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Regionalny Oyrektor 
Ochrony Srodowiska 

we Wroctawiu 
/C8G GQ ~~w roclaw, dnia 'j lutego 2016 r. 

WOOS.4242.136.2015.AG.J 

POSTANOWIENIE 

Na	 podstawie art. 77 ust. I pkl J, ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 

o udostepnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa W ochronie 

srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2013 r., 

poz. 1235 ze ZITI.), w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 80 i 81 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogqcych znaczqco oddzialywac net srodowisko 

(Dz. U. z 2016 r., pOZ. 71) oraz art. 106 § 1 ustawy z dnia ] 4 czerwca 1960 r. Kodeks 

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., pOZ. 23), po rozpatrzeniu wniosku 

Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 grudnia 20 i5 r. (data wplywu: 11 grudnia 2015 r.), 

znak: GR.6220.15.20 14, 

uzgadniam realizacje 

przedsiewziecia pn.: "Przctwarzanie odpad6w innych oiZ niebezpieczue oraz zbieranie 

zlomu na nieruchomoscl poloznej przy ul. Zlotoryjskiej 2 w Chojnowie", na dzialkach 

nr 204/12, 204/J 3 i 204116 w 0 brebie 3 

i okreslarn nastepujace warunki: 

1.	 Na ctapie realizacji przedsiewziecia: 

I.	 Teren objety pracami ogrodzi6 oraz zabezpieczyc przed dostepem os6b 

postronnych. 

2.	 Masy zremne pochodzace Z wykop6w nalezy rnagazynowac oddzielnie 

w wyznaczonyrn do tego celu rmejscu w obrebie obszaru inwestycji, celem 

zapewnienia mozliwosci ponownego jej wykorzystania (zagospodarowania) . 

3.	 Wyposazyc teren prowadzenia prac w srodki pochlaniajace produkty ropopochodne 

(np. rnaty, rekawy sorpcyjne, wate sorbentowa oraz substancje neutralizujace) . 

4.	 W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych Illb innych 

substancji niebezpiecznych do gruntu, nalezy zebrac zanieczyszczony grunt 

i przekazac go do uoieszkodliwienia uprawnionyrn podmiotom. 



5.	 Prace budowlane i montazowe prowadzic W porze dziennej (w godzinach ad 6°0 do 

22°°). 

6.	 W czasie przerw w pracy silniki urzadzeri budowlanych wylaczac. 

7.	 Na granicy dzialki Ill" 204/] 6 z dzialkami nr 204/4 i 204/8, obreb 3, m. Chojnow, 

wprowadzic na sadzenia zieleni izolacyjnej zlozonej z zirnozielonych gatunk6w 

drzew i krzewow np. sosna zwyczajna Pinus sylvestris, swierk pospolity Picea 

abies, zywotnik zachodni Thuja occidentalis, cis pospolity Taxus baccota, jalowiec 

pospolity Juniperus communis . Sadzonki drzew powinny miec obwody min. 16-t 8 

ern, dobrze wyksztalcona bryle korzeniowa i korone . Nasadzenia wykonac 

w okresie wiosennym Jub jesiennym. 

8.	 Po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia teren nalezy uporzadkowac. 

II.	 Na etapie eksploatacji przedsiewziecia: 

1.	 Eksploatacje zakladu, w tym ruch kolowy, prowadzic wylacznie w porze dziennej 

(zakJadana predkosc przernieszczania pojazdow nie powinna przekraczac 10 

km /h). Wylaczac silniki pojazd6w podczas ich postoju, unikac pracy silnikow 

pojazd6w na biegu jalowym, itp, Urzadzenia oraz maszyny i pojazdy utrzyrnywac 

w dobrym stanie technicznyrn (urzadzenia niesprawne, mogace powodowac 

podwyzszony poziom halasu w ich otoczeniu, powinny bye niezwlocznie 

oaprawiane lub eliminowane z pracy). 

2 .	 Proces przetwarzania odpad6w z wykorzystaniem urzadzen emitujacych halas 

prowadzic w hali przy zamknietych bramach/drzwiach. 

3.	 Czynnosci zwiazane ze zbieraniem i przetwarzaniern odpad6w prowadzic 

w zakladzie od poniedzialku do piatku, maksymalnie 8 h w ciagu pory dnia, 

a w soboty maksyrnalnie 6 h w ciqgu pory dnia. 

4.	 Regularnie przeprowadzac prace konserwacyjne oraz przeglady eksploatacyjne 

urzadzen, maszyn i pojazd6w, w tym przeglady urzqdzen wentylacyjnych 

i odpylajacych, droznosci systemu kanalizacyjnego, itp. 

