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Poczesna 19.04.2012r. 

Nr GIZ.7624.30.2010.AM 
 

 

Decyzja 
 

 

 

 Na podstawie art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 

roku Nr 98, poz. 1071 z późn.  zm.), w związku z art. 71, ust.1 i ust. 2 pkt.1, art.75 ust.1 

pkt. 4 i art. 85 ust. 2 pkt.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. nr 199 poz. 1227),  a także § 2 ust. 1 

pkt. 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  Nr 213 poz. 1397), po 

rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 24.11.2010 roku (uzupełniony 01.12.2010r.) 

przez P.P.H.U. „STAMAR” Mariusz Włodarczyk i Wspólnicy Sp. j. Nowa Wieś ul. 

Częstochowska 62, 42 – 262 Poczesna, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie 

zakładu przetwórstwa parafiny o instalację do regeneracji ziemi bielącej przy ul. Wolności 

19 w Poczesnej”, 

 w oparciu o opinię w powyższej sprawie – Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A nr NS-NZ-523-23/11 z dnia 

03.08.2011r. (data wpływu 05.08.2011 r.) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4242.87.2011.WW.4 z dnia 05.08.2011r. (data 

wpływu 10.08.2011 r.)  i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko. 

 

 

odmawiam  
 

 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na „przebudowie zakładu przetwórstwa parafiny o instalację  

do regeneracji ziemi bielącej przy ul. Wolności 19 w Poczesnej”. 

 

 

 

Uzasadnienie 
 

 

W dniu 24 listopada 2010 roku (wniosek uzupełniony 01.12.2010r.)  

P.P.H.U. „STAMAR” Mariusz Włodarczyk i Wspólnicy Sp. j.  Nowa Wieś  

ul. Częstochowska 62, 42 – 262 Poczesna  wystąpiło do Wójta Gminy Poczesna  

z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na „ przebudowie zakładu przetwórstwa parafiny  

o instalację do regeneracji ziemi bielącej przy ul. Wolności 19 w Poczesnej”. 

 

W toku prowadzonego postępowania została wydana decyzja Nr GIZ.7624.30.2010.AM 
z dnia 27.09.2011r. odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań  na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na „ przebudowie zakładu przetwórstwa parafiny  
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o instalację do regeneracji ziemi bielącej przy ul. Wolności 19 w Poczesnej”. 

Od decyzji w wyznaczonym terminie strona postępowania Pan Krzysztof Olszewski 

złożył odwołanie. 

 Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak: SKO.0812/I/2/92/2011 

z dnia 23 listopada 2011r.,  została uchylona w całości  zaskarżona decyzja i sprawa 

została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. 

 

 W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Poczesna na podstawie 

art. 77 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. Nr.199, poz.1227), pismem  

nr 7624/30/10 z dnia 21.02.2011r.  przekazał wniosek wraz z załącznikami  

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie i wystąpił o uzgodnienie 

środowiskowych uwarunkowań dla  w/w przedsięwzięcia. 

Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady 

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

oddziaływać na środowisko (Dz. U.  Nr 213 poz. 1397). 

 Ponadto Wójt Gminy Poczesna obwieszczeniem nr 7624/30/10 

z dnia 22.02.2011 r. podał do publicznej wiadomości informację o możliwości udziału 

społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla 

planowanego przedsięwzięcia i możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie. 

W wyznaczonym terminie swój sprzeciw wyraziły strony prowadzonego postępowania :  Zofia 

Dworak, Barbara Lang, Elżbieta Musik, Tadeusz Łagodziński, Krzysztof Olszewski oraz trzech 

mieszkańców m. Poczesna  dotyczący zanieczyszczania powietrza oraz prowadzonej gospodarki 

ściekowej przez ww. zakład. Ponadto w piśmie zostały zawarte uwagi dotyczące lokalizacji 

inwestycji na obszarze ekologicznego systemu obszarów chronionych, obecności na powyższym 

terenie gatunków chronionych, uciążliwości zapachowych, odczuwalnych wibracji, 

a także  uciążliwości związanych z hałasem  (zakład często pracuje całą dobę). 

Wójt Gminy Poczesna pismem Nr GIZ.7624.30.2010.AM  z dnia 18.03.2011r. przesłał 

powyższe uwagi do organów uzgadniających środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację 

ww. przedsięwzięcia. 

