniania (mielenia) tworzyw sztucznych - rnlynek 0 wydajnosci do 350 kg/h. 
2. Linia teehnoJogiczna do recyklingu kabli czyli separacja kabl i (metoda sucha) w sklad ktorej 
wchodzi: mlyn, separator, odciagacz i odpylacz - max wydajnosc 40-100 kg/h. 
3. Linia do przetwarzania odpadow tworzyw sztucznych, w ktorej sklad wchodza kolejno:
 
a) kruszarka - rozdrabnianie tworzyw sztucznych,
 
b) rnyjka - wanna flotacyjna do mycia tworzyw,
 
c) rnlyn - tnie tworzywo na platek ,
 
d) myjka - wauna flotacyjna do rnycia rozdrobnionego tworzywa (platka) z rcsztek zabrudzeu,
 
e) wirowka - odwirowanie wody,
 
f) suszarka w postaci prasy srubowej , usuwajaca nadmiar wody z tworzywa.
 
4. Linia sortownicza odpad6w 6-8 stanowiskowa, skladajaca sie ze stolu sortowniczego, 
tasrnociagu podajacego oraz kontenerow i pojemnikow - 0 wydajnosci 2 MG/h. 

W zwiazku z dzialaniem zakladu rnozliwc sa uciazliwosci akustyczne i drgania, generowane 
przez kornunikacyjny ruch pojazd6w poruszajacych sie po terenie zakladu, zaladunek i rozladunek 
odpad6w, procesy przetwarzania itp. Transport odpad6w odbywac siy bydzie po drogach 
publicmych, co moze powodowac uciqzli'vvosci dla okolicznyeh mieszkancow. Z ll\vagi na 
pOWYZS7C uzasadniona jest weryfikacja skutecznosci planowanych l'ozwiC)zan maj<}cych na celu 
ograniczenie emi sji halasu oraz spl'awdzenic ezy funkcjonowanie punktu zbierania i przetwarzania 
odpad6w, z uwzglydnieniem dzialalnosci zakbd6w s,!siadujqcych, nie spowoduje przekrocze{l 
dopus7..czalnyeh poziomow hafasu na najbliz.szych terenaeh podlegajqcych ochroni e akustycznej . 
Wykonana anali za oddzialywaIl skumulowanych powinna obejmowac wszystkie oddziatyw<:lnia 
gencrOvvane przez inwestycjy w polqczeniu Z odctziaJywaniami tego samego typu, pochodzqeyrni 
ad wszystkich sClsiaclllj'lcych z nim przedsiywziyc. 

W zwi'}zku z dzialalnoseiq przedsi ywzi~cia mozliwe Sq zagro zenia dla stanu jakoscl 
powietrza wynikaj<}ce glownie z ruehu pojazd6w dostarczaj<'jcych oraz oclbierajqcych odpady . 
EmitO\vane r6wniez. berdq substanc.ie zanieczyszezaj<}ee: dwutlenek azotu , dwutknek siarki, tlenek 
wygla, wyglowodory aromatyezne i alifatyczne. Oddzialywanie to ulegalo blidzie ku!"n.ulacji 
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zwlaszcza \V obrebie wjazd II i wyjazdu z terenu przedsiewziecia. W ty In eel U konieczna j est anal iza 
wplywu ernitowanych przez przedsiewziecie zanieczyszczert do powietrza eelem rzetelnej oceny 
wplywu inwestycji na warunki aerosanitarne w jej otoezeniu. Wobee powyzszego nalezy wskazac 
wszystkie zrodla emisji substanej i do powietrza z terenu planowanej inwestycj i, z uwzglednieniern 
dzialalnosci sasiadujacych zakladow. Przedstawic obliczenia ladunkow ernisji substancji do 
powietrza z powyzszych zrodel w rnozliwie najbardziej niekorzystnych, z punktu widzenia 
ochrony powietrza, warunk6w pracy . Wyniki obliczen nalezy przedstawic wraz z graficznym 
obrazem rozkladu stezen w powietrzu, 

Oceniajac skale i rodzaj rnozliwego oddzialywania stwierdzono, it z uwagi na charakter 
przedsi ewziecia, zakres planowanych prac oraz realizacje inwestycji , przedsiewziecie nie powinno 
oddzialywac na srodowisko przyrodnicze, w Iym na obszar ehronionego krajobrazu oraz obszar 
Natura 2000. 

Uwzgledniajac polozenie instalacji, charakter i wielkosc oddzialywan, nie rna mozliwosci 
jakichkolwiek oddzialywan transgranicznych. 

Biorac powyzsze pod uwage oraz warunek zapisany w miejscowyrn planie 
zagospodarowania przestrzennego, dotyczacy ograniczenia odd zialywania inwestycji na 
srodowisko do granicy terenu planowanej dzialalnosci, nie rnozna wykluczyc potencjaln ego 
zagrozenia dla srodowiska, wynikajacego z eksploatacji przedsiewziecia, Zasadn ym jest 
przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsiewziecia nn srodowisko i sporzadzenie raportu 
oddzialywania na srodowisko zawierajacego m.in.: szczegolowy opis inwestycj i, anal ize 
pararnetrow eksploataeyjnych i technologicznyeh przedsiewziecia, warunkow srodowiskowych 
i terenowych, a takze wplyw przedsiewziecia na powietrze atmosferyezne , klimat akustyczny, 
srodowisko gruntowo-wodne, gospodarke odpadami oraz wplyw na zdrowie i zycie ludzi 
Z uwzgiednieniern petycji mieszkancow okolicznych budynkow mieszkalnych . Przeprowadzcnie 
oeeny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko umozliwi stwierdzenie ezy planowane 
przedsiewziecie spelniac bedzie wymagania prawne szezeg61nie w zakresic oehrony przed 
halasern, zanieczyszczeniem w6d oraz ochrony powietrza. Analiza pararnetrow eksploatacyjnych, 
warunkow srodowiskowych i terenowych przedstawionych w raporcie pozwoli na rzetelna ocene 
wplywu przedsiewziecia na srodowisko i wprowadzenie skutecznyeh rozwiazari jego ochrony. 

POUCZENIE 
Na niniejsze postanowienie sluzy zazalcnie do Sarnorzadowego Kolegiurn Odwolawczego 

w Legnicy za posrednictwern Burmistrza Miasta Chojnowa w terminie 7 dni od dnia doreczenia 
postanowieni 3. 

--
Otrzvmuia: 
I . Wnioskodawea (otrzymuje w zalaczeniu petycje rnieszkancow). 
2. Strony postepowania (wg wykazu pozostajacego w aktach sprawy) poprzez obwieszczenie 
w rniejscu real izacji przedsiewziecia i BJP (bip.chojnow.net.pl). 
3. ala . 

Do wiadomosci: 
I . Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska. 
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sani tarny. 
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