5.	 Dbac 0 stan nawierzchni dreg dojazdowych, placow magazynowych oraz rniejsc 

parkingowych i manewrowych pojazdow, utrzyrnywac porzadek. Ewentualne 

pylenie z terenu zakladu podczas prowadzonej dziaialnosci minimalizowac 

poprzez zraszanie terenu wodq, 
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6.	 Wode na cele technologiczne i socjalno-bytowe pobierac z istniejacej sieci 

wodociagowej, Wytworzone scieki socjalno-bytowe odprowadzac do miejskiej 

sieci kanalizacyjnej (ogolnosplawnej), 

7.	 Mycie odpad6w tworzyw sztucznych prowadzic w dw6ch wannach flotacyjnych 

tzw. rnyjkach, Z zamknietyrn obiegiern wody, Zanieczyszczenia stale z wanien 

usuwac na biezaco. Wytworzone scieki technologiezne np. podczas przegladu lub 

naprawy urzadzenia grornadzic w pojemniku 0 pojernnosci 1 m3 i przekazywac 

uprawnionyrn podmiotorn lub odprowadzac do odbiornika - na warunkach 

okreslonych przepisami prawa. 

8.	 Wody opadowe i roztopowe z terenow utwardzonych, ujac w wewnetrzne systerny 

kanalizacyjne, a nastepnie po oczyszczernu w separatorze substancji 

ropopochodnych odprowadzac do miejskiej sieei kanalizacyjnej (ogolnosplawnej). 

9.	 Wyposazyc zaklad w srodki neutralizujace (piasek, sorbenty, substancje zasadowe), 

na wypadek ewentualnych wyciekow substancji niebezpiecznych, w tym substancji 

ropopochodnych z pojazd6w. 

l Oi Odpady wytwarzane oraz odpady zbierane przetwarzane w zakladzie 

rnagazynowac selektywnie w miejscaeh do tego przeznaczonych: iuzem tub 

w odpowiednio opisanych pojernnikach/zbiorni kach/kontenerach/workach typu 

Big-Bag - dostosowanych do konsystencji i wlasciwosci magazynowanych 

odpad6w, ustawionych na utwardzonych, uszczelnionych powierzchniach, 

w spos6b bezpieczny dla zdrowia i zycia ludzi oraz srodowiska. Odpady (glownie 

o wlasciwosciach pylacych) zabezpieczyc przed wywianiem i rozwiewaniem z nich 

frakcji lekkich. 

11. Odpady	 niebezpieczne rnagazynowac odrebnie na utwardzonej, uszczelnionej , 

zadaszonej powierzchni, zabezpieczonej przed wplywern czynnikow 

atmosferycznych oraz dostepem osob postronnych , v'1 sposob bezpieczny dla 

zdrowia, zycia ludzi i srodowiska. Miejsca magazynowania odpadow wyposazyc 

w szczelne pojemniki i kontenery. 

12.0dpady przetwarzac w zakJadzie w ilosci nie wiekszej nit 8280 Mg/rok (tj.: na 

linii do rozdrabniania (rnielenia) tworzyw sztucznych (1) - w ilosci nie wieks zej niz 

840 Mg/rok; na linii do przerobu kabli (II) - w ilosci nie wiekszej nit 240 Mg/rok; 

na linii do przetwarzania odpadow tworzyw sztucznych (III) - w ilosci nie wiekszej 

nit. 2400 Mg/rok; na linii sortowniczej odpadow (Ill, 6-8 stanowisk) - w ilosci nie 

wiekszej niz 4 800 Mg/rok . 
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13. Hale przetwarzania odpadow ogrzewac w oparciu 0 elektryczne nosniki ciepla (np. 

nagrzewnice elektryczne), 

14. Rok po dokonaniu nasadzen dokonac przegladu zdrowotnego drzew	 j krzewow. 

Okazy slabe oraz te, ktore sie nie przyjely zastapic nowymi nasadzeniami. 

III.	 Na etapie likwidacji nalezy podjac nastepujace dzialania: 

1.	 Prace rozbiorkowe wykonywac wylacznie w porze dnia przy uzyciu maszyn bedacych 

w dobryrn stanie technicznyrn, w celu ograniczenia halasu oraz poziornu emisji 

zanieczyszczen. 

2.	 Zaplecze budowy zorganizowac na gruncie utwardzonym, zabezpieczonym warstwa 

nieprzepuszczalna w celu minimalizacji niebezpieczenstwa skazenia gruntu i w6d 

podziemnych substancjami ropopochodnyrni. 

3.	 Zagospodarowac wszystkie odpady powstale w wyniku likwidacji obiektow zgodnie 

z przepisami obowiazujacyrni w momencie jego dernontazu. 

4 .	 Teren po likwidacji winien zostac uprzatniety i zagospodarowany. 

IV.	 W dokumentacji wymagancj do wydania decyzji, 0 ktorych mowa wart. 72 ust. 1 

ustawy z dnia 3 pazdzicrnika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji 0 srodowisku 

i jego ochronie, udziale spoleczetistwa w ochronie srodowiska ora: 0 ocenaclt 

oddzialywania na srodowisko nalezy uwzglednie nastepujace wyrnagania doryczace 

ochrony srodowiska: 

I.	 W hali przetwarzania odpadow - czesc A dokonac montazu: linii do rozdrabniania 

(mielenia) tworzyw sztucznych (I) 0 rownowaznyrn poziornie mocy akustycznej nie 

przekraczajacej 103,0 dB, linii do przerobu kabli (II) 0 rownowaznym poziomie mocy 

akustycznej nie przekraczajacej 85,0 dB, linii do przetwarzania odpadow tworzyw 

sztucznych (III) 0 rownowaznyrn poziornie mocy akustycznej nie przekraczajacej 

93,0 dB. 

