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BURMISTRZ GOLINY                           Golina, 10.05.2021r. 
 

OŚiGW.6220-1.12.2021 

 

 

D E C Y Z J A 

 

 Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2021r., poz. 247), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady 

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

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POL-ZŁOM Henryk Leszczyński, Grażyna Leszczyńska, 

Nowa Wieś 86, 88-324 Jeziora Wielkie dla przedsięwzięcia polegającego na „Punkt 

zbierania złomu w miejscowości Golina na działce o nr ewidencyjnym 1199/4, gmina 

Golina, powiat konińskiˮ oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Poznaniu z dnia 04.05.2021r., znak: WOO-IV.4220.116.2021.MDK.3, 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z dnia 08.02.2021r., znak: 

ON.NS.9011.8.11.2021 oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 

08.04.2021r., znak: PO.ZZŚ.3.435.28.2021.RG.2   

     

orzekam: 

 

1) Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia    

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

2) Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko: 

1. Na terenie zakładu zbierać odpady o kodach 02 01 10, 12 01 01, 12 01 03, 15 01 04,  

16 01 17, 16 01 18, 16 06 01*, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05,  

17 04 06, 17 04 07, 19 12 02, 19 12 03 i 20 01 40 w maksymalnej ilości do  

3000 Mg/rok.  

2. Na terenie punktu zbierania odpadów magazynować w tym samym czasie do 118 Mg 

odpadów innych niż niebezpieczne oraz do 2 Mg odpadów niebezpiecznych. 

3. Zbierane odpady (za wyjątkiem 16 01 17 oraz 17 04 05) magazynować luzem jedynie 

na czas przeładunku i sortowania (czas przeładunku/sortowania: 2/8 godzin). 

4. Zużyte akumulatory gromadzić w pojemnikach odpornych na działanie substancji  

w nich zawartych, w obiekcie magazynowym wyposażonym w szczelną betonową 

posadzkę. 

5. Odpady magazynować selektywnie na utwardzonym placu magazynowym  

i w obiekcie magazynowym w pojemnikach, kontenerach, workach, skrzynkach lub 

luzem zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami szczegółowymi, w sposób 

zabezpieczający przed wpływem czynników atmosferycznych.  

6. W przypadku braku zabezpieczania odpadów przed wpływem czynników 

atmosferycznych, na terenie inwestycji zbierać i magazynować wyłącznie odpady, 

z przemywania których wody odciekowe nie będą powodowały zanieczyszczenia 

środowiska gruntowo - wodnego. 

7. Wody opadowo - roztopowe rozprowadzać na tereny biologicznie czynne na obszarze 

zainwestowania bez szkód dla osób trzecich. 

8. Na terenie zakładu nie prowadzić procesów przetwarzania odpadów. 
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9. Działalność zakładu ograniczyć do pory dnia, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00. 

10. Obiekt wyposażyć w sorbenty do neutralizacji potencjalnych zagrożeń. 

 

U Z A S A D N I E N I E 

  

 W dniu 14.01.2021r. do Urzędu Miejskiego w Golinie wpłynął wniosek Inwestora 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POL-ZŁOM Henryk Leszczyński, Grażyna Leszczyńska, 

Nowa Wieś 86, 88-324 Jeziora Wielkie o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Punkt zbierania złomu  

w miejscowości Golina na działce o nr ewidencyjnym 1199/4, gmina Golina, powiat 

konińskiˮ, w celu wydania opinii co do potrzeby obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania tego przedsięwzięcia i ewentualnego zakresu raportu. Do wniosku została 

dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia, kopie map ewidencyjnych, obejmujących 

przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujących obszar, 

na którym będzie oddziaływać, a także zaświadczenie z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 Tutejszy Urząd wszczął postępowanie zawiadamiając strony i wystąpił pismami  

z dnia 26.01.2021r., znak: OŚiGW.6220-1.1.2021, OŚiGW.6220-1.2.2021, OŚiGW.6220-

1.3.2021 o wydanie opinii co do potrzeby obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 

tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Koninie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole. Planowane 

przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. 

