
Szczecinek, dnia 21.12.2022 r.

BURMISTRZ 
MIASTA SZCZECINEK 
woj. zachodniopomorskie

PP.6220.1.10.2022

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWANIACH Nr 10/2022

Na podstawie:
- art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.),
- ait. 75 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 1 

i 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 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś,

- § 3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839, z późn. 
zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Mariusz Wojciechowski, 
ul. Kwiatowa 98, 78-400 Szczecinek, złożonego w dniu 13.10.2022 r., uzupełnionego w dniu
04.11.2022 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 
przedsięwzięcia pn. „Punkt skupu złomu stalowego i metali kolorowych, na działce 
ewidencyjnej nr 52/4 obręb 0020przy ul. Kwiatowej 98 w Szczecinku ” oraz zasięgnięciu opinii: 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Szczecinku, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, co do 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia pn. „Punkt skupu złomu stalowego i metali kolorowych, na działce 
ewidencyjnej nr 52/4 obręb 0020 przy ul. Kwiatowej 98 w Szczecinku ”

oraz określam

na podstawie art. 84 ust. la ustawy ooś istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie 
realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem 
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków 
oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
1) Miejsca magazynowania odpadów zlokalizować na utwardzonym podłożu, wyposażonym 

w szczelne pojemniki i kontenery. Odpady niebezpieczne przechowywać w budynku 
magazynowym.

2) W przypadku awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych ze środków transportu, 
zanieczyszczone miejsce należy jak najszybciej oczyścić przy użyciu sorbentów substancji 
ropopochodnych.

UZASADNIENIE

W dniu 13.10.2022 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mariusz Wojciechowski, 
ul. Kwiatowa 98, 78-400 Szczecinek, wystąpiło z wnioskiem o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Punkt skupu
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złomu stalowego i metali kolorowych, na działce ewidencyjnej nr 52/4 obręb 0020 przy 
id. Kwiatowej 98 w Szczecinka W dniu 04.11.2022 r. wnioskodawca przedłożył uzupełnienie 
do wniosku w zakresie poprawionej i uzupełnionej karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839, z późn. zm.), 
planowana inwestycja zaliczona została do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 83, tj. „punkty 
do zbierania, w> tym przeładunku.
a) złomu, z wyłączeniem punktów’ sełeklywmego zbierania odpadów komunalnych,
b) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem 
odpadów’ obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych ”.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś planowane przedsięwzięcie wymaga 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem właściwym do wydania 
decyzji, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, jest Burmistrz Miasta Szczecinek.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

Burmistrz stwierdził zgodność lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Cieślaka- 
Sikorskiego” w Szczecinku, zatwierdzonego uchwałą Nr XLII/3 85/06 Rady Miasta Szczecinek 
z dnia 28 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 4906). 
Jednocześnie ustalił, że działka ewidencyjna nr 52/4 obręb 0020 Szczecinek stanowi część 
terenu oznaczonego symbolem 71 P/U o podstawowym przeznaczeniu - obiekty produkcyjne, 
składy i magazyny, usługi.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy ooś dane o wniosku zamieszczono dnia
15.09.2022 r. w publicznie dostępnym wykazie Ekoportalu na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej tut. urzędu - numer karty 338/2022.

Liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przekracza 10. Zgodnie z treścią art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w określonym 
przypadku stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w myśl którego 
zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może 
nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia 
zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło 
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz art. 74 ust. 3 ustawy ooś w dniu 09.11.2022 r. Burmistrz zawiadomił 
strony postępowania poprzez obwieszczenie: na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, na stronie 
internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek oraz w miejscu 
planowanego przedsięwzięcia, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także o możliwości zapoznania się 
z dokumentacją sprawy i wniesienia ewentualnych uwag do planowanej inwestycji. W toku 
postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie strony nie wniosły żadnych uwag.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś pismem z dnia 09.11.2022 r. Burmistrz zwrócił 
się o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu 
raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, do:
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- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku,
- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile opinią z dnia 17.11.2022 r. znak 
BD.ZZS.2.435.353.2022.AK wyraził, ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i wskazał na konieczność 
określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których 
mowa w ait. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działań, o których mowa 
w ait. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś. Wskazane w opinii warunki zostały określone 
w niniejszej decyzji w punkcie 1 i 2. Uwzględniając charakter, skalę i lokalizację 
przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, Dyrektor 
Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile stwierdził, ze przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie 
negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów 
środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. 
(Dz. U.poz. 1967).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem z dnia
25.11.2022 r. znak WST-K.4220.465.2022.NK wyraził opinię, ze dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Ponadto przeprowadził analizę przedłożonych przez wnioskodawcę materiałów w kontekście 
uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy ooś i stwierdził brak konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku nie wydał opinii 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii, co traktuje się jako brak 
zastrzeżeń dla realizacji planowanego przedsięwzięcia, w świetle art. 78 ust. 4 ustawy ooś

Na podstawie art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy ooś decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. Uzasadnienie decyzji, niezależnie od wymagań 
wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać, 
w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko - informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, 
uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, Burmistrz przeprowadził analizę przedłożonych przez 
wnioskodawcę dokumentów w kontekście uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy 
ooś oraz wziął pod uwagę wyrażone w przedmiotowej sprawie opinie organów ochrony 
środowiska. O stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko przesądziły wskazane poniżej informacje.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na rozszerzeniu istniejącej działalności 
inwestora o zbieranie odpadów, w tym złomu, na działce ewidencyjnej nr 52/4 w obrębie 0020 
przy ul. Kwiatowej 98 w Szczecinku. W ramach planowanego punktu zbierany będzie złom 
stalowy i metale kolorowe. Rodzaje i ilości zbieranych odpadów przedstawiono 
w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej załącznik nr 1/1 do niniejszej decyzji.