2.	 W hali przetwarzania odpad6w pomiedzy czescia A a czescia B zamontowac kurtyne 

paskowa (peV) - 0 wysokosci 5,0 m, dlugosci - 12,0 m i grubosci 0,05 m, ktorej 

izolacyjnosc akustyczna powinna wynosic min. t 7 dB. 

3.	 Na scianie bocznej hali przetwarzania odpadow - czesc A zainstalowac wentylator 

osiowy (scienny) wywiewny 0 rownowaznym poziomie mocy akustycznej nie 

przekraczajacej 84 dB. 
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4. Przy linii do rozdrabniania (mielenia) tworzyw sztucznych (I) i linii do przerobu kabli 

(II) zainstalowac urzadzenia odpylajace wyposazone w filtry workowe 0 skutecznosci 

odpylania na poziornie min. 90% (powietrze podczyszczone odprowadzac na hale 

przetwarzania). Skutecznosc odpylania i stan filtrow workowych rnonitorowac 

zgodnie z zaleceniarni producenta. 

5. Powietrze z hali (z procesu przetwarzania odpad6w) odprowadzac emitorcm bocznyrn 

o wylocie usytuowanym na wysokosci min . 5 m i srednicy 0,5 m . 

6.	 Do rnycia odpad6w tworzyw sztucznych zainstalowac dwie wanny flotacyjne - tzw. 

rnyjki 0 pojemnosci 800 dm) kazda, z zamknietyrn obiegiem wody. 

7.	 Wykonac utwardzenie i uszczelnienie powierzchni narazonych na zanieczyszczenie , 

tj. czesci placu rnagazynowego 0 powierzchni ok . 2100 ml (np. rnata bentornatowa, 

geomernbrana z polietylenu PE-HD), kt6re zabezpieczy grunt przed ewentualnymi 

wyciekarni plyn6w eksploatacyjnych i innych substancji niebezpiecznych. 

8.	 Wykonac szezelny system odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z tcren6w 

utwardzonych, sk ierowany do odbiornika - miejskiej steer kanalizacyjnej 

(ogolnosplawnej). System kanalizacyjny dostosowac do natezenia naplywu w6d 

opadowych roztopowych, a takze obciazen kornunikacyjnych, Zapewnic 

przepustowosc separatora substancji ropopochodnyeh dostosowana do powierzchni 

objetej systemem odprowadzania w6d opadowych i roztopowych. 

V.	 Przed rozpoczeciern realizacji przedsiewziecia nie stwierdzam koniecznosci: 

przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz postepowania w sprawie 

transgranicznego oddzialywania na srodowisko w ramach postcpowania w sprawie 

wydania decyzji, 0 ktorych mowa wart. 72 ust. I pkt 1 ustawy 0 udostepnianiu 

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 11' ochronie srodowiska 

oraz 0 ocenach oddzlaiywonia /7(( srodowisko pod warunkiern, iz zmianie nie ulegna 

zalozenia projektowe przedstawione w postepowaniu przed wydaniern decyzji 

o	 srodowiskowych uwarunkowaniach, ktore moglyby zmienic oddzialywanie 

przedsiewziecia na srodowisko.
 

Ll z a s a d n i e n i e
 

Wnioskiern z dnia z dnia 9 grudnia 20] 5 r. (data wplywu: II grudnia 20] 5 r.) , znak: 

GR.6220.15 .20 14, Burmistrz Miasta Chojnowa wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Srodowiska we Wroclawiu 0 uzgodnienie warunkow realizacji przedsicwziecia przed 
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wydaniem decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: 

"Przetwarzanie odpad6w innych niz niebezpieczne oraz zbieranie zlomu na nieruchornosci 

poloznej pay ul. Zlotoryj sk iej 2 w Chojnowie", na dzialkach nr 204/12 , 204 /13 i 204/16 

w obrebie 3. 

Planowane przedsiewziecie na podstawie § Just. 1 pkt 80 i 81 rozporzadzenia Rady 

Ministr6w z dnia 9 listopada 20 10 r. HI sprawie przedsiewziec mogqcych znaczaco 

oddzialywac na srodowisko zalicza sie do przedsiewziec, dta ktorych obowiazek 

przeprowadzenia oeeny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko mozc bye wyrnagany. 

Stosownie do dyspozycji ustawowej art . 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 

2008 r. 0 udostepnianiu informacji 0 srodowlsku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 

w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko organem ochrony 

srodowiska wlasciwym do uzgodnienia warunk6w realizacji niniejszego przedsiewziecia jest 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wrodawiu. 

Obszar, na kt6rym ma bye zlokalizowane przedsiewziecie obj~ty jest miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonym uchwala Rady 

Miejskiej w Chojnowie Nr XLVI/222/2002 z dnia 30 stycznia 2002 r. (Dz. Urz. 

