
Opatów, dnia 16.05.2022 r.
OSW.6220.2.2022

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84 ust 1, art. 85 ust 1, ust
2 pkt 2 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 2021 r., poz. 2373 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021
r.,  poz.735  –  tekst  jednolity  z  późniejszymi  zmianami)  oraz  §3  ust  1  pkt  83  lit.  a
Rozporządzenia RM z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1839)  po  rozpatrzeniu  wniosku  Pana
Bogdana Knopa działającego z pełnomocnictwa P.W. MARGO Marcin Kubczyk z siedzibą przy ul.
Dobrzyńskiej 128, 42-200 Częstochowa reprezentowanego przez Spółkę EKOURBIS Sp. z o.o. z
siedzibą  w  Częstochowie,  ul.  M.Kopernika  2  lok.  5  dla  planowanego  przedsięwzięcia
polegającego na zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne w m. Waleńczów, ul. Sportowa 11A, gm.
Opatów

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji
p.n.: zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne w m. Waleńczów, gm. Opatów, ul. Sportowa
11A na działkach o  nr  ewid.  114/39 i  114/43 obr.  0005 Waleńczów przez  podmiot  P.W.
MARGO Marcin Kubczyk z siedzibą przy ul. Dobrzyńskiej 128, 42-200 Częstochowa.

oraz wskazuję następujące warunki i wymagania:
1. urządzenia,  sprzęt  i  pojazdy  utrzymywać  w  należytym  stanie  technicznymi  pełnej

sprawności  eksploatacyjnej,  z  pracy  niezwłocznie  eliminować  maszyny  i  sprzęt
niesprawny, mogący zagrażać jakości środowiska;

2. teren zakładu wyposażyć w środki adsorpcyjne i absorpcyjne na wypadek powstania
wycieku substancji niebezpiecznej;

3. w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć
działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

4. odpady gromadzić w sposób selektywny i uporządkowany, w pojemnikach/kontenerach
ustawionych na utwardzonym podłożu, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-
wodne  przed  ewentualnym  zanieczyszczeniem  środowiska  wodno-gruntowego  oraz
przed warunkami atmosferycznymi;

5. rozładunek/załadunek  odpadów  prowadzić  na  powierzchni  utwardzonej  w  sposób
zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska.

6. Dojazd do terenu inwestycji odbywać się będzie tylko  od ul. Częstochowskiej.

Uzasadnienie

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na  zbieraniu  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  w  m.
Waleńczów,  gm.  Opatów,  ul.  Sportowa  11A  na  działkach  o  nr  ewid.  114/39  i  114/43  obr.  0005
Waleńczów przez podmiot P.W. MARGO Marcin Kubczyk z siedzibą przy ul. Dobrzyńskiej 128, 42-
200 Częstochowa, wszczęto na wniosek  Pełnomocnika Pana Bogdana Knopa reprezentującego
spółkę EKOURBIS Sp. z o.o. 

Po przeanalizowaniu dokumentacji wniosku w/w przedsięwzięcie zakwalifikowano  jako
mogące  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  dla  którego  wymagane  jest
uzyskanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  i  dla  którego  konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 63 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



2021 r., poz. 2373 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), stwierdza organ właściwy do
wydania w/w decyzji.

 Inwestycja ta zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 września 2019 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1839),  należy  do  przedsięwzięć,  mogących  potencjalnie  znacząco
oddziaływać na  środowisko,  dla  których sporządzenie  raportu  oddziaływania  na środowisko
może być wymagane.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 przywołanej powyżej ustawy wystąpiono do
Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Katowicach,  Państwowego  Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kłobucku oraz do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Zarząd
Zlewni w Sieradzu pismami z dnia 11.02.2022r. znak OSW.6220.2.2022 o wydanie opinii w
sprawie  stwierdzenia  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na
środowisko oraz  określenia zakresu raportu jeżeli zostanie stwierdzona taka potrzeba.
Wymienione organy:

1. Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Kłobucku  –  pismem  znak  ONS-
NZ.9022.3.5.2022  z  dnia  05.04.2022r.,  po  uprzednim  wezwaniu  do  złożenia
uzupełnienia  karty  informacyjnej  przedsięwzięcia,  wyraził  opinię  o  braku  potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

2. Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Katowicach  pismem  znak:
WOOŚ.4220.89.2022.EJ.2 z dnia 04.04.2022 r., po uprzednim wezwaniu do złożenia
uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia,  wyraził opinię o braku konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

3. Państwowe  Gospodarstwo  Wody  Polskie  Zarząd  Zlewni  w  Sieradzu  pismem  znak:
PO.ZZŚ.5.435.81.2022.AC  z  dnia  03.03.2022r.  również  wyraziło  opinię  o  braku
konieczności  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  oraz  wskazał  na
konieczność określenia w decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach następujących
warunków i wymagań:

- urządzenia, sprzęt i pojazdy utrzymywać w należytym stanie technicznymi pełnej sprawności
eksploatacyjnej,  z  pracy  niezwłocznie  eliminować  maszyny  i  sprzęt  niesprawny,  mogący
zagrażać jakości środowiska;
- teren zakładu wyposażyć w środki adsorpcyjne i absorpcyjne na wypadek powstania wycieku
substancji niebezpiecznej;
-  w  przypadku  przedostania  się  zanieczyszczeń  do  gruntu  lub  wód  bezzwłocznie  podjąć
działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
-  odpady  gromadzić  w  sposób  selektywny  i  uporządkowany,  w  pojemnikach/kontenerach
ustawionych na utwardzonym podłożu, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne
przed ewentualnym zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego oraz przed warunkami
atmosferycznymi;
-  rozładunek/załadunek  odpadów  prowadzić  na  powierzchni  utwardzonej  w  sposób
zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska.

Działki,  na  których  planowane  jest  przedsięwzięcie,  są  objęte  Miejscowym  Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opatów. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Opatów z
dnia  8  maja  2018  r.  nr  196/XLIII/2018,  działki  o  nr  ewid.  114/39  i  114/43  obr.  0005
Waleńczów są położone na obszarze nr  18 MPZP i  są oznaczone symbolem  2P,  U (tereny
zabudowy produkcyjno  -  usługowej).  Dla  tego  oznaczenia  ustalono  w MPZP przeznaczenie
podstawowe: zabudowa produkcyjna i zabudowa usługowa oraz przeznaczenie dopuszczalne:
usługi  logistyczne i  place manewrowe, składowe. Dojazd do terenu inwestycji  odbywać się
będzie od ul. Częstochowskiej zgodnie z wariantem nr 1.
 Przedmiotowe  przedsięwzięcie  polegać  będzie  na  zbieraniu  odpadów  innych  niż
niebezpieczne z frakcji – złom żelazny i nieżelazny oraz gruz budowlany na wydzielonej części
o  powierzchni  370  m2 zaadaptowanych  działek  o  nr  ewid.  114/39  i  114/43  położonych  w
miejscowości  Waleńczów.  W  obrębie  terenów  utwardzonych  posadowione  zostaną  trzy
kontenery  o  pojemności  ok.  30  m3 (każdy)  przeznaczone  do  zbierania  odpadów  złomu
żelaznego i nieżelaznego oraz jeden kontener mobilny (na pojeździe ciężarowym) o pojemności
ok. 33 m3, w którym gromadzone będą odpady materiałów i elementów budowlanych (gruz
budowlany z rozbiórek i remontów).

Dostarczone  odpady  zostaną  w  pierwszej  kolejności  posegregowane  a  następnie
gromadzone  w  specjalistycznych  pojemnikach  /  kontenerach  ustawionych  w  obrębie  placu
magazynowego. Przeładunek odpadów na wydzielone miejsca na utwardzonym placu odbywać



się  będzie  przy  użyciu  jednego  wózka  widłowego.  Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  partii
transportowej odpady określonych grup przekazywane będą kolejnym podmiotom do dalszego
zagospodarowania.  Odpady  z  materiałów  budowlanych  gromadzone  będą  w  kontenerze
mobilnym umieszczonym na samochodzie ciężarowym w miejscu ich wytworzenia, a następnie
bezpośrednio przewożone do zakładu przetwarzania z pominięciem zbierania go na terenie
przedsięwzięcia. Zakładana przez inwestora łączna ilość odpadów zbieranych na terenie punktu
wynosić będzie ok. 2950 Mg/rok.

