
 

GK.6220.15.2014                                                                           Namysłów, dn. 13.02.2015 r. 

 

D E C Y Z J A  

o środowiskowych uwarunkowaniach  

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 

pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)  zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397z późn. zm.) po rozpatrzeniu 

wniosku Pana Zbigniewa Korotarz, prowadzącego działalność gospodarczą  P.P.U.H. 

METALGAZ, ul. Grunwaldzka 32, 46-100 Namysłów 

stwierdzam  

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: 

„Zmiana sposobu użytkowania placu magazynowego na plac magazynowania złomu 

(punkt zbierania złomu)”, dz. nr 238/1 obręb Namysłów. 

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 267) w dniu 20.11.2014 r. na wniosek Pana Zbigniewa Korotarz, prowadzącego 

działalność gospodarczą  P.P.U.H. METALGAZ, ul. Grunwaldzka 32, 46-100 Namysłów 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu 

użytkowania placu magazynowego na plac magazynowania złomu (punkt zbierania 

złomu)”, dz. nr 238/1 obręb Namysłów. 

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały następujące 

dokumenty: 

– karta informacyjna przedsięwzięcia, 

– poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji 

gruntów; obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 81 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 213 poz. 1397).  

http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_namys&id_zal=2783&id_dok=2055


 

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało 

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na 

tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również 

strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego 

postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia. 

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz 

zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie 

przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły 

chęć uczestnictwa w postępowaniu. 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ w dniu 20.11.2014 r. tut. Urząd wystąpił do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem 

nr WOOŚ.4241.357.2014.MJ z dnia 15.12.2014 r. wezwała Pana Zbigniewa Korytarz do 

uzupełnienia w terminie do 31.12.2014 r. karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie: 

rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia oraz rodzajach i przewidywanych ilościach 

wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań 

chroniących środowisko. W dniu 23.12.2014 r. inwestor uzupełnił brakujące informacje. 

W związku z powyższym postanowieniem nr WOOŚ.4241.357.2014.MJ z dnia 

31.12.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.01.2015 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Opolu biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego 

usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko wyraził opinię, że dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko. 

Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną 

nr NZ.4315.24.2014.AN z dnia 16.12.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.12.23014 r.) 

zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy oraz 

biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane  

z kwalifikowaniem  przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 

stwierdził, iż przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko. Nie 

przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno – zdrowotnych po realizacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

Zgodnie z kryteriami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 81 

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

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. 

zm.) przeprowadzono szczegółową analizę cech przedsięwzięcia i stwierdzono, że planowana 

inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko.  

Zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie w Namysłowie przy ul. Sycowskiej 1, 

na części działki nr 238/1 obręb Namysłów, o powierzchni 12 986 m
2
. Inwestor posiada tytuł 

prawny do tej nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy. W chwili obecnej na działce 

inwestycyjnej zlokalizowany jest plac magazynowy, na którym prowadzony jest skład opału 



 

i materiałów budowlanych oraz plac (o powierzchni około 200 m
2
), na którym mieści się 

punkt skupu złomu. Sumaryczna powierzchnia wybetonowanych placów wynosi 2500 m
2
. 

Ponadto na terenie tym znajduje się waga najazdowa o skali ważenia do 30 Mg, wewnętrzne 

ciągi komunikacyjne oraz budynek o powierzchni 247 m
2
. Działka inwestycyjna wyposażona 

jest w sieć instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizację sanitarną oraz deszczową. 

Inwestor w ramach umowy dzierżawy korzysta z istniejącego w budynku zaplecza socjalnego 

oraz wagi najazdowej. W celu kontynuacji prowadzonej działalności, inwestor nie będzie 

zmieniał istniejącego zagospodarowania terenu inwestycyjnego, budował lub stawiał 

jakichkolwiek obiektów, maszyn czy urządzeń. Działalność zakładu prowadzona będzie 

w niezmienny sposób. Działalność punktu polegać będzie na zbieraniu i czasowym 

magazynowaniu odpadów o kodach: 

 12 01 01 odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów, 

 12 01 02 cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów, 

 15 01 01 opakowania z papieru i tektury, 

 15 01 04 opakowania z metali, 

 15 01 07 opakowania ze szkła,  

 16 06 01
*
 baterie i akumulatory ołowiowe, 

 17 02 03 tworzywa sztuczne, 

 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, 

w sumarycznej ilości max. 22 Mg/rok. 