Wojewodztwa Dolnoslaskiego z dnia 27 marca 2002 r. Nr 34 , poz . 869) . Wedlug 

obowiazujacego rniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ww. dzialki nr 204/12, 

204/13 i 204/16, polozone w obrebie 3 miasta Cbojnowa znajdujq sie w obszarze ozoaczonym 

symbolern 245 P, S - dJa kt6rego ustala sie funkcje przemyslowa i skladowa, 

Na podstawie rut. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowonia 

administracyjnego Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu, pisrnern z dnia 

18 grudnia 20 15 r., znak: WOOS.4242.136.20 I5.AG.I, wezwal Inwestora do uzupelnienia 

tresci raportu. Odpowiedz na powyzsze wezwanie wplynela do tut . organu w dniu 20 i 2S 

stycznia 2016 r. 

W trakcie postepowania zrnierzajacego do wydania postanowienia uzgadniaiacego 

warunki realizacji przedmiotowego przedsiewziecia przeanalizowano kornplet dokumentow 

zgodny z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji 

a srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa W ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 

oddziaiywania na srodowisko, w tym Raport 0 oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko 

,. Przetwarzanie odpadow innych nit niebezpieczne oraz zbieranie zlomu ncr nieru chomosci 

polozne] przy ul. Zlotoryjskiej 2 HI Chojnowie" , no dzialkach nr 204/12. 204/ 13 i 204/ 16 

'IV obrebie 3 (autor opracowania: Hanna 80r06) wraz z zaiacznikami oraz uzupelnieniarni 

do raportu j ustaJono nastepujacy stan faktyczny. 
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Planowane przedsiewziecia zlokalizowane bedzie w Chojnowie przy ul. Zlotoryjskiej 2, 

na dzialkach ill 204/12, 204/13 i 204/16. Przedmiotowy teren uzbrojony jest w siec 

energetyczna, wodociagowq i kanalizacyjna, Bezposrcdnie i dalsze otoczenie planowanego 

przedsiewziecia stanowia: budynek magazynowy po zlikwidowanej firrnie, budynek firrny 

szwalniczej, ogrod y dzialkowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, baza finny 

TAURON Sp. z 0.0., drogi, itp. Od strony poludniowej w kierunku wschodnim plynie rzeka 

Skora (w odleglosci ok, 140 m od planowanej dzialalnosci). Najblizsze teren y chronione 

akustycznie (zabudowa mieszkaniowa) znajduja sic w odleglosci ok. 45 m od granicy 

zainwestowania, Inwestor obecnie na przedmiotowym terenie prowadzi dzialalnosc zwiazana 

ze zbieraniem odpadow innych niz niebezpieczne, W tym zlornu i planuje j'l rozszerzyc 

o przetwarzanie odpad6w innych niz niebezpieczne (glownie odpadow tworzyw sztucznych 

oraz odpadow elektrycznych). Aktualnie dzialalnosc prowadzona jest w obiekcie 

budowlanyrn oraz na placu magazynowym . Obiekt budowlany stanowi hala rnagazynowa 

o pow. 647 m2
, posiadajacy utwardzona posadzke oraz dwie brarny: wjazd i wyjazd. Plac 

magazynowy w czesci jest utwardzony. Od strony bramy wjazd/wyjazd na kierunku 

wschodnim znajduje sie najazdowa waga samochodowa 0 udzwigu laton. Na 

przedmiotowym terenie istnieje budynek socjalno-biurowy. Obecnie w hali zamontowana jest 

linia sortownicza (na 6 - 8 stanowisk) i belownica. Inwestor w ramach przedsiewziecia 

planuje montaz: linii do rozdrabniania (mielenia) tworzyw sztucznych 0), linii do przerobu 

kabli (Il) w sklad kt6rej wchodzi : rnlyn, separator, odciagacz i odpylacz; linii do 

przetwarzania odpad6w tworzyw sztucznych (UI), W kt6rej sklad wchodza kolejno: kruszarka, 

myjka , mlyn , myjka, wir6wka, suszarka. W zakladzie zatrudnionych jest J pracownikow 

(docelowo planuje sie zatrudnic 10 pracownikow). Praca odbywac sie bedzie od poniedzialku 

do piqtku od godz. 7°° do ISoo , a w do soboty od godz. SQ.Q do 14Q.Q. W zakladzie przetwarzane 

beda odpady inne niz niebczpieczne w ilosci nie wiekszej niz 8 280 Mg/rok - warunek w pkt 

J1.12 . 

Planowane przedsiewziecie bedzie zwiazane z oddzialywaniem na srodowisko zarowno 

na etapie realizacji jak i eksploatacji . 

W ramach planow inwestycyjnych przewiduje sie uszczelnienie i utwardzenie 

powierzchni ok. 2100 m2 i przystosowanie jej do dzialalnosci w zakresie zbierania odpadow, 

wyposazenie bali w instalacje do przetwarzania odpad6w, itp. Na tym etapie wystapi : emisja 

halasu, niezorganizowana emisja zaniec zyszczen pylowo-gazowych, a takze wytwarzane beda 

odpad y. Moze rowniez dojsc do zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi . 