Teren  przedsięwzięcia  położony  jest  w  obrębie  kompleksu  zabudowy  o  charakterze
usługowo-przemysłowym.  Bezpośrednie  sąsiedztwo  stanowią  istniejące  zabudowania
produkcyjne  i  magazynowe oraz  grunty  rolne niezagospodarowane.  Najbliższa zabudowa o
charakterze mieszkaniowym zlokalizowana jest w odległości ok. 160 od terenu przedsięwzięcia.

Realizacja  przedsięwzięcia  nie  będzie  wymagała  przeprowadzenia  znaczących  prac
budowlanych i nie będzie wiązała się z istotną zmianą dotychczasowego sposobu wykorzystania
terenu.  Na potrzeby planowanej  działalności  zagospodarowana zostanie  część planowanych
nieruchomości  w  postaci  istniejącego  placu  magazynowego.  Zasadnicze  prace  budowlano-
adaptacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia obejmować będą posadowienie w obrębie
przygotowanych  przestrzeni  magazynowych  odpowiednich  kontenerów  przeznaczonych  do
gromadzenia  odpadów oraz  wyznaczone  zostaną wewnętrzne  place  manewrowe oraz  drogi
dojazdowe.

Wszystkie  prace  prowadzone  będą  na  terenie  już  zagospodarowanym,  w  związku  z
czym nie będą miały istotnego wpływu na krajobraz.

Realizacja  przedsięwzięcia  wiązać  się  będzie  z  okresowym  wzrostem  uciążliwości
hałasowych   oraz  emisją  substancji  do  powietrza  w  wyniku  eksploatacji  urządzeń
mechanicznych i środków transportu w trakcie prowadzenia prac adaptacyjnych i transportu
elementów wyposażenia punktu zbierania odpadów. W trakcie realizacji wykorzystany będzie
jedynie sprzęt sprawny technicznie, którego funkcjonalność podlegać będzie bieżącej kontroli
na terenie budowy. Wskazane uciążliwości będą miały charakter krótkookresowy i ustąpią wraz
z  zakończeniem prac  adaptacyjnych,  a  ich  zasięg  ograniczy  się  do  najbliższego  otoczenia
terenu inwestycji.

Funkcjonowanie  przedmiotowego  punktu  zbierania  odpadów  nie  będzie  wiązać  się
znacząco z  emisją  hałasu i  substancji  do powietrza.  Emisja  do powietrza  związana będzie
głównie  z  ruchem  pojazdów  zapewniających  obsługę  logistyczną  punktu  oraz  maszyn
przeładunkowych  (wózka  widłowego).  Ograniczenie  ww  emisji  zapewnione  będzie  poprzez
ograniczenie  i  dostosowanie ruchu pojazdów do warunków i  cykli  przekazywania odpadów,
wykorzystanie  w  pełni  sprawnych  pojazdów oraz  optymalizacje  długości  tras  przejazdu  po
terenie przedsięwzięcia.

Przedmiotowy   punktu  zbierania  odpadów  funkcjonować  będzie  jedynie  w  porze
dziennej.  Główne oddziaływanie akustyczne związane z funkcjonowaniem punktu  zbierania
odpadów związane będzie z rozładunkiem, przeładunkiem i transportem odpadów. Na terenie
punktu nie będą prowadzone procesy wiążące się z przetwarzaniem zgromadzonych odpadów.
Biorąc  pod  uwagę  lokalizację  punktu  w obrębie  terenów przemysłowych  i  charakterystykę
wykorzystywanych tam źródeł hałasu (środki transportu i maszyny rozładowcze) należy uznać,
że przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na
najbliżej położonych terenach chronionych akustycznie zlokalizowanych w odległości ok. 160 m
od granicy przedsięwzięcia.