W związku z powyższym organy opiniujące wezwały inwestora do  wyjaśnienia powyższych 

kwestii. 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pismem nr                       

NS-NZ-523-23/11 z dnia 03.08.2011r. (data wpływu 05.08.2011 r.) uzgodnił środowiskowe 

uwarunkowania zgody na realizację ww. przedsięwzięcia w zakresie wymagań higienicznych 

i zdrowotnych. 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr                               

WOOŚ.4242.87.2011.WW.4 z dnia 05.08.2011r. (data wpływu 10.08.2011 r.) uzgodnił 

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.  

W wyniku ponownego rozpatrywania sprawy tutejszy organ celem ustalenia kręgu 

stron prowadzonego postępowania przeprowadził postępowanie wyjaśniające, które 

wykazało, że właściciele działek nr ewid. : 594/1, 589/2, 589/3 nie żyją.  

Zmarła Kleszcz Władysława ( właścicielka działek nr ewid.  : 589/2, 589/3) nie 

pozostawiła testamentu. Postępowanie spadkowe nie było przeprowadzone,  

a spadkobiercami ustawowymi są  trzy córki : Bogacz Kazimiera, Strąk Zofia oraz Halina 

Olszewska. 

 Spadek po zmarłych Janie i Alinie Kisiel (właścicielach działki o nr ewid. 594/1 – 

udział w gospodarstwie rolnym) zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego  

w Częstochowie z dnia 23 listopada 2011r. nabyli córka Zofia Dworak oraz zięć Piotr 

Dworak. 
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Strony prowadzonego postępowania zostały zawiadomione o toczącym się postępowaniu, 

możliwości czynnego udziału w każdym studium tego postępowania oraz o możliwości 

zapoznania się z dokumentacją sprawy. 

Wójt Gminy Poczesna przed wydaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu poprzez 

obwieszczenie Nr GIZ.7624.30.2010.AM z dnia 07.02.2012r. podał do publicznej 

wiadomości informację o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie 

wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie 

zakładu przetwórstwa parafiny o instalację do regeneracji ziemi bielącej przy ul. Wolności 

19w Poczesnej” i możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie. 

W/w obwieszczenie zostało umieszczone na stronie BIP , na tablicy ogłoszeń urzędu  

gminy Poczesna oraz w miejscu planowanej inwestycji.  

Do Urzędu Gminy Poczesna w wyznaczonym terminie wpłynęły  pisma w dniach 27.02.2012r., 

29.02.2012r.  od stron prowadzonego postępowania oraz stanowisko mieszkańców m. Poczesna 

dotyczące zastrzeżeń do raportu o oddziaływaniu na środowisko ( brak badań składu 

chemicznego wód cieku wodnego wypływającego z nieruchomości inwestora), ograniczeń  

w korzystaniu z sąsiednich działek oraz uciążliwości związanych z hałasem, prowadzoną 

gospodarką ściekową, zanieczyszczeniem powietrza i zapachami powodowanymi przez w/w 

zakład. 

 

Rozpatrując ponownie sprzeciwy mieszkańców ustalono, że: 

 

 Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na  działce o nr ewidencyjnym 591, 

działka o nr ewid. 592/1 pozostanie w stanie nienaruszonym. 

 Gmina Poczesna nie posiada miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego.  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr WOOŚ.4242.87.2011.WW.4 

z dnia 05.08.2011r.  i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie  w opinii 

sanitarnej nr NS-NZ-523-23/11 z dnia 03.08.2011r. uzgodnili środowiskowe uwarunkowania 

zgody na realizację ww. przedsięwzięcia. Rozstrzygnięcia te pozostają  

w obrocie prawnym, a więc są obowiązujące. 

 Instalacja będzie źródłem zorganizowanej emisji substancji gazowych do zbiorników             

z mieszadłami. Piec obrotowy opalany będzie gazem ziemnym lub gazem płynnym propan – 

butan, a spaliny będą brały udział w procesie pirolizy. Instalacja z uwagi na rodzaj i postać 

fizyczną przetwarzanego odpadu (ziemia bieląca przed procesem regeneracji ma postać 

różnej wielkości gliniastych brył) nie będzie źródłem emisji pyłu do powietrza. Sposób 

opróżniania pieca obrotowego po procesie, przy zastosowaniu wagi z podajnikiem 

próżniowym, transportującym zregenerowaną ziemię bielącą bezpośrednio do szczelnych 

opakowań gwarantować będzie minimalizację niezorganizowanej emisji pyłu z tej operacji. 