Biorac pod uwage charakter i skale prac prowadzonych na etapie realizacji oraz planowane do 
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zastosowania rozwiazama chroniace srodowisko zaproponowane w dokumentacji sprawy, 

realizacja planowanej inwestycji nie powinna wywierac znaczacego wplywu na stan wod 

powierzchniowych i podziernnych, stan zanieczyszczenia powietrza, klimat akustyczny 

panujacy w rejonie inwestycji ani na srodowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony 

obszar6w Natura 2000. Jednakze, w celu wlasciwego zabezpieczenia srodowiska na etapie 

realizacji, w tym takze srodowiska przyrodniczego nalozouo warunki zawarte w punkcie 

okreslone w pkt L1. - I.8 sentencji, 

Warunki okreslone w pkt 1.1, 1.2, r. 7, 1. 8 i Il.14 stanowia wypelnienie art. 75 ustawy 

z dni a 27 kwietn ia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Oz. U. z 2013 r. , paz. 1232 ze zm.), 

Zapisy warunku w pkt 1.3 nalozono IN celu ograniczenia do minimum wystapienia 

sytuacji awaryjnej zwiazanej z przedostaniem sie substancji, gl6wnie zwiazkow 

ropopochodnych, do srodowiska gruntowo-wodnego. Warunek w pkt fA pozwoli na 

ograniczenie stopnia skazenia srodowiska gruntowego podczas wystapienia sytuacji 

awaryjnej zwiazanej z wyciekiern substancji. 

Warunek okreslony w pkt 1.5 j 1.6 nalozono w celu ograniczenia uciazliwosci podczas 

real izacj i inwestycji zwiazanej z emisja halasu . Dodatkowo warunek w pkt I.7 przyczyni sie 

ograniczerua oddzialywania inwestycji na otaczajacy krajobraz, natorniast zapis pkt 11. 14 

zapewni wlasciwe wykonanie nasadzcn drzew i krzewow. 

EkspJoatacja przedmiotowej inwestycji wiazac sie bedzie glownie z: emisja halasu, 

ernisja zanieczyszczen do powietrza, wytwarzaniem odpadow oraz ingerencja w srodowisko 

gruntowo - wodne . 

W toku prowadzonego postepowania przeanalizowano wplyw planowanego 

przedsiewziecia na klimat akustyczny. Najblizsze tereny chronione akustycznie usytuowane 

sa w odleglosci ok. 45 m od granicy zainwestowania (teren z zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna) , Wplyw na klimat akustyczny rozpatrywanego terenu beda mialy procesy 

przetwarzania odpadow, pojazdy poruszajace sie po terenie zakladu, umieszczanie 

w pojernnikach lub kontenerach odpadow, inny wykorzystywany sprzet (np. wozek widlowy). 

Z przedlozonej dokumentacj i wynika, it. w ciagu 8 godzin pory dnia natezenie ruchu na 

terenie zakladu wyniesie odpowiednio: samochody osobowe - 26 przejazdow, samochody 

ciezarowe powyzej 3,5 Mg - 4 przejazdy, samochody ciezarowe do 3,5 Mg - 16 przejazdow. 

Na potrzeby lransportu wewnatrzzakladowego Inwestor wykorzysta wozek widlowy. 

Zakladana predkosc przemieszczania wsporonianych pojazd6w bedzie wynosila ok. 10 km/h. 

Sciany budynku technologicznego i dach beda czesciowo ograniczaly poziom ernitowanego 

halasu (izolacyjnosc akustyczna scian i dachu wynosi 25 dB). W hali przewidziano 
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wentylacje grawitacyjna i rnechaniczna (wentylator osiowy scienny - wywiewny 0 poziomie 

mocy akustycznej - 84 dB). 

Analizujac przedstawiona ocene oddziatywania akustycznego przedmiotowego 

przedsiewziecia stwierdzono, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowic zrodla 

ponadnorrnatywnego oddzialywania akustyeznego na najblizej polozony teren chroniony 

akustycznie . Eksploatacja zakladu, w tym rueh kolowy prowadzony bedzie w porze dziennej. 

Podczas postoju pojazdow nalezy wylaczac silniki, unikac pracy silnikow pojazdow na biegu 

jalowyrn, Urzadzenia oraz maszyny i pojazdy pracujace na tercnie zakladu nalezy 

utrzymywac w dobrym stanie technicznym (urzadzenia niesprawne, rnogace powodowac 

podwyzszony poziom halasu w ich otoczeniu, powinny bye niezwlocznie naprawiane lub 

eliminowane z pracy) warunek w pkt. ILl. Proces przet warzania odpadow 

7., wykorzystaniern urzadzen emitujacych halas prowadzony w hali przy zarnknietych 

bramach/drzwiach ograniczy rozprzestrzenianie sie halasu do srodowiska - warunek w pkt 