Transport  odpadów  na  teren  punktu  prowadzony  będzie  głównie  przez  inwestora
własnym  transportem  lub  przez  bezpośredni  dowóz  od  klientów.  Odpady  będą  ważone  i
sprawdzane już  na terenie  podmiotu przekazującego,  a  następnie  przewożone do punktu i
gromadzone w wydzielonych przestrzeniach magazynowych przy wykorzystaniu odpowiednich
kontenerów. Po zebraniu partii  transportowej przekazywane do dalszego zagospodarowania
podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki  odpadami. W trakcie
eksploatacji przyjmowane odpady nie będą poddawane jakiejkolwiek obróbce wpływającej na
zmianę ich stanu fizykochemicznego.  Ilość  zgromadzonych odpadów będzie  kontrolowana i
dostosowana  do  pojemności  kontenerów  i  powierzchni  przeznaczonej  do  magazynowania
poszczególnych grup odpadów. Ww. działania będą prowadzone przy zachowaniu warunków
określonych w przepisach szczegółowych w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz 699) oraz rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U.2020 poz.1742)



Obsługa punktu realizowana będzie  przez jednego pracownika,  dla  którego zaplecze
sanitarne  zapewnione  zostanie  poza  terenem  przedsięwzięcia.  Magazynowanie  odpadów
prowadzone  będzie  z  wykorzystaniem  odpowiednich  kontenerów  zabezpieczonych  przed
wpływem  czynników  atmosferycznych  ustawionych  w  obrębie  utwardzonych  placów
magazynowych  zabezpieczających  środowisko  gruntowo-wodne  przed  wnikaniem
ewentualnych  odcieków.  Wody  opadowe i  roztopowe z  terenów utwardzonych  zakładu,  na
których nie będą gromadzone odpady,  odprowadzane będą w sposób niezorganizowany na
tereny zielone w obrębie gruntów należących do inwestora.

Zgodnie z zapisami opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd
Zlewni  w  Sieradzu  ustalono,  że  planowane  przedsięwzięcie  znajduje  się  w  granicach
Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600098, która charakteryzuje się
dobrym  stanem  ilościowym  oraz  chemicznym.   Jest  ona  monitorowana,  a  ocena  ryzyka
nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru
wody  na  potrzeby  zaopatrzenia  ludności  w  wodę  przeznaczoną  do  spożycia.  Jednocześnie
planowana inwestycja zlokalizowana będzie  w regionie wodnym Warty w zlewni Jednolitych
Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Górnianka o kodzie RW6000161816589. JCWP posiada
status  naturalnej  części  wód  o  złym stanie.  Jest  ona  monitorowana  i  jest  określoną  jako
niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.
Planowana inwestycja nie wpłynie na możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód
w granicach, których zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane.  Nie stwierdzono ponadto
znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie
stwierdzono negatywnego oddziaływania na realizację celów środowiskowych, o których mowa
w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021
r., poz. 2233 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), a określonych dla tych części wód w
"Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967).

Biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania techniczne, zakres prowadzonej działalności i
zastosowane technologie można stwierdzić,  że przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz
podstawowych  wymogów ochrony  środowiska  zdefiniowanych  w  przepisach  szczegółowych,
przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie
ludzi.
Ze względu  na lokalizację  oraz  przewidywany  stopień  oddziaływania  na  środowisko  należy
wykluczyć możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko i możliwość negatywnego
wpływu na obszary Natura 2000.

W toku prowadzonego postępowania zostały uwzględnione uwarunkowania określone w
art. 63 ust. 1 w/w ustawy.

Całość zadania jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Opatów.

Strony  zostały  poinformowane  o  wszczęciu  postępowania  w  sprawie  i  możliwości
zapoznania się z zamierzeniami inwestora poprzez podanie do publicznej wiadomości na tablicy
Urzędu Gminy Opatów, w pobliżu miejsca planowanej inwestycji oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Zgodnie  z  art.  10  Kpa  przed  wydaniem  niniejszej  decyzji,  zapewniono  stronom
możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.
W terminie wskazanym w zawiadomieniu strony nie wniosły żadnych uwag ani zastrzeżeń do
prowadzonego postępowania.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w  Częstochowie  za  pośrednictwem  Wójta  Gminy  Opatów  w  terminie  14  dni  od  dnia  jej
doręczenia.