Zbiorniki z mieszadłami nie będą stanowić źródła emisji gazów lub pyłów do powietrza, 

gdyż prowadzony w nich proces odbywać się będzie z udziałem wody, a urządzenia te 

zamykane będą odpowiednimi włazami gwarantującymi hermetyczność. 

 Analizę oddziaływania przedsięwzięcia na powietrze oparto o pomiary emisji substancji 

wykonane na tego samego rodzaju, instalacji prototypowej, w skład której wchodzi piec 

obrotowy do pirolizy o wydajności 100 kg/h, niewyposażony w urządzenia ochrony 

powietrza. Przyjęta na potrzeby rozpatrywanego raportu, wielkość emisji substancji do 

powietrza z uwagi na wydajność projektowanego pieca obrotowego – 500 kg/h, została 

powiększona 5- krotnie w stosunku do wyników pomiarów emisji z instalacji prototypowej. 

 Analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza wykonana przy uwzględnieniu 

wszystkich istniejących i projektowanych źródeł zlokalizowanych na terenie zakładu, 

wykazała, że zakład spełniać będzie standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji        

w powietrzu ( Dz. U. nr 47, poz. 281) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu 
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określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu ( Dz. U. nr 16,  poz. 87). 

 Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w kierunku północnym            

i południowym od terenu zakładu. Dla terenów sąsiadujących z terenem planowanej 

inwestycji brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Tereny sąsiadujące z inwestycją zostały określone jako tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  

w środowisku (Dz. U. Nr 1220, poz. 826 z 2007r.) dla najbliższych terenów 

podlegających ochronie akustycznej przyjęto dopuszczalny poziom hałasu jak dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: LaeqD = 50 dB dla pory dziennej. 

W obliczeniach uwzględniono istniejące na terenie zakładu źródła hałasu oraz te 

związane z projektowaną inwestycją z obliczeń prognozowanego rozkładu pola 

akustycznego i wyznaczonych na mapie izolinii wynika, że realizacja przedsięwzięcia 

nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku „A” 

na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej. Dla emisji hałasu 

zarówno w tle słyszalnym jak i infradźwięków barierą akustyczną są ściany budynków.        

Raport o oddziaływaniu na środowisko oraz jego część dotycząca hałasu został uzgodniony 

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie. Pozwala to stwierdzić, iż nie ma 

żadnej przesłanki pozwalającej na negowanie zawartych tam danych. 

 Planowane przedsięwzięcie nie powinno stanowić zagrożenia dla środowiska 

gruntowo – wodnego. Zgodnie z ustawą Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115, poz. 1229 

ze zm. ) na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych 

podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe 

dla środowiska wodnego wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego.  

 Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują standardów zapachowych. 

 Przedmiotowe przedsięwzięcie nie powinno stanowić zagrożenia dla środowiska ze 

względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów. 

 Teren, na którym przewiduje się realizację inwestycji nie znajduje się na terenie prawnie 

chronionym w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  

( Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm. ) oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują 

cenne wartości przyrodnicze, zasoby naturalne oraz zabytki. 

 W toku oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono możliwości negatywnego 

oddziaływania na obszary  Natura 2000 i kumulowania się oddziaływań. Jak wynika      

z dokumentacji  przedłożonej przez inwestora najcenniejsza z punktu widzenia 

przyrodniczego działka o nr ewid. 592/1 przylegająca do rzeki Warty będzie pozostawiona   

w stanie nienaruszonym. W związku z tym realizacja przedsięwzięcia nie powinna mieć  

znaczącego wpływu na pełnienie przez dolinę rzeki Warty korytarza ekologicznego.  

 

W ramach postępowania o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia rozpatrzono 

dowody : 

 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami,  

 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz streszczenie w języku 

niespecjalistycznym, sporządzone przez firmę Atmoterm – Ekurbis Sp. z o. o.                        

w Częstochowie wraz z uzupełnieniami z 11 maja 2011r., 12 maja 2011r. , 17 maja  2011r. , 

6 lipca 2011r. oraz 8 lipca 2011r.,  

 mapy ewidencyjne, 

 wypisy z rejestru gruntów,  

 informację o braku planu zagospodarowania przestrzennego. 

Ponadto stwierdzono, że : 

 Na terenie lokalizacji inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują 

cenne wartości przyrodnicze, zasoby naturalne oraz zabytki. 
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 Analizy przeprowadzone w raporcie oddziaływania na środowisko określiły 

oddziaływanie i potencjalne zagrożenie środowiska związane z eksploatacją 

przedsięwzięcia.  