11.2 . Ponadto nasadzenie zieleni izolacyjnej oraz zainstalowanie w hali przetwarzania 

odpadow porniedzy czescia A a czescia B kurtyny paskowej (0 izolacyjnosci akustycznej 

17 dB), dodatkowo wplynie na ograniczenie ernitowanego poziomu halasu. Praca w zakladzie 

odbywac sie bedzie w porzc dziennej od ponicdzialku do piatku oraz w soboty, tj. przez 

rnaksyrnalnie 8 h/dobe, a w soboty maksymalnie 6 h/dobe w ciagu pory dnia (warunek w pkt 

II. 3 sentencji). 

W celu dotrzymania dopuszczalnych poziornow halasu na terenach chronionych 

akustycznie na etapie eksploataeji przedrniotowego przedsiewziecia nalozono warunki 

okreslone w pkt U. I, II. 2, II. 3 oraz IV.1 - IV.3 senteneji. 

Zrodl em em isj i zan ieezyszczen do powietrza na etap ie ekspIoatacj i inwestyej i bed<t 

procesy technologiczne zwiazane z przetwarzaniem odpadow, rozladunkiem i zaladunkiem 

odpadow, a takze transportem odpad6w. Z uwagi na planowane do wykorzystania zrodlo 

ciepla wystapi rowniez emisja zorganizowana do powietrza , pochodzaca z kotlowni zasilanej 

paliwern gazowym. Przewidziano zainstalowanie kotla grzewczego 0 mocy 36 kW na 

potrzeby ogrzewania pomieszczenia biurowego oraz przygotowania cieplej wody uzytkowej. 

Do eel6w grzewczych hali przetwarzania odpadow Inwestor planuje zainstalowanie 

nagrzewnicy elektrycznej. Z przedstawionej w Raporcie analizy w zakresie ernisji substancji 

do powietrza wynika, iz wielkosci emitowanych zanieczyszczen nie beda powodowac 

przekroczen wartosci dopuszczalnych stezen j ieh wartosci odniesienia w srodowisku. 

Zaplanowane do zastosowania srodki minirnalizujace przedstawione w dokumentacji sprawy 

(rn.in, zainstalowanie przy linii do rozdrabniania (mielenia) tworzyw sztucznych (1) i linii do 
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przerobu kabli (II) urzadzen odpylajqcych wyposazonych w filtry workowe) w dostateczny 

spos6b zabezpiecza srodowisko naturalne i nie powinny spowodowac pogorszenia aktualnego 

stanu powietrza. Ponadto spelnienie warunku w pkt fl.l przyczyni sie do zmniejszenia emisji 

spalin uwalnianych podczas ruchu pojazd6w obslugujacych inwestycje. Uwzgledniajac 

powyzsze, w celu ograniczenia oddzialywania inwestycji na powietrze nalozono warunek 

okreslony w pkt ILl, n. 4, n. 5, If. 13 oraz IVA i IV .S sentencji. 

W toku prowadzonego postepowania uzgodnieniowego przeanalizowano wplyw 

realizowanego przedsiewziecia na warunki gruntowo - wodne oraz zabezpieczenia majace na 

celu ochrone srodowiska gruntowo - wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami, 

Na etapie eksploatacji pobierana bedzie wada z istniejacej sieci wodociagowej (woda 

pobierana bed zie na cele socjalno-bytowe, technologiczne , itp .). W wyniku dzialalnosci 

zakladu powstawac beda nastepujace rodzaje sciekow: 

- scieki soejalno-bytowe, 

- scieki technologiczne z procesu rnycia odpad6w tworzyw sztucznych, 

- wody opadowe i roztopowe z dach6w oraz z terenow utwardzonych. 

Scieki socj alno-bytowe odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacyjnej 

(ogolnosp lawnej) - warunek w pkt 11.6. Mycie odpad6w tworzyw sztucznych prowadzonc 

bedzie w dw6ch wannach flotacyjnych tzw. myjkach, z obiegiem zamknietyrn wody 

(zanieczyszczenia stale z wanien stanowiace odpady winny bye usuwane na biezaco). 

Wytworzone scieki technologiczne np . podczas przegladu lub naprawy urzqdzenia 

gromadzone beda w pojemniku 0 pojernnosci 1 m3 i przekazywane uprawnionyrn podmiotom 

tub odprowadzane do odbiornika - 113 warunkach okreslonych przepisami prawa - warunek 

w pkt 11.7. Wody opadowe i roztopowe z terenow utwardzonych, po oczyszczeniu 

w scparatorze substancji ropopochodnych odprowadzane beda do miejskiej sieci 

kanalizacyjnej (ogolnosplawnej) - warunck w pkt II. 8. Srodowisko gruntowo-wodne zostanie 

zabezpieczone poprze7. odpowiednie uszczelnienie i utwardzenie terenu, na ktoryrn 

prowadzona bedzie dzialalnosc. W przypadkach ewenlualnego rozlania, badz wycieku 

substancji ropopochodnych lub innych substancji niebezpiecznych, Inwestor stosowal bedzie 

srodki do ich pochlaniania (piasek, sorbenty , substancje zasadowe) - warunek w pkt 11.9. 