 Pismem z dnia 08.02.2021r., znak: ON.NS.9011.8.11.2021 Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Koninie wyraził swoją opinię, w której nie stwierdził potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Uznał, iż pod względem 

higienicznym i zdrowotnym nie zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust. 1  ustawy z dnia 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  

z 2021r., poz. 247), dalej ustawy ooś,  do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. 

 Pismem z dnia 09.02.2021r., znak: PO.ZZŚ.3.435.28.2021.RG.1 Dyrektor Zarządu 

Zlewni Wód Polskich w Kole wezwał tutejszy organ do uzyskania od Inwestora  

i przedstawienia dodatkowych wyjaśnień. Pismem z dnia 17.02.2021r., znak: OŚiGW.6220-

1.6.2021 Burmistrz Goliny wezwał Inwestora do złożenia dodatkowych wyjaśnień. 

Wnioskiem z dnia 19.02.2021r. Inwestor zwrócił się do organu prowadzącego o wydłużenie 

terminu do złożenia wyjaśnień. Pismem z dnia 02.03.2021r., znak: OŚiGW.6220-1.7.2021 

Burmistrz Goliny przychylił się do wniosku Inwestora o wydłużenie terminu do złożenia 

wyjaśnień. W dniu 22.03.2021r. do tutejszego organu wpłynęło Uzupełnienie Karty 

Informacyjnej Przedsięwzięcia złożone przez Inwestora, czyniąc zadość wezwaniu. Pismem  

z dnia 23.03.2021r., znak: OŚiGW.6220-1.10.2021 Burmistrz Goliny przekazał złożone przez 

Inwestora Uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia do Dyrektora Zarządu Zlewni 

Wód Polskich w Kole, czyniąc zadość wezwaniu.   

 Pismem z dnia 11.02.2021r., znak: WOO-IV.4220.116.2021.MDK.1 Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zwrócił się do Burmistrza Goliny, aby złożył 

oświadczenie wraz z uzasadnieniem czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od 
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jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu  

art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 

713 z późn. zm.) jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Pismami z dnia 22.03.2021r., 

znak: OŚiGW.6220-1.8.2021 oraz OŚiGW.6220-1.9.2021 Burmistrz Goliny złożył 

przedmiotowe oświadczenie oraz dodatkowe wyjaśnienia. Ponadto, pismem z dnia 

23.03.2021r., znak: OŚiGW.6220-1.11.2021 Burmistrz Goliny przekazał złożone przez 

Inwestora Uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.      

 Pismem z dnia 08.04.2021r., znak: PO.ZZŚ.3.435.28.2021.RG.2 Dyrektor Zarządu 

Zlewni Wód Polskich w Kole wyraził swoją opinię, w której także nie stwierdził potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wskazał jednak warunki  

i wymagania, do których spełnienia zobowiązano Inwestora w sentencji niniejszej decyzji. 

Mając na względzie lokalizację, rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego 

oddziaływanie, zastosowane rozwiązania i technologie, stwierdza się brak możliwości 

znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie 

stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego 

zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59  

i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne, a określonych dla tych części wód  

w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odryˮ, przyjętym Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1967).          

 Postanowieniem z dnia 04.05.2021r., znak: WOO-IV.4220.116.2021.MDK.3 wyraził 

swoją opinię, w której również nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. Wskazał jednak warunki i wymagania, do których spełnienia zobowiązano 

Inwestora w sentencji niniejszej decyzji. Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63  

ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość 

zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas 

trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność 

oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów 

naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją 

przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie 

przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na 

występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych 

objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000. 

 Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i f ustawy ooś, na 

podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i jej uzupełnienia, dalej k.i.p. ustalono, że 

przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na zbieraniu odpadów niebezpiecznych oraz 

innych niż niebezpieczne na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1199/4, obręb Golina, 

gmina Golina. Z dokumentów wynika, iż przedsięwzięcie polegać będzie na wprowadzeniu 

zmian w dotychczas prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu odpadów, w zakresie 

zwiększenia ilości magazynowanych odpadów. Wnioskodawca dla przedsięwzięcia 

polegającego na zbieraniu odpadów uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

wydaną przez Burmistrza Goliny dnia 27.10.2015r., znak OŚiGW 6220-2.9.2015.  