Na powyższym terenie nie stwierdzono występowania roślin objętych ochroną 

prawną.  

 Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze 

względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów pod warunkiem prowadzenia 

prawidłowej gospodarki odpadami. 

 W toku oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono możliwości negatywnego 

oddziaływania na obszary Natura 2000 i kumulowania się oddziaływań. 

 Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na walory krajobrazu w okolicy 

planowanej inwestycji. Teren nie charakteryzuje się szczególnymi walorami 

krajobrazowymi.  

 Przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać  na środowisko. 

 

Istotnym w sprawie jest  fakt, że mieszkańcy m. Poczesna  jednoznacznie sprzeciwiają się 

powstaniu powyższej inwestycji. Stanowisko społeczeństwa zostało wyrażone w proteście 

podpisanym przez 19 osób mówiącym o tym, iż realizacja inwestycji ograniczy 

korzystanie z sąsiednich działek oraz spowoduje uciążliwości związane z hałasem, ponadto wg. 

mieszkańców zakład prowadzi nieprawidłową  gospodarkę ściekową, zanieczyszcza  powietrze. 

 

W świetle przepisów dla wydania pozytywnej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach koniecznym jest uwzględnienie stanowiska społeczeństwa Gminy 

Poczesna.  

 Wójt Gminy Poczesna pismem z dnia 19.03.2012 r. Nr GIZ.7624.30.2010.AM 

na podstawie art. 10 kpa przed wydaniem decyzji środowiskowej zawiadomił strony 

postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w Urzędzie 

Gminy Poczesna i wypowiedzeniem się w ww. sprawie przed jej ostatecznym 

rozstrzygnięciem. 

Strony postępowania  w wyznaczonym terminie wniosły swój sprzeciw wobec planowanej 

inwestycji.  

 

 W takim stanie faktycznym  sprzeciw stron postępowania jak i mieszkańców m. 

Poczesna powinien być uwzględniony i  może mieć wpływ na wydaną decyzję  

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.  

Sprzeciw ten spowodowany jest obawą, że przedsięwzięcie doprowadzi do większego 

zanieczyszczenia środowiska, obniży wartość nieruchomości oraz zahamuje rozwój 

miejscowości. 

  

 

A zatem należało orzec jak w sentencji.  

 

 

Pouczenie 

 

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie 

decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt.1 - 14 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.   

nr 199 poz. 1227); wniosek ten powinien być złożony w terminie 4 lat od dnia, w którym 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.  
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2. Termin o którym mowa w punkcie 1 może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja 

planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone 

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

3. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem organu wydającego decyzję,  

w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

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

 

 

Otrzymują: 

 

1. P.P.H.U. „STAMAR” Mariusz Włodarczyk i Wspólnicy Sp. j. Nowa Wieś ul. 

Częstochowska 62, 42 –  262 Poczesna 

2. Starostwo Powiatowe ul. Sobieskiego 9, 42 – 200 Częstochowa 

3. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Częstochowa ul. Wręczycka11 a 

4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002r Nr 101,  poz. 926 ze zm. ) osoby fizyczne otrzymują wg rozdzielnika znajdującego 

się aktach sprawy. 

5. Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna 

6. BIP 

 
Do wiadomości: 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  ul. Powstańców 41 a, 40 – 024 Katowice 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Jasnogórska 15 a, 42 – 200 Częstochowa 
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Poczesna 19.04.2012r. 

Nr GIZ.7624.30.2010.AM 
Załącznik do decyzji 

z dnia 19 kwietnia 2012r.                                                 

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia  
 

polegającego na „przebudowie zakładu przetwórstwa parafiny o instalację do regeneracji 

ziemi bielącej przy ul. Wolności 19 w Poczesnej” 

 

 Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 

 

Planowane przedsięwzięcie polega  na  przebudowie zakładu przetwórstwa parafiny         

o instalację do regeneracji ziemi bielącej przy ul. Wolności 19  w Poczesnej, na działkach    

o numerach ewidencyjnych 591, 592/1 w  obrębie geodezyjnym Poczesna. 

Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na  działce o nr ewidencyjnym 591, 

działka o nr ewid. 592/1 pozostanie w stanie nienaruszonym. 

Teren przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

W skład projektowanej instalacji wchodzić będą następujące główne urządzenia: 

 młyn, 

 3 zbiorniki z mieszadłami o poj. 12 m
3
/ każdy, 

 1 piec obrotowy o wydajności 500kg/h do pirolizy, 

 przenośniki transportujące, 

 pulweryzator do granulacji parafiny. 

