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GR.6220.2.20 16 Chojnow, dnia 12.04.2016 r. 

Postanowienie 

Na podstawie art. 63 ust. I, ust. 2, art. 64 ust, 1 pkt ] j pkt 2, art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 
3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnieniu inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 
W ochronie srodowiska oraz ocenach oddzial ywania oa srodowisko (t.j. Oz. U. z 2016 r. , poz. 353), 
po zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu oraz 
Panstwowego Powiarowego Inspektora Sanitamego w Legnicy w sprawie obowiazku 
przeprowadzenia oceny oddzialywania oa srodowisko, dla planowanego przedsiewziecia 
pn. "Zbieranie i przetwarzanie odpad6w innych nit niebezpieczne" W obickcie budowlanym 
zIokalizowaoym oa dzialkach or 12128, 12/84, 12/31 w Chojnowie przy ul. Stefana Okrzei 6, 
powiat legnicki, wojewodzrwo dolnoslaskie 

postanawiam 
odstqpic od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewziecia 
pn. "Zbieranie j przetwarzanie odpad6w innych nii niebezpieczne" W obiekcie budowlanyrn 
zlo kalizowanym na dzialkach nr 12/28, ]2/84, 12/31 w Choj nowie przy ul. Stefan a 0 krzei 6) 
powiat Jegnicki, wojeworlzrwo dolnoslaskie 

Uzasadnienie 
Na zadanie Fabiana Rudziak wlasciciela finny "FAMAR" FABIAN RUDZIAK, w dniu 

7 marca 20] 6 roku zostalo wszczete postepowanie w sprawie wydani a decyzj i 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na real izacje przedsiewziecia p.n. .Zbieranie i przetwarzanie odpadow 
innych niz niebezpieczne" w obiekcie budowlanym zlokalizowanym. na dzialkach or 12/28, 12/84, 
12/31 w Chojnowie przy ul. Stefana Okrzei 6, powiat legnicki, wojew6dztwo dolnoslaskie. 
o wszczeciu postepowania strony zostaly poinformowane poprzez doreczenie zawiadomienia 
i wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Chojnowie oraz umieszczenie na stronie bip 
miasta Chojnowa. 

Planowane przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewziec mogacych potencjalnie znaczaco 
oddzialywac na srodowisko, wyszczegolnionych w § 3 ust. 1 pkt 80 i 81 rozporzadzenia Rady 
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac 
na srodowisko (t.j . Dz, U. z 2016 r., poz. 71) i podlega postepowan iu a wydanie decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach. 

Organ prowadzacy postepowanie wystapil do Regionalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska 
we Wroclawiu i Paristwowego Powiatowego fnspektora Sanitamego w Legnicy 0 wydanie opinii 
dotyczacej obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewziecia 
pn. "Zbieranie i przetwarzanie odpad6w innych niz niebezpicczne" W obiekcie budowlanym 
zlokalizowanyrn na dzialkach I1J 12/28, 12/84, 12/31 w Chojnowie przy ul. Stefana Okrzei 6, powiat 
lcgnicki, wojewodztwo dolnoslaskie. 
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydal opinie ZNS-710-1-I0I2136/16 dnia 18 marca 2016 
roku, w kt6rej stwierdzil brak. potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego 
przedsiewziecia na srodowisko oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu 
postanowieniem WOOS.4240.225 .2016.AG.2 z dnia 24 marca 2016 roku rowniez stwierdzil, ze nie 
istnieje koniccznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

Z zalaczonej do wniosku karty informacyjne] oraz uzgodnien wynika, ze planowane 
przedsiewziecie polegac bedzie 11.a zbieraniu i przetwarzaniu odpad6w innych niz niebezpieczne 
w Chojnowie przy ul. Stefana Okrzei 6, na terenie dzialek nr 12/28, J2/84 i 12/31 0 lacznej 



powierzchn i 2984 m2
. Na ww. nieruchomosci znajduje siy m.in. budynek produkcyj no-magazynowy, 

budynek warsztatowo-rnagazynowy oraz utwardzony nieskanalizowany teren magazynowania 
odpadow. 
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odleglosci ok. 150 J1) od granicy zakladu, a tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowane sa W odleglosci ok . 140 rn. Wjazd na teren przedmiotowej 
nieruchornosci odbywac sie bedzie droga - od ul. Okrzei . 