 Aktualnie na terenie przedsięwzięcia znajduje się budynek nr 1, w którym 

Wnioskodawca dzierżawi 100 m2, z czego około 94 m2 stanowi magazyn odpadów innych niż 

niebezpieczne. Pozostała część stanowi pomieszczenie biurowe. W budynku nr 2 

pomieszczenie o powierzchni około 10 m2 stanowi magazyn odpadów niebezpiecznych. 

Natomiast w budynku nr 3 pomieszczenie o powierzchni około 8,3 m2 stanowi pomieszczenie 

socjalne. W obszarze przedsięwzięcia znajduje się teren utwardzony o powierzchni około  

800 m2, zlokalizowane są również wagi do ważenia odpadów. Z k.i.p. wynika, iż 

przedsięwzięcie nie będzie się wiązało z realizacją dodatkowych obiektów budowlanych czy 
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też terenów utwardzonych. Wnioskodawca oświadczył, iż posiadana infrastruktura jest 

wystarczająca do magazynowania zwiększonych ilości odpadów. Teren przedsięwzięcia 

zabezpieczony będzie przed dostępem osób postronnych.  

 Odpady magazynowane będą w obiektach magazynowych i na zewnątrz  

w wyznaczonym miejscu na terenie utwardzonego placu. Odpady niebezpieczne 

magazynowane będą w obiekcie magazynowym. Odpady metali nieżelaznych,  

tzw. kolorowych, również planuje się magazynować w obiekcie magazynowym. Przewiduje 

się selektywne magazynowanie zbieranych odpadów w pojemnikach, kontenerach, workach, 

skrzynkach lub luzem na utwardzonym podłożu. Odpady będą zabezpieczone przed ich 

rozprzestrzenianiem się. Ponadto w k.i.p. wskazano, iż odpady będą magazynowane w sposób 

zabezpieczający przed wpływem opadów atmosferycznych. Sposób magazynowania odpadów 

dostosowany będzie do ich właściwości. Powinien on być zgodny z Rozporządzeniem 

Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowych wymagań dla 

magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742). Magazynowanie odpadów winno być również 

zgodne z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami wynikającymi z przepisów 

szczegółowych.  

 Na terenie zakładu planowane jest zbieranie odpadów o kodach: 02 01 10, 12 01 01, 

12 01 03, 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 16 06 01*, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04,  

17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 19 12 02, 19 12 03 i 20 01 40 w maksymalnej ilości do 3000 

Mg/rok. Z treści k.i.p. wynika, iż łączna masa magazynowanych w tym samym czasie 

odpadów wyniesie do 120 Mg. Zgodnie z art. 25 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.  

o odpadach (Dz. U. z 2021r., poz. 779), w ramach zbierania odpadów maksymalna łączna 

masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane, 

nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich odpadów, które mogą 

być magazynowane w okresie roku. Należy zapewnić wizyjny monitoring miejsc 

magazynowania odpadów.  

 W ramach działalności Wnioskodawca przewiduje przyjmowanie odpadów od 

podmiotów zewnętrznych oraz osób fizycznych, następnie selektywne ich magazynowanie do 

czasu zebrania ilości uzasadniającej transport oraz przekazywanie zainteresowanym 

odbiorcom, celem dalszego zagospodarowania. Z dokumentów wynika, iż w celu 

dostosowania odpadów do wielkości kontenerów przewiduje się cięcie odpadów metali. 

Przewiduje się wstępne sortowanie odpadów prowadzone w ramach zbierania. Ze 

zgromadzonych materiałów wynika, że nie będzie prowadzonego przetwarzania odpadów. 

Mając na uwadze powyższe oraz rodzaje planowanych do zbierania odpadów, w warunkach 

niniejszej decyzji wskazano, aby nie prowadzić procesów przetwarzania odpadów. Przyjęte 

przez Wnioskodawcę założenia co do rodzajów, sposobów i miejsc magazynowania odpadów 

zostały uwzględnione w warunkach niniejszej decyzji. Czas magazynowania odpadów nie 

będzie przekraczał maksymalnych okresów określonych w przepisach ustawy o odpadach.  