Teren przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

 Określenie przewidywanego zapotrzebowania na wodę , energię oraz sposobu 

odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie 

infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania 

odpadów. 

 

Przewiduje się, że do prawidłowego użytkowania nowej instalacji potrzebne będą 

następujące ilości wody - ok. 264 m
3
/rok. Energia elektryczna potrzebna do 

funkcjonowania nowych urządzeń – 45 000 kWh/rok. Ponadto  użytkowanie instalacji 

będzie związane ze zużywaniem oleju opalowego w ilości 9 m
3
/rok. 

Urządzenia kanalizacyjne z pomieszczeń socjalnych analizowanego zakładu są 

podłączone do gminnej kanalizacji sanitarnej. 

Przewiduje się, że wody opadowe z powierzchni dachowych analizowanego zakładu oraz 

wody opadowe z terenu utwardzonego, należącego do planowanego przedsięwzięcia 

zostaną rozprowadzone powierzchniowo po terenie inwestora.  Zgodnie z ustawą Prawo 

wodne (Dz. U. 2001 nr 115, poz. 1229 ze zm. ) na wprowadzanie do urządzeń 

kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych 

zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wymagane jest 

uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego. Odprowadzane ścieki przemysłowe będą 

spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 

2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( Dz. U nr 136, poz. 964). 

Na etapie realizacji inwestycji źródłem odpadów będzie budowa obiektów kubaturowych 

oraz budowa infrastruktury technicznej : dróg dojazdowych, utwardzanie powierzchni. 

Ww. prace na etapie budowy będą źródłem powstawania następujących odpadów: 

 17 04 05 – żelazo i stal – 1 Mg 

 17 01 02 – gruz ceglany – 10 Mg 
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 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie – 20 Mg 

 17 05 06 – urobek z pogłębiania – ok. 30 Mg 

 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu – 20 Mg. 

Podczas funkcjonowania instalacji do oczyszczania ziemi bielącej będą powstawać przede 

wszystkim odpady z bytowania załogi. Odpady z procesów technologicznych nie 

występują. W wyniku funkcjonowania omawianego przedsięwzięcia mogą być 

wytwarzane następujące odpady: 

 13 02 08*– inne oleje przekładniowe, silnikowe i smarowe – 0,01 Mg/ rok 

 15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 

inne niż wymienione w 15 02 02 – 0,03 Mg/rok 

 16 02 13* – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 12 02 09 do 16 02 12 – 0,01 Mg/rok 

 16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 – 0,05  

Mg/rok 

 16 02 16 – elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 – 

0,05 Mg/rok 

 16 80 01 – magnetyczne i optyczne nośniki informacji – 0,01 Mg/rok. 

Odpady niebezpieczne wytwarzane w fazie eksploatacji przedsięwzięcia winny być 

gromadzone selektywnie w oznakowanych pojemnikach umieszczonych w wyznaczonym 

miejscach magazynowania odpadów niebezpiecznych. Miejsca magazynowania odpadów 

niebezpiecznych winny być wyposażone w zabezpieczenia przed wyciekami substancji 

niebezpiecznych oraz przed dostępem osób nieupoważnionych.  

Odpady inne niż niebezpieczne winny być gromadzone selektywnie w pojemnikach 

umieszczonych w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadów. 

 

 Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki 

zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów 

projektowanych obiektów budowlanych. 

Planowane przedsięwzięcie polega  na  przebudowie zakładu przetwórstwa parafiny         

o instalację do regeneracji ziemi bielącej przy ul. Wolności 19  w Poczesnej, na działkach    

o numerach ewidencyjnych 591, 592/1 w  obrębie geodezyjnym Poczesna. 

Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na  działce o nr ewidencyjnym 591, 

działka o nr ewid. 592/1 pozostanie w stanie nienaruszonym. 

Działalność omawianego zakładu opiera się na oczyszczaniu i uszlachetnianiu parafiny 

przy pomocy ziemi bielącej i  doborze odpowiednich proporcji, aby nadawała się do 

wykorzystania. Wszystkie te procesy odbywają się pod postacią płynną. 

