BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KONIECPOL
Nr GKOŚBiRG.III.7063/37/08

Koniecpol , dn.09.06.2008 r.

Decyzja
o

środowiskowych

uwarunkowaniach

Na podstawie art. 46a ust.7 pkt 4 i art.56 , ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) a także § 3 ust.1 pkt 73,74
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257 , poz. 2573 z późn. zm. ) , w związku z art.104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r.
Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku P.U.P.H. „AGROB” Agnieszka
Wideryńska 42-230 Koniecpol ul. Słowackiego 48

Ustalam
Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu
i odzysku odpadów innych niż niebezpieczne o niżej wymienionych kodach :
– 02.01.07 – odpady z gospodarki leśnej
– 03.01.01 – odpady kory i korka
– 03.01.05 – trociny,wióry,ścinki,drewno,płyta wiórowa i fornir,inne niż wymienione w 03.01.04
– 03.01.99 – inne niż wymienione odpady
– 03.03.01 – odpady z kory i drewna
– 17.02.01 – drewno
– 20.01.38 – drewno inne niż wymienione w 20.01.38
– 20.02.01 – odpady ulegające biodegradacji
Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia , ze szczególnym uwzględnieniem
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych oraz
ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich , należy :
1. w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej działalność przedsięwzięcia ograniczyć do
pory dziennej ( między 6.00-22.00 )
2. ustalić harmonogram i przestrzegać czasu pracy rębaka oraz innych maszyn i urządzeń
3. nie przekraczać maksymalnego czasu pracy rębaka ograniczonego do 2 godzin na
zmianę roboczą lub do 4 godzin na zmianę roboczą pod warunkiem zastosowania
przegród akustycznych ( nie dopuszcza się pracy rębaka powyżej 4 godzin dziennie )
4. odpady przewidziane do odzysku gromadzić w przenaczonych do tego stalowych
kontenerach ustawionych na utwardzonym podłożu
1

5. przewóz odpadów prowadzić w sposób zapobiegający zagrożeniom dla środowiska ,
przez wykorzystywanie odpowiednich pojazdów transportowych przystosowanych do
przewożenia zbieranych i odzyskiwanych odpadów
6. powstające w trakcie prowadzenia działalności odpady należy segregować i gromadzić
w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy .
Należy wykazać się uregulowanym stanem formalno-prawnym w zakresie gospodarki
odpadami .
7. ścieki bytowe należy odprowadzać do istniejącego szczelnego zbiornika
bezodpływowego , opróżnianego przez firmę zewnętrzną
8. zachować istniejącą zwartą zieleń iglastą
9. kontrolować w sposób ciągły oraz natychmiast usuwać wszelkie usterki sprzętu
mechanicznego ( rębak , pojazdy transportowe i inne ) powodujące powstawanie
wycieków substancji ropopochodnych
10. nie przekraczać deklarowanego ruchu pojazdów ciężarowych ( ilość przejazdów
pomiędzy bramą wjazdową a stanowiskiem rębaka nie powinien przekraczać 18 na
dobę )
11. masy ziemne powstałe po niwelacji terenu wykorzystać do jego wyrównania
12. przeprowadzić jednorazowe badania poziomu hałasu przenikającego do środowiska na
etapie zgłoszenia obiektu do użytkowania
13. sporządzać zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów , o sposobach
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku
i unieszkodliwiania tych odpadów . Zbiorcze zestawienie danych przekazywać
marszałkowi województwa w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok
kalendarzowy
14. wykonać analizę porealizacyjną , której przedmiotem powinno być wykonanie pomiarów
poziomu hałasu przenikającego do środowiska oraz zanieczyszczenia powietrza pyłem .
Pomiary mają być przeprowadzone w okresie letnim w ciągu 12 miesięcy po oddaniu
obiektu do użytkowania i uzyskaniu pełnej zdolności produkcyjnej . Wyniki pomiaru
stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnodyspersyjnym powinny stanowić
postawę do rozstrzygnięcia , czy istnieje obowiązek zastosowania środków
minimalizujących pylenie wtórne przy rozdrabnianiu odpadów drzewnych na rębaku
i w jakim zakresie
15. prowadzić półroczną ewidencję emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza
dla wszystkich źródeł zanieczyszczeń znajdujących się terenie zakładu oraz dla
użytkowanych środków transportu
W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące
ochrony środowiska :
1. moc akustyczna rębaka , jaki planuje się użytkować na terenie zakładu nie może być
większa niż 113 dB(A) , a ekwiwalentna moc akustyczna w okresie zmiany roboczej
nie może być większa 107 dB(A)
2. lokalizacja rębaka i rozmieszczenie przegród akustycznych przy pracy rębaka
przekraczającej 2 godziny w okresie dnia , powinno być zgodne z ustaleniami
zawartymi w „ Raporcie o oddziaływaniu na środowisko”
3. zapewnienie na granicy zabudowy mieszkaniowej o charakterze usługowym
dotrzymania standardów jakości klimatu akustycznego od źródeł stacjonarnych w
postaci 55dB(A) w porze dziennej
4. określić dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko
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5.
6.
7.
8.