Z k.i.p. wynika, iż działalność w zakresie zbierania odpadów prowadzona będzie w systemie 

jednozmianowym wyłącznie w porze dziennej, co zostało ujęte w warunkach niniejszej 

decyzji. 

 Odpady wytwarzane podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będą 

związane z prowadzoną działalnością i będą pochodziły głównie z obsługi socjalno – bytowej 

oraz z zaplecza technicznego planowanego przedsięwzięcia. Będą to głównie odpady 

opakowaniowe, odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpady 

sorbentów i materiałów filtracyjnych. Wytwarzane odpady będą selektywnie gromadzone 

w wyznaczonych miejscach w koszach, workach i beczkach, a następnie przekazywane do 

dalszego zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom. Powstające na etapie 

ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia odpady będą selektywnie magazynowane, a następnie 

przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom. 

 Na podstawie analizy k.i.p., w odniesieniu do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 

pkt 3 lit. g ustawy ooś ustalono, że w związku z planowanym przedsięwzięciem przewiduje 
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się zapotrzebowanie na wodę głownie na cele socjalno - bytowe. Woda na ten cel dostarczana 

będzie z wodociągu gminnego. Ścieki bytowe będą odprowadzane do zbiornika 

bezodpływowego, a następnie będą wywożone do oczyszczalni ścieków. Z k.i.p. wynika, iż 

zbierane odpady magazynowane będą na utwardzonym placu magazynowym i w obiekcie 

magazynowym. Odpady magazynowane będą w pojemnikach, kontenerach, workach, 

skrzynkach lub luzem, na utwardzonym podłożu, co szczegółowo opisano powyżej. Z k.i.p. 

nie wynika, aby plac, na którym planuje się zbieranie odpadów był wyposażony w system 

odprowadzania odcieków z miejsc magazynowania odpadów oraz zbiornik bezodpływowy do 

gromadzenia potencjalnych odcieków. W uzupełnieniu k.i.p. wskazano, że zakład nie jest 

wyposażony w system kanalizacji deszczowej. Wskazano też, iż planuje się magazynowanie 

zbieranych odpadów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne przed 

potencjalnymi zanieczyszczeniami. W uzupełnieniu dokumentów Wnioskodawca powołał się 

na przepisy przywołanego rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla 

magazynowania odpadów i wskazał, iż z uwagi na fakt, „(…) że wszystkie odpady, które 

mogą być magazynowane luzem należą do grupy metali nie istnieje obowiązek zastosowania 

zabezpieczenia przed uwolnieniem się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych 

wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych z miejsc magazynowania odpadów”. 

Mając na uwadze powyższe w niniejszej decyzji zobowiązano Wnioskodawcę, aby na terenie 

planowanego przedsięwzięcia zbierał i magazynował wyłącznie odpady, przy których 

powstające wody odciekowe nie będą powodować zanieczyszczenia środowiska gruntowo - 

wodnego. Ze zgromadzonych dokumentów wynika również, że na terenie zakładu nie będą 

myte środki transportu. Wody opadowe i roztopowe, w tym wody z połaci dachowych będą 

infiltrować w grunt. Celem zabezpieczenia przed możliwym zanieczyszczeniem środowiska 

gruntowo - wodnego, wynikającym z funkcjonowania inwestycji, nałożono na Wnioskodawcę 

warunek wyposażenia obiektu w sorbenty do neutralizacji potencjalnych zanieczyszczeń. 

 Analizując zebrane materiały pod kątem zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś 

stwierdzono, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem niezorganizowanej emisji 

substancji do powietrza na terenie zakładu będzie ruch samochodów osobowych  

i ciężarowych oraz wózka widłowego. Przewiduje się też cięcie odpadów złomu 

wykorzystując palnik gazowy. Ruch pojazdów na terenie zakładu założono na poziomie  

2 pojazdów lekkich oraz 1 pojazdu ciężarowego w ciągu godziny. Planuje się, iż wózek 

widłowy wykorzystywany będzie przez około 1 godzinę w ciągu dnia. Z k.i.p. wynika, że 

zakład będzie ogrzewany wykorzystując energię elektryczną. Uwzględniając przyjęte 

założenia, rodzaj i skalę przedsięwzięcia, w szczególności brak procesów produkcyjnych 

mogących stanowić źródło emisji substancji do powietrza, należy uznać, iż realizacja 

przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie stanowiła znaczącego zagrożenia dla stanu 

jakości powietrza na obszarze objętym inwestycją. 