W ramach przebudowy zakładu zainstalowana zostanie linia technologiczna służąca do 

regeneracji ziemi bielącej składająca się m. i n. z:  3 zbiorników z mieszadłami, pieca 

obrotowego, elewatora, pulweryzatora, kompresora, filtra, pompy wirowej, transportera 

taśmowego, 2 szt. wag i młynów, agregatu chłodniczego i owijarki do palet. 

Bilans terenu projektowanego przedsięwzięcia: 

 powierzchnia zabudowy istniejących budynków zakładu – 534,90 m
2 

 powierzchnia zabudowy nowych urządzeń – 41 ,00 m
2 

 powierzchnia dojazdu, dojścia, komunikacji – 958,0  m
2 

 powierzchnia zieleni izolacyjnej i ozdobnej – 286,0  m
2
. 

 

 Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane 

charakteryzujące jej wpływ na środowisko. 

 W ramach przebudowy zakładu zainstalowana zostanie linia technologiczna 

służąca do regeneracji ziemi bielącej składająca się m. i n. z:  3 zbiorników    

z mieszadłami, pieca obrotowego, elewatora, pulweryzatora, kompresora, filtra, pompy 

wirowej, transportera taśmowego, 2 szt. wag i młynów, agregatu chłodniczego i owijarki 

do palet.  
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Prace związane z realizacją przedsięwzięcia będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej 

rozumianej jako godziny 6
00 

-22
00

. 

Na terenie zakładu nie wolno pracować  w porze nocnej.  

Instalacja będzie źródłem zorganizowanej emisji substancji gazowych do zbiorników  

z mieszadłami. Piec obrotowy opalany będzie gazem ziemnym lub gazem płynnym propan – 

butan, a spaliny będą brały udział w procesie pirolizy. Instalacja z uwagi na rodzaj i postać 

fizyczną przetwarzanego odpadu (ziemia bieląca przed procesem regeneracji ma postać różnej 

wielkości gliniastych brył) nie będzie źródłem emisji pyłu do powietrza. Sposób opróżniania 

pieca obrotowego po procesie, przy zastosowaniu wagi z podajnikiem próżniowym, 

transportującym zregenerowaną ziemię bielącą bezpośrednio do szczelnych opakowań 

gwarantować będzie minimalizację niezorganizowanej emisji pyłu z tej operacji. 

Zbiorniki z mieszadłami nie będą stanowić źródła emisji gazów lub pyłów do powietrza, gdyż 

prowadzony w nich proces odbywać się będzie z udziałem wody, a urządzenia te zamykane będą 

odpowiednimi włazami gwarantującymi hermetyczność.  

 Analizę oddziaływania przedsięwzięcia na powietrze oparto o pomiary emisji substancji 

wykonane na tego samego rodzaju, instalacji prototypowej, w skład której wchodzi piec 

obrotowy do pirolizy o wydajności 100 kg/h, niewyposażony w urządzenia ochrony powietrza. 

Przyjęta na potrzeby rozpatrywanego raportu, wielkość emisji substancji do powietrza z uwagi na 

wydajność projektowanego pieca obrotowego – 500 kg/h, została powiększona 5- krotnie  

w stosunku do wyników pomiarów emisji z instalacji prototypowej. 

Analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza wykonana przy uwzględnieniu 

wszystkich istniejących i projektowanych źródeł zlokalizowanych na terenie zakładu, wykazała, 

że zakład spełniać będzie standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu( Dz. 

U. nr 47, poz. 281) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu określone w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu ( Dz. U. nr 16,  poz. 87). 

 Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w kierunku północnym            

i południowym od terenu zakładu. Dla terenów sąsiadujących z terenem planowanej inwestycji 

brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tereny 

sąsiadujące z inwestycją zostały określone jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 1220, poz. 826 z 2007r.) dla 

najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej przyjęto dopuszczalny poziom hałasu 

jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: LaeqD = 50 dB dla pory dziennej. 

 Planowane przedsięwzięcie nie powinno stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo – 

wodnego. Zgodnie z ustawą Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115, poz. 1229 ze zm. ) na 

wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków 

przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego 

wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego. Odprowadzane ścieki przemysłowe 

będą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 

lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków ścieków przemysłowych oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( Dz. U nr 136, poz. 964). 

 Teren, na którym przewiduje się realizację inwestycji nie znajduje się na terenie prawnie 

chronionym w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  

( Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm. ) oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują cenne 

wartości przyrodnicze, zasoby naturalne oraz zabytki. 

W toku oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono możliwości negatywnego 

oddziaływania na obszary  Natura 2000 i kumulowania się oddziaływań.  

 