W toku prowadzonego postepowania ustalono takze, iz planowane przedsiewziecie 

zlokalizowanc zostanie w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami 

jednolitej czesci w6d powierzchniowych JCWP 0 nazwie Skora od Krasnika do Czarnej 

Wody (kod PLRW6000201386699) oraz jednolitych czesci wad podziemnych (JCWPd) 

o kodzie PLGW631 069. Biorac pod uwage opisany w Raporcie spos6b prowadzenia prac 
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budowlanych i montazowych, zaplanowane na etapie eksploatacji do zastosowania 

rozwiazania zabezpieczajace srodowisko gruntowo - wodne uznac nalezy, iz przedmiotowa 

inwestycja na etapie realizacji i eksploatacji nie powinna wplynac na elementy biologiczne , 

hydromorfologiczne, fizykochemiczne i stan chemiczny ww. jednolitej czesci wed 

powierzchniowych, a takze na stan ilosciowy i chemiczny ww. jednolitej czesci wod 

podzi emnych. 

Nalozone warunki realizaeji przedsiewziecia okreslone w pkt ITA, II.6 - IT .9 oraz 

w pkt IV. 6 ~ TV. 8 sentencj i niniejszego postanowienia, pozwo la na ochrone srodowiska 

gruntowo ~ wodnego przed zanieczyszczeniem. 

Zrodlami powstawania odpad6w podczas funkcjonowania zakladu beda: procesy 

technologiczne przetwarzania odpad6w, eksploatacja maszyn i urzadzen, funkcjono wanie 

i utrzyrnanie obiektow oraz pracownicy zatrudnieni na terenie przedmiotowego zakladu. 

Odpady przeznaczone do przetwarzania (z grup 02,04,07,12,15,16,17,19 i 20) 

rnagazynowane beda w wyznaczonych i oznakowanych miejscach (w boksach, kontenerach, 

pojernnikach, workach typu Big-Bag lub luzem) w budynku magazynowyrn oraz 

w wydzielonej czesci placu magazynowego. Odpady wytwarzane na terenie zakladu beda 

selektywnie magazynowanc w budynku magazynowym oraz w wyznaczonych rniejscach na 

placu rnagazynowyrn, a nastepnie przekazane zostana uprawnionym podmiotom. Odpady 

niebezpieczne nalezy rnagazynowac oddzielnie , w spos6b zapobiegajacy zanieczyszczeniom 

srodowiska gruntowo - wodnego. Miejsea rnagazynowania odpad6w niebezpiecznych 

powinny bye zlokalizowane na utwardzonej, uszczelnionej i zadaszonej powierzchni , 

zabezpieczonej przed wplywern czynnikow atrnosferycznych i dostepern osob postronnych 

(warunek w pkt II. 11). Odpowiednie zabezpieczenie miejsc magazynowania odpadow oraz 

zastosowanie pojernnikow dostosowanych do konsystencji i wlasciwosci magazynowanych 

w nich odpadow ograniczy oddzialywanie czynnikow zewnetrznych na magazynowane 

odpady i zabezpieczy srodowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem, \1/ wyniku 

ewentualnych niekontrolowanych wyciekow. Gospodarka odpadami na etapie eksploatacji 

inwestycji, prowadzona z zachowaniem wyrnagan obowiazujacego prawa, nie powinna 

wywierac negatywnego wplywu na stan srodowiska. Jednakze w celu zapewnienia wlasciwej 

gospodarki odpadami na etapie eksploatacji zakladu na1020(10 w sentencji postanowienia 

warunki w pkt 11.10 iII. l l , W celu dotrzymania parametr6w planowanych instalacji 

okreslonych w Raporcie, tj. planowanej ilosci przetwarzanych odpadow w ciagu roku, 

nalozono warunki okreslone w pkt H. 12. 

II 



Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w decyzjach , 

o ktorych mowa wart. 72 ust. 1 ustawy 0 udostepnianiu informacji 0 srodowisku i jego 

ochronie, udziale spoleczenstwa HI ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania 

na srodowisko okreslono w pkt IV. 1 -IV .8 sentencji . 

Ernisje do srodowiska, potencjalnie powodujace uciazliwosci lub majace negatywny 

\\iplyw na zdrowie ludzi , spowodowane realizacja przedmiotowej inwestycji to przede 

wszystkirn halas oraz emisje zanieczyszczen do powietrza. Dotrzyrnanie norm okreslonych 

przepisami obowiazujacego prawa oraz warunk6w nalozonych w pkt 1, II oraz IV sentencji 

rna na celu wyeliminowanie negatywnego oddzialywania planowanej do realizacji 

i ekspJoataeji inwestyeji na srodowisko, zagrozenia dla ludzi oraz konfliktow spolecznych. 

Z uwagi na lokalny charakter inwestycji, Iunkcjonowanie zakladu nie powinno rniec 

wplywu na dobra materialne ani dziedzietwa kultury oraz obiekty zabytkowe. 