Zakład funkcjonować będzie sześć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku  

w godz. od 8:00 do 16:00, a w soboty od 8:00 do 14:00. Ww. odpady magazynowane są na 

wybetonowanym placu w: 

 zamykanych pojemnikach i kontenerach  - odpady w postaci złomu oraz 

metale kolorowe, 

 zamykanych pojemnikach – odpady w postaci tworzyw sztucznych oraz 

opakowania ze szkła, 

 workach typu big-bag – papier i tektura, 

 zamykanym, kwasoodpornym pojemniku o pojemności 1 m
3
 – zużyte 

akumulatory 

w sposób zabezpieczający przed dostępem osób trzecich (teren ogrodzony). Inwestor nie 

przewiduje możliwości cięcia dużych elementów złomu przy użyciu palnika lub szlifierki 

kątowej, do rozmiarów umożliwiających umieszczenie ich w kontenerach. Jedynym 

wykorzystywanym urządzeniem jest wózek widłowy. Po zebraniu odpowiedniej (handlowej) 

ilości odpady będą odbierane przez innych odbiorców odpadów i recyklerów lub wywożone 

własnym transportem do miejsc ich dalszego zagospodarowania. 

 



 

Na podstawie posiadanej dokumentacji nie stwierdzono możliwego skumulowanego 

oddziaływania na środowisko.  

Na etapie eksploatacji punktu zbiórki odpadów wykorzystywane będą następujące 

ilości surowców, materiałów, energii i wody: olej napędowy około 240 l/miesiąc; energia 

elektryczna około 600 kWh/rok; woda na cele socjalno – bytowe około 15,6 m
3
/rok. 

Eksploatacja punktu zbiórki odpadów powodować będzie chwilową, 

niezorganizowaną emisję zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach 

samochodowych oraz emisję pyłu przy rozładunku i załadunku odpadów. 

Źródłami emisji hałasu podczas eksploatacji punktu zbiórki odpadów będą procesy 

rozładunku i załadunku odpadów oraz transport odpadów. Budynki mieszkalne zlokalizowane 

są w odległości około 400 m, w kierunku południowo-wschodnim od zamierzenia 

inwestycyjnego. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz fakt, iż w bezpośrednim sąsiedztwie 

zlokalizowana jest wielkopowierzchniowa zabudowa przemysłowa (działająca ekranująco), 

planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na klimat akustyczny ww. terenów chronionych. 

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie źródłem emisji niewielkiej ilości odpadów  

i będą to głownie odpady komunalne w ilości około 0,350 Mg/rok, które odbierane będą przez 

uprawniony podmiot. 

Eksploatacja punktu zbiórki odpadów powodować będzie chwilową, 

niezorganizowaną emisję zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach 

samochodowych oraz emisję pyłu przy rozładunku i załadunku odpadów. 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie występowała emisja ze spalania oleju 

napędowego w silniku wózka widłowego i środków transportu. Ze względu na znikome 

zużycie paliw nie przewiduje się przekraczania wartości dopuszczalnych dla zanieczyszczeń 

gazowych i pyłowych wprowadzanych do powietrza. 

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

gruntowo – wodne. Ścieki bytowe z zaplecza socjalnego odprowadzane będą do istniejącej 

kanalizacji sanitarnej, a wody opadowe i roztopowe z utwardzonego placu do istniejącej 

kanalizacji deszczowej.  

Magazynowanie zebranych odpadów powadzone będzie w sposób zabezpieczający 

przed oddziaływaniem wód opadowych i roztopowych, tj.: w zamykanych pojemnikach 

i kontenerach ustawionych na szczelnej, utwardzonej powierzchni. 

Realizacja jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie 

powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza: 

– obszarami wodno – błotne oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych , 

– obszarami wybrzeży, 

– obszarami górskimi lub leśnymi, 

– obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych,  



 

– obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, 

– obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne 

– obszarami przylegającymi do jezior, 

– uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie całkowicie 

przekształconym, poza formami ochrony przyrody, w tym poza obszarami Natura 2000 i nie 

będzie łamało zakazów w nich obowiązujących. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje nieosiągnięcia celów 

środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami dorzecza Odry,  

o których mowa w art. 81 ust. 3 ustawy OOŚ 

Teren przewidziany pod przedmiotowe przedsięwzięcie położony jest na terenie 

oznaczonym na rysunku planu symbolami: C.5UP – teren zabudowy usługowo – 

produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje 

usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub 

rzemiosła produkcyjnego, usługi administracyjno – biurowe oraz inne o podobnym 

charakterze, a także obiekt produkcyjny lub ich zespół, wraz z obiektami i urządzeniami 

towarzyszącymi; C.4KDL – teren drogi klasy lokalnej. 