 W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy ooś, z analizy dokumentów 

wynika, że teren, na którym zaplanowano realizację inwestycji graniczy bezpośrednio  

z terenami zabudowy usługowej oraz znajduje się w otoczeniu dróg. Najbliższa zabudowa 

mieszkaniowa podlegająca ochronie akustycznej zlokalizowana jest od strony południowej, za 

drogą, w odległości około 125 metrów od terenu przedsięwzięcia i jest to zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna. Na terenie zakładu głównym źródłem hałasu emitowanego do 

środowiska będą poruszające się pojazdy osobowe i ciężarowe, wózek widłowy oraz  proces 

przeładunku odpadów i ich ewentualnego cięcia. Z k.i.p. wynika, iż proces przeładunku 

odpadów prowadzony będzie maksymalnie przez 2 godziny w ciągu pory dnia, a wózek 

widłowy wykorzystywany będzie maksymalnie przez 1 godzinę w ciągu pory dnia. Natomiast 

palnik do cięcia metalu planuje się wykorzystywać maksymalnie pół godziny w ciągu pory 

dnia. Działalność zakładu prowadzona będzie wyłącznie w porze dziennej. Biorąc pod uwagę 

rodzaj przedsięwzięcia, jego lokalizację w otoczeniu dróg oraz przedstawione wyniki obliczeń 

modelowania akustycznego, nie przewiduje się, aby eksploatacja przedmiotowego 

przedsięwzięcia powodowała przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach 
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objętych ochroną akustyczną określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  

14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  

z 2014r., poz. 112). 

W kontekście treści art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś oraz  

w oparciu o zapisy k.i.p. ustalono, że teren planowanego przedsięwzięcia nie jest 

zlokalizowany na obszarach wodno - błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych, obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych i strefach ochronnych 

ujęć wód, na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskich, w sąsiedztwie gruntów 

leśnych oraz obszarów przyległych do jezior. Z k.i.p. nie wynika, aby przedsięwzięcie było 

zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz 

archeologiczne, jak również na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej.  

W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia 

standardów jakości środowiska. 

 Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się 

do zebranych materiałów i przepisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, 

że przedsięwzięcie nie należy do zakładów o dużym ani zwiększonym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. 

w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 

decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., poz. 138). Uwzględniając realizację 

przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, nie przewiduje się 

wystąpienia katastrofy budowlanej. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie 

nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: 

trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie będzie zaadoptowane do zmieniających 

się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane 

rozwiązania konstrukcyjno - budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy 

stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, 

eksploatacji i likwidacji. 

 Biorąc pod uwagę rodzaj, lokalizację i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, 

w odniesieniu do przepisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje 

się znaczącego kumulowania oddziaływań oraz znaczących powiązań inwestycji z innymi 

przedsięwzięciami. 

 Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy 

stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym 

wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na 

różnorodność biologiczną. 

 Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie zgromadzonych 

informacji stwierdzono, że teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze chronionego 

krajobrazu „Powidzko - Bieniszewski”, który nie ma obowiązujących zakazów. Obszarami 

Natura 2000 zlokalizowanymi najbliżej inwestycji są: obszar mający znaczenie dla 

Wspólnoty Ostoja Nadwarciańska PLH300009 i obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina 

Środkowej Warty PLB300002, oddalone o 0,3 km od terenu przewidzianego do 

zainwestowania. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia na terenie istniejącego 

punktu skupu złomu oraz brak konieczności wycinki drzew, nie przewiduje się znaczącego 

negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na 

różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących 

gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt  

i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary chronione, 

a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla 

których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje 

pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi 
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obszarami. Ponadto, przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz 

nie  wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu. 