9.

i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem emisji
hałasu oraz wibracji z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu
ich rozprzestrzeniania się
rozwiązać problem ścieków opadowych z terenów o szczelnej nawierzchni
stanowiących parkingi i place manewrowe dla sprzętu transportowego
pas zieleni ochronnej na granicach posesji ( zwłaszcza od strony zabudowy
mieszkaniowej )
uwzględnić zabezpieczenia miejsc i/lub pomieszczeń , w których usytuowane będą
magazyny substancji niebezpiecznych tj. paliw i/lub odpadów
określić dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko
i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem
zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości , jakości i sposobu odprowadzania ścieków
jak też rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów
wyznaczyć miejsca składowania odpadów przeznaczonych do odzysku i biomasy

Uzasadnienie
Zamierzone przedsięwzięcie polegające na „ Zbieraniu i odzysku odpadów innych niż
niebezpieczne ” przy ul. Słowackiego 48 w Koniecpolu przez P.H.U.P. AGROB Agnieszka
Wideryńska ul. Słowackiego 48 42-230 Koniecpol zgodnie z § 3 ust.1 pkt 73,74
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004 r. 257 , poz. 2573 z późn. zm. i z 2005 r. Nr 92
poz. 769 ) zaliczane jest do mogących znacząco oddziaływać na środowisko , dla którego
wymagane było sporządzenie raportu . Przedłożony raport został uzgodniony z Organem
Ochrony Środowiska . Inwestor po zrealizowaniu i dotrzymaniu określonych w uzgodnieniach
warunków nie będzie źródłem zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego , nie będzie
obiektem uciążliwym pod względem akustycznym i nie wywoła zagrożenia dla zdrowia
i świata roślinnego . Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami Natura 2000 . Brak
będzie oddziaływania transgranicznego . Zakład nie będzie zaliczany do zakładów
o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej .
W przypadku skanalizowanego odprowadzania ścieków opadowych do wód
powierzchniowych lub ziemi , inwestor winien uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne .
Ze względu na bliskie sąsiedztwo terenów chronionych przed hałasem oraz stosunkowo dużą
moc akustyczną planowanej instalacji przeróbki odpadów drzewnych , zgodnie z art. 56 ust.4
ustawy – Prawo ochrony środowiska należy na inwestora nałożyć obowiązek wykonania
analizy porealizacyjnej w zakresie poziomu hałasu przenikającego do środowiska oraz
zanieczyszczenia powietrza pyłem .
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy
Koniecpol w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji .

3

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł ( słownie : dwieście pięć złotych ) na kwit
nr ........................ z dnia .......................
Otrzymuje:
P.H.U.P. AGROB Agnieszka Wideryńska
ul. Słowackiego 48 , 42-230 Koniecpol
Do wiadomości :
1. Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Sobieskiego 9 , 42-200 Częstochowa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Jasnogórska 15a , 42-200 Częstochowa
3. Pawlik Krzysztof
ul. Słowackiego 44 , 42-230 Koniecpol
4. Bladziak Urszula
ul. Mickiewicza 25 , 42-230 Koniecpol
5. Tablica ogłoszeń
Sporządził : Zofia Nowak

Z-CA BURMISTRZA
MGR JANUSZ STYPKA
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