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też 

nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności. 

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (odległość do granicy polsko-czeskiej 

wynosi 50 km) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie  

w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga 

przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

W związku z powyższym, po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących na 

podstawie otrzymanych opinii, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem, 

uwzględniając wszelkie możliwe zagrożenia dla środowiska, Burmistrz Namysłowa w dniu 

19.01.2015 r. wydał postanowienie nr GK.6220.15.2014 o odstąpieniu od obowiązku 

przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia 

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana 

sposobu użytkowania placu magazynowego na plac magazynowania złomu (punkt 

zbierania złomu)”, dz. nr 238/1 obręb Namysłów zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu oraz  

w miejscu prowadzenia inwestycji.  

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub 

wnioski dotyczące planowanej inwestycji. Nie odnotowano aby organizacje ekologiczne 

zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu. 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego poinformowano strony postępowania, że został zgromadzony materiał 

dowodowy w sprawie wydania przedmiotowej decyzji oraz o możliwości zapoznania się  



 

z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów  

i zgłoszonych żądań w terminie 7 dnia od daty otrzymania pisma.  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.  

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia 

inwestycji.  

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od 

dnia jej doręczenia. 

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635,  

z późn. zm.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł 

00/100 (słownie: dwieście pięć złotych). 

Sprawę prowadzi: 
Sylwia Zając  

stanowisko ds. ochrony środowiska 

tel. 77 4190 345 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Rafał Nowowiejski 



 

Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.15.2014  

z dnia 13.02.2015 r. 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia 

Zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie w Namysłowie przy ul. Sycowskiej 1, 

na części działki nr 238/1 obręb Namysłów, o powierzchni 12 986 m
2
. Inwestor posiada tytuł 

prawny do tej nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy. W chwili obecnej na działce 

inwestycyjnej zlokalizowany jest plac magazynowy, na którym prowadzony jest skład opału 

i materiałów budowlanych oraz plac (o powierzchni około 200 m
2
), na którym mieści się 

punkt skupu złomu. Sumaryczna powierzchnia wybetonowanych placów wynosi 2500 m
2
. 

Ponadto na terenie tym znajduje się waga najazdowa o skali ważenia do 30 Mg, wewnętrzne 

ciągi komunikacyjne oraz budynek o powierzchni 247 m
2
. Działka inwestycyjna wyposażona 

jest w sieć instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizację sanitarną oraz deszczową. 

Inwestor w ramach umowy dzierżawy korzysta z istniejącego w budynku zaplecza socjalnego 

oraz wagi najazdowej. W celu kontynuacji prowadzonej działalności, inwestor nie będzie 

zmieniał istniejącego zagospodarowania terenu inwestycyjnego, budował lub stawiał 

jakichkolwiek obiektów, maszyn czy urządzeń. Działalność zakładu prowadzona będzie 

w niezmienny sposób. Działalność punktu polegać będzie na zbieraniu i czasowym 

magazynowaniu odpadów o kodach: 

 12 01 01 odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów, 

 12 01 02 cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów, 

 15 01 01 opakowania z papieru i tektury, 

 15 01 04 opakowania z metali, 

 15 01 07 opakowania ze szkła,  

 16 06 01
*
 baterie i akumulatory ołowiowe, 

 17 02 03 tworzywa sztuczne, 

 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, 

w sumarycznej ilości max. 22 Mg/rok. 