Obecnie \\1 hali budynku zamontowany jest mlyn do tworzyw sztucznych, belownica 
dwukomorowa, rnlyn do tworzyw sztucznych, kruszarka do tworzyw sztucznych i zageszczarka. 
Inwestor planuje zakup lini i do recyklingu kabli. 
Proces przetwarzania odpad6w polegac bedzie oa: magazynowaniu odpadow przed procesem odzysku , 
nrcznym wysortowaniu z odpadow zmieszanych nowych rodzaj6w odpadow, mieleniu (rozdrabnianiu) 
odpadow tworzyw sztucznych, zageszczaniu, odzysku metali i tworzyw sztucznych w procesie 
mielenia na sucho odpadow kabli elektrycznych, magazynowaniu odpad6w wytworzonych w wyniku 
procesu odzysku przed przekazaniern do dalszego wykorzystania uprawnionym odbiorcom, zbieranie 
odpad6w w celu przekazania do dalszego przerobu (odzysku) uprawnionyrn odbiorcom. Odpady 
przeznaczone do przetwarzania rnagazynowane beda w wyznaczonych i oznakowanych miejscach 
(w kontenerach, pojemnikach, workach typu big-bag lub luzern) w budynku rnagazynowym oral. 
w wydzielonej czesci placu magazynowego. Odpady przewozone i wywozone beda samochodami 
ciezarowymi (0 {ad. do 3,5 Mg i powyzej 3,5 Mg). Na potrzeby transportu wewnatrzzakladowego 
wykorzystany zostanie wozek widlowy. Praca w zakladzie odbywac sie bedzie vv systernie 
dwuzrnianowyrn od poniedzialku do piatku w godzinach od 7:00 do 22:00, a w soboty od 6:00 
do 14:00 pay zatrudnieniu 4 pracownikow, 

Oddzialywanie na etapie real izacj i bedzie rnialo charakter krotkotrwaly, odwracaJny 
i ograniczony do obszaru prowadzonych prac ora? czasu trwania rob6t montazowych, ustapi po ich 
zakonczeniu nie powodujac trwalych zmian w srodowisku. 
W czasie realizacji przedsiewziecia rnoga wystapic uciazliwosci zwiazane glownie z ernisja halasu , 
emisja zanieczyszczen do powietrza, wytwarzaniem odpadow oraz ingerencja w srodowisko 
gruntowo-wodne. Z analizy danych zawartyeh w karcie oral. wielkosci i zasiegu oddzialywania 
na srodowisko wynika, ze zastosowane rozwiazania umozliwia dotrzyrnanie aktualnych standardow 
jakosci srodowiska poza terenem zakladu, 

Oceniajac skale i rodzaj mozliwego oddzialywania inwestycji ustalono , it z uwagi oa charakter 
przedsiewziecia w zakresie oddziatywania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat, 
dla kt6rych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, zakres planowanych prae oral. lokalizacja 
na terenie zabudowanym, inwestycja nie powinna oddzialywac na srodowisko przyrodnicze, w tyrn 
na obszar Natura 2000. 

Z analizy dokumentacji dot. wielkosci i zasiegu wynika, ze przedsiewziecie nie rna 
oddzialywania transgranicznego oraz nie wplywa na dobra materialne ani dziedzictwa kultury 
i obiekty zabytkowe, iz zasieg oddzialywan na srodowisko nie wykracza poza grantee terenu zakladu . 

Po przeanalizowaniu materialu dowodowego w przedmiotowej sprawic oraz biorac pod uwage 
uwarunkowania zawarte w postanowieniu RegionaJnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
we Wroclawiu j opinii Panstwowego Powiatowego ]nspektora Sanitarl1ego w Legnicy, organ 
prowadz<J.cy postypowanie postanowit ze, dla v\'yzej opisanego przedsiywziycia nie ma koniecznosci 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

Wobec powyzszego orzeczono j ak w sentencj i. 
Postanowieoie podano do publicznej wiadomosci mieszkaJlcom poprzez WYWleszenle 

na tablicy ogloszen Urzydu Micjskiego w Chojnowie oral. umieszczono na stronie bip miasta 
Chojnowa. 
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Na mruejsze postanowienie sluzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium 
Odwolawczego w Legnicy za posrednictwern Burmistrza Miasta Chojnowa w tenninie 14 dni od dnia 
doreczen ia postano wien ia. 

/ -- '" / r . '", ' II tl ' )"" - , • 

.' .,'- -' . ,.- .,,-,\ 
/ "v " • • 

I '\ • ..1 

\ \ .~ , 
. "I. \ .,: , I

I 
' 

" 
i\. ' , . .. :" 
, I ; ' • . • 

, ' ••". f 
,  . 

" 

........ e_ ...
 

Otrzyrnuje: 
t . "FAMAR" Fabian Rudziak , ul. Stefana Rudziak, 59-225 Chojn6w 
2. Strony postepowania (wg wykazu pozostajacego w aktach sprawy), 
3, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrodawiu. 
4, Rcgionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu, 
5, ala, 
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