Planowane przedsiewziecie nie bedzie zaliczane do zakladow 0 duzym lub 

zwiekszonym ryzyku wystapienia powaznej awarii przernyslowej, w rozumieniu art. 248 

usta wy z dn ia 27 kwietnia 200 I r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 

ze zm.). Do rnozliwych sytuacji awaryjnyeh mozna zaliczyc np. wyciek substancji 

niebezpiecznych, w tym substancj i ropopochodnych z pojazdow, W takich przypadkach 

Inwestor stosowal bedzie srodki neutralizujace (piasek, sorbenty, substancje zasadowe) 

warunek w pkt II. 9. 

Faza ewentualnej likwidacji przedsiewziecia bedzie polegac na praeaeh 

dernontazowych eksploatowanych maszyn i obiektow. Oddzialywanie w tym przypadku 

bedzie mialo podobny charakter do oddzialywania na etapie realizacji inwestycji. 

Biorac pod uwag~ powyzsze, w celu ochrony srodowiska na etapie likwidacji 

przedsiewziecia, nalozono warunki okreslone w pkt II(.1 - lIlA sentencj i. 

Proponowana technologia spelnia wyrnagania art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony srodowiska. 

Podczas eksploatacj i planowanego zakladu rue bedzie eksploatowana instalacja 

wyrnagajaca uzyskania pozwolenia zintegrowanego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra 

Srodowiska z dnia 27 sierpnia 20] 4 r. w sprawie rodzajow instalacji mogqcych powodowac 

znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow przyrodniczych alba srodowiska jako 

calosci (Oz. U. z 2014 r., poz.I 169). 

Planowane przedsiewziecie rna charakter lokalny Ole bedzie oddzialywac 

transgranicznie na srodowisko. 
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Zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane na terenie istniejacego zakladu, 

W bezposrednirn i dalszyrn otoczenie zakladu znajduja sie : budynek magazynowy po 

zlikwidowanej firrnie , budynek firmy szwalniczej , ogrody dzialkowe, zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna, baza finny TAURON Sp, Z 0.0 ., drogi, itp. Zgodnie 

z Miejscowyrn Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszar realizacji inwestycji nalezy 

do terenu oznaczonego syrnbolem 245 P,S, dla kt6rego ustala sie funkcje przernyslowa 

skladowa, Planowane przedsiewziecie nie zmieni charakteru istniejacej zabudowy. 

Z uwagi na powyzsze rnozna stwierdzic, it planowane zamierzenie nie powirmo zaburzyc 

elernentu krajobrazu w tej czesci rniejscowosci . 

Ustalono, iz planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza granicarni obszarow 

chronionych wymienionych wart. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z pozn, zm.), w tyrn poza obszarami Natura 2000 (najblizej 

polozony obszar chroniony - Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Czarnej Wody 

znajduje sie w odleglosci ok. 4 km, natomiast najblizszy obszar Natura 2000 - Obszar 

Specjalnej Ochrony ptakow Bory Dolnoslaskie PLB02000S znajduje sie 'IV odleglosci ok. 7 

k111) . 

Po przeanalizowaniu przedlozonego Raportu, jak rowniez danych bedacych 

w posiadaniu tut. Dyrekcji (tj .: Powszechnej lnwentaryzacji w Lasach Panstwowych) 

stwierdzic nalezy, iz realizacja planowanej inwestycj i nie powinna wywierac negatywnego 

wplywu na srodowisko przyrodnicze. 

Na podstawie przedstawionych w raporcie danych dotyczacych lokalizacji 

przedsiewziecia oraz jego oddzialywania na srodowisko, w pkt V sentencji nie stwierdzono 

koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko oraz 

postepowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na srodowisko w ramach 

postepowania w sprawie wydana decyzji , 0 ktorych mowa wart. 72 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 

3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale 

spoleczenstwa lV ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania no srodowisko, pod 

warunkiern , iz zmianie nie ulegna zalozenia projektowe przedstawione w postepowaniu przed 

wydaniem decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, ktore rnoglyby zrnienic 

oddzialywanie przedsiewziecia na srodowisko. 

W oparciu a przedstawione materialy, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska 

we Wroclawiu uznal, iz przedrniotowa inwestycja nie powinna spowodowac zaniec zyszczenia 

wod i pogorszenia stosunkow wodnych, zmian w srodowisku przyrodniczym, jak rowniez nie 

powinna negatywnie oddzialywac na klimat akustyczny oraz stan zanieczyszczenia powietrza 
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w rejonie przedsiewziecia, pod warunkiern realizacji i eksploatacji inwestycji zgodnie 

z zalozeniami zawartyrni w przedlozonym raporcie 0 oddzialywaniu na srodowisko oraz przy 

wypelnieni u zapisow sentencj i niniejszcgo postanowienia, a takze prowadzeni u robot 

na etapie realizacji zgodnie z obowiazujacyrni przepisami prawa. 

Majac na uwadze powyzsze postanowiono jak w sentencji. 

Pouczcnie 

Na niniejsze postanowienie Ole sluzy stronie zazalenie. 
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