Zakład funkcjonować będzie sześć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku  

w godz. od 8:00 do 16:00, a w soboty od 8:00 do 14:00. Ww. odpady magazynowane są na 

wybetonowanym placu w: 

 zamykanych pojemnikach i kontenerach  - odpady w postaci złomu oraz 

metale kolorowe, 

 zamykanych pojemnikach – odpady w postaci tworzyw sztucznych oraz 

opakowania ze szkła, 

 workach typu big-bag – papier i tektura, 

 zamykanym, kwasoodpornym pojemniku o pojemności 1 m
3
 – zużyte 

akumulatory 



 

w sposób zabezpieczający przed dostępem osób trzecich (teren ogrodzony). Inwestor nie 

przewiduje możliwości cięcia dużych elementów złomu przy użyciu palnika lub szlifierki 

kątowej, do rozmiarów umożliwiających umieszczenie ich w kontenerach. Jedynym 

wykorzystywanym urządzeniem jest wózek widłowy. Po zebraniu odpowiedniej (handlowej) 

ilości odpady będą odbierane przez innych odbiorców odpadów i recyklerów lub wywożone 

własnym transportem do miejsc ich dalszego zagospodarowania. 

Na podstawie posiadanej dokumentacji nie stwierdzono możliwego skumulowanego 

oddziaływania na środowisko. 

Na etapie eksploatacji punktu zbiórki odpadów wykorzystywane będą następujące 

ilości surowców, materiałów, energii i wody: olej napędowy około 240 l/miesiąc; energia 

elektryczna około 600 kWh/rok; woda na cele socjalno – bytowe około 15,6 m
3
/rok. 

Eksploatacja punktu zbiórki odpadów powodować będzie chwilową, 

niezorganizowaną emisję zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach 

samochodowych oraz emisję pyłu przy rozładunku i załadunku odpadów. 

Źródłami emisji hałasu podczas eksploatacji punktu zbiórki odpadów będą procesy 

rozładunku i załadunku odpadów oraz transport odpadów. Budynki mieszkalne zlokalizowane 

są w odległości około 400 m, w kierunku południowo-wschodnim od zamierzenia 

inwestycyjnego. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz fakt, iż w bezpośrednim sąsiedztwie 

zlokalizowana jest wielkopowierzchniowa zabudowa przemysłowa (działająca ekranująco), 

planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na klimat akustyczny ww. terenów chronionych. 

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie źródłem emisji niewielkiej ilości odpadów  

i będą to głownie odpady komunalne w ilości około 0,350 Mg/rok, które odbierane będą przez 

uprawniony podmiot. 

Eksploatacja punktu zbiórki odpadów powodować będzie chwilową, 

niezorganizowaną emisję zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach 

samochodowych oraz emisję pyłu przy rozładunku i załadunku odpadów. 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie występowała emisja ze spalania oleju 

napędowego w silniku wózka widłowego i środków transportu. Ze względu na znikome 

zużycie paliw nie przewiduje się przekraczania wartości dopuszczalnych dla zanieczyszczeń 

gazowych i pyłowych wprowadzanych do powietrza. 

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

gruntowo – wodne. Ścieki bytowe z zaplecza socjalnego odprowadzane będą do istniejącej 

kanalizacji sanitarnej, a wody opadowe i roztopowe z utwardzonego placu do istniejącej 

kanalizacji deszczowej. 

Magazynowanie zebranych odpadów powadzone będzie w sposób zabezpieczający 

przed oddziaływaniem wód opadowych i roztopowych, tj.: w zamykanych pojemnikach 

i kontenerach ustawionych na szczelnej, utwardzonej powierzchni. 

Realizacja jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie 

powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. 

 



 

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza: 

– obszarami wodno – błotne oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych , 

– obszarami wybrzeży, 

– obszarami górskimi lub leśnymi, 

– obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych,  

– obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, 

– obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne 

– obszarami przylegającymi do jezior, 

– uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie całkowicie 

przekształconym, poza formami ochrony przyrody, w tym poza obszarami Natura 2000 i nie 

będzie łamało zakazów w nich obowiązujących. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje nieosiągnięcia celów 

środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami dorzecza Odry,  

o których mowa w art. 81 ust. 3 ustawy OOŚ 

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też 

nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności. 

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (odległość do granicy polsko-czeskiej 

wynosi 50 km) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie  

w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga 

przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 81 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 213 poz. 1397).  

Teren przewidziany pod przedmiotowe przedsięwzięcie położony jest na terenie oznaczonym 

na rysunku planu symbolami: C.5UP – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej, rozumianej 

jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu 

detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi 

administracyjno – biurowe oraz inne o podobnym charakterze, a także obiekt produkcyjny lub 

ich zespół, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; C.4KDL – teren drogi klasy 

lokalnej. 