2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się  prawa do wniesienia
odwołania  wobec  organu  administracji  publicznej,  który  wydał  decyzję.  Z  dniem  doręczenia
organowi  administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3. Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 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, oraz



zgłoszenia,  o  którym mowa w art.  72 ust.  1a w/w ustawy.  Złożenie  wniosku lub dokonanie
zgłoszenia  następuje  w  terminie  10  lat  od  dnia,  w  którym  decyzja  o  środowiskowych
uwarunkowaniach stała się ostateczna z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Załącznik: Charakterystyka przedsięwzięcia.                                               WÓJT GMINY OPATÓW
BOGDAN SOŚNIAK

Otrzymują:
1. Pan Bogdan Knop

EKOURBIS Sp. z o.o.
ul. M. Kopernika 2 lok. 5 

2. Strony 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)
i na podstawie art. 49 Kpa

3. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie

             Zarząd Zlewni w Sieradz

Sporządziła: Joanna Kiepura



Opatów, dnia 16.05.2022r.

Załącznik do decyzji nr OSW.6220.2.2022
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne z frakcji
– złom żelazny i nieżelazny oraz gruz budowlany na wydzielonej części  o powierzchni 370 m2

zaadaptowanych działek o nr ewid. 114/39 i 114/43 położonych w miejscowości Waleńczów. W
obrębie terenów utwardzonych posadowione zostaną trzy kontenery o pojemności ok. 30 m3

(każdy)  przeznaczone  do  zbierania  odpadów  złomu  żelaznego  i  nieżelaznego  oraz  jeden
kontener mobilny (na pojeździe ciężarowym) o pojemności ok. 33 m3, w którym gromadzone
będą odpady materiałów i elementów budowlanych (gruz budowlany z rozbiórek i remontów).

Dostarczone  odpady  zostaną  w  pierwszej  kolejności  posegregowane  a  następnie
gromadzone  w  specjalistycznych  pojemnikach  /  kontenerach  ustawionych  w  obrębie  placu
magazynowego. Przeładunek odpadów na wydzielone miejsca na utwardzonym placu odbywać
się  będzie  przy  użyciu  jednego  wózka  widłowego.  Po  zgromadzeniu  odpowiedniej  partii
transportowej odpady określonych grup przekazywane będą kolejnym podmiotom do dalszego
zagospodarowania.  Odpady  z  materiałów  budowlanych  gromadzone  będą  w  kontenerze
mobilnym umieszczonym na samochodzie ciężarowym w miejscu ich wytworzenia, a następnie
bezpośrednio przewożone do zakładu przetwarzania z pominięciem zbierania go na terenie
przedsięwzięcia. Zakładana przez inwestora łączna ilość odpadów zbieranych na terenie punktu
wynosić będzie ok. 2950 Mg/rok.

Teren  przedsięwzięcia  położony  jest  w  obrębie  kompleksu  zabudowy  o  charakterze
usługowo-przemysłowym.  Bezpośrednie  sąsiedztwo  stanowią  istniejące  zabudowania
produkcyjne  i  magazynowe oraz  grunty  rolne niezagospodarowane.  Najbliższa zabudowa o
charakterze mieszkaniowym zlokalizowana jest w odległości ok. 160 od terenu przedsięwzięcia.

Realizacja  przedsięwzięcia  nie  będzie  wymagała  przeprowadzenia  znaczących  prac
budowlanych i nie będzie wiązała się z istotną zmianą dotychczasowego sposobu wykorzystania
terenu.  Na potrzeby planowanej  działalności  zagospodarowana zostanie  część planowanych
nieruchomości  w  postaci  istniejącego  placu  magazynowego.  Zasadnicze  prace  budowlano-
adaptacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia obejmować będą posadowienie w obrębie
przygotowanych  przestrzeni  magazynowych  odpowiednich  kontenerów  przeznaczonych  do
gromadzenia  odpadów oraz  wyznaczone  zostaną wewnętrzne  place  manewrowe oraz  drogi
dojazdowe.

Wszystkie  prace  prowadzone  będą  na  terenie  już  zagospodarowanym,  w  związku  z
czym nie będą miały istotnego wpływu na krajobraz.