 Zgodnie z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość  

i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość  

i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań  

z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie 

pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie 

transgranicznie oddziaływać na środowisko.   

  

 Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. 

 

 

P O U C Z E N I E 

 

 Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Goliny w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

 Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego: 

§ 1  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

§ 2  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. 

 

  

Załączniki: 

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś. 

 

 

 

                                                                                             BURMISTRZ GOLINY  
 

                                                                                        MIROSŁAW DURCZYŃSKI  
                                                                                         (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

I. Inwestor: 

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POL-ZŁOM Henryk Leszczyński, Grażyna Leszczyńska, Nowa Wieś 86, 

88-324 Jeziora Wielkie  

 

II. Strony postępowania: 

1. BIP Gminy Golina i tablice ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9  

    ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  

    społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r.,  

    poz. 247) 

2. a/a. 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu - ePUAP  

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie - ePUAP 

3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole - ePUAP 
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                                                                           Załącznik nr 1  do  decyzji  Burmistrza  Goliny  

                                                                           z dnia 07.05.2021r. nr OŚiGW.6220-1.12.2021 

 

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Inwestor: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POL-ZŁOM  

Henryk Leszczyński, Grażyna Leszczyńska 

Nowa Wieś 86, 88-324 Jeziora Wielkie 

 

 Na podstawie zebranej dokumentacji przedsięwzięcie polegać będzie na 

wprowadzeniu zmian w dotychczas prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu 

odpadów, w zakresie zwiększenia ilości magazynowanych odpadów na terenie działki 

o numerze ewidencyjnym 1199/4, obręb Golina, gmina Golina. Z dokumentów wynika, iż 

przedsięwzięcie nie będzie się wiązało z realizacją dodatkowych obiektów budowlanych czy 

też terenów utwardzonych. Wnioskodawca oświadczył, iż posiadana infrastruktura jest 

wystarczająca do magazynowania zwiększonych ilości odpadów. Teren przedsięwzięcia 

zabezpieczony będzie przed dostępem osób postronnych. Odpady magazynowane będą  

w obiektach magazynowych i na zewnątrz w wyznaczonym miejscu na terenie utwardzonego 

placu. Odpady niebezpieczne magazynowane będą w obiekcie magazynowym. Odpady metali 

nieżelaznych, tzw. kolorowych, również planuje się magazynować w obiekcie 

magazynowym. Przewiduje się selektywne magazynowanie zbieranych odpadów  

w pojemnikach, kontenerach, workach, skrzynkach lub luzem na utwardzonym podłożu. 

Odpady będą zabezpieczone przed ich rozprzestrzenianiem się. Na terenie zakładu planowane 

jest zbieranie odpadów o kodach: 02 01 10, 12 01 01, 12 01 03, 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 

16 06 01*, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 19 12 02,  

19 12 03 i 20 01 40 w maksymalnej ilości do 3000 Mg/rok. W ramach działalności 

Wnioskodawca przewiduje przyjmowanie odpadów od podmiotów zewnętrznych oraz osób 

fizycznych, następnie selektywne ich magazynowanie do czasu zebrania ilości uzasadniającej 

transport oraz przekazywanie zainteresowanym odbiorcom, celem dalszego 

zagospodarowania. Działalność w zakresie zbierania odpadów prowadzona będzie w systemie 

jednozmianowym wyłącznie w porze dziennej. Planuje się magazynowanie zbieranych 

odpadów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne przed potencjalnymi 

zanieczyszczeniami. Wody opadowe i roztopowe, w tym wody z połaci dachowych będą 

infiltrować w grunt. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem niezorganizowanej emisji 

substancji do powietrza na terenie zakładu będzie ruch samochodów osobowych  

i ciężarowych, wózka widłowego oraz proces przeładunku odpadów i ich ewentualnego 

cięcia. Zakład będzie ogrzewany wykorzystując energię elektryczną. Działalność zakładu 

prowadzona będzie wyłącznie w porze dziennej.  

  

 

 

                                                                                             BURMISTRZ GOLINY  
 

                                                                                        MIROSŁAW DURCZYŃSKI  
                                                                                         (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 