Maksymalna ilość zbieranych odpadów wyniesie 649,90 Mg/rok. Projektowana 
inwestycja nie wymaga wykonywania żadnych prac budowlanych, polegać będzie jedynie na 
wyznaczeniu miejsca magazynowania ww. odpadów w istniejącym budynku i na utwardzonym 
już placu, znajdujących się na terenie zakładu inwestora (firma transportowa - transport 
drogowy towarów). W ramach realizacji inwestycji planowane jest zainstalowanie wagi, na 
której będą ważone odpady trafiające do punktu zbierania odpadów. Waga zainstalowana 
zostanie na części utwardzonej placu.
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Odpady przewidziane do zbierania magazynowane będą w sposób selektywny, 
w wydzielonym miejscu, na utwardzonej nawierzchni - w hałdach, kontenerach i metalowych 
koszach ustawionych na placu oraz w szczelnych pojemnikach lub kontenerach, plastikowych 
skrzynkach, metalowych koszach i big bagach ustawionych w istniejącym budynku. Na 
utwardzonym kostką brukową placu gromadzone będą jedynie odpady o kodzie 17 04 05 - 
żelazo i stal. Reszta skupowanych odpadów magazynowana będzie w istniejącym murowanym 
budynku. Magazynowanie odpadów prowadzone będzie w sposób zapobiegający 
rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego celu miejsce. Po uzyskaniu 
odpowiedniej ilości, tak przygotowane odpady będą przekazywane do odzysku bądź 
unieszkodliwiania odbiorcom posiadającym wymagane prawem pozwolenia na ich 
przetwarzanie.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów analizowana działka ewidencyjna nr 52/4 obręb 
0020 Szczecinek stanowi imię tereny zabudowane (Bi) o powierzchni 2538 m2 (tj. 0,2538 ha). 
Aktualnie na terenie działki inwestycyjnej funkcjonuje przedsiębiorstwo transportowe 
(transport drogowy towarów). Istniejące zagospodarowanie terenu stanowią: budynek 
magazynowy i budynek biurowy zakładu, a także miejsca parkingowe i plac manewrowy. Teren 
zakładu wyposażony jest w niezbędną infrastrukturę techniczną, tj. przyłącza: energetyczne, 
wodociągowe, kanalizacyjne (sanitarne i deszczowe) oraz gazowe. Teren inwestycji jest 
w większości utwardzony kostką brukową, a w części stanowi powierzchnię biologicznie 
czynną (teren porośnięty trawą). Dojazd do działki zapewnia istniejący wjazd z ulicy 
Kwiatowej.

Teren planowanego przedsięwzięcia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego terenu „Cieślaka-Sikorskiego” w Szczecinku, zatwierdzonym uchwałą 
Nr XLII/385/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 4906). Na podstawie ww. planu miejscowego ustalono, 
ze działka ewidencyjna nr 52/4 obręb 0020 Szczecinek stanowi część terenu oznaczonego 
symbolem 71 P/U o podstawowym przeznaczeniu - obiekty produkcyjne, składy i magazyny, 
usługi. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego, na przedmiotowym terenie 
dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
określonych w przepisach odrębnych.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że powierzchnia przeznaczona do zajęcia przez 
projektowane przedsięwzięcie osiągnie około 860 m2 (tj. wydzielona część w budynku około 
30 m2 i wydzielona część terenu utwardzonego placu około 830 m2). Istniejąca powierzchnia 
zabudowy (budynki) wynosi około 551 m2. Powierzchnia terenu utwardzonego placu wynosi 
1606 m2, natomiast powierzchnia biologicznie czynna zajmuje około 381 m2. Sąsiedztwo 
działki inwestycyjnej stanowią: droga miejska, tereny produkcyjne i usługowe oraz tereny 
niezabudowane. Na terenie działki nr 52/3 obręb 0020 Szczecinek (graniczącej z działką 
inwestycyjną), oznaczonej w planie miejscowym również symbolem 71 P/U, znajduje się 
budynek mieszkalny. Budynek ten oddalony jest około 15 m od miejsca przeznaczonego do 
magazynowania odpadów, tj. placu utwardzonego i około 30 m od budynku, w którym zbierane 
będą pozostałe odpady. Teren objęty inwestycją jest ogrodzony.

Realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się 
z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Na etapie realizacji, ze względu na fakt, 
iż w ramach projektowanego przedsięwzięcia nie będą prowadzone żadne prace budowlane, 
nie wystąpi emisja hałasu oraz emisja zanieczyszczeń do powietrza. Na etapie eksploatacji 
przedsięwzięcia przewiduje się zuzycie: energii elektrycznej, wody i paliw (zuzycie na 
podobnym poziomie, jak dotychczas). Pracownicy punktu zbierania odpadów (zatrudnieni 
w zakładzie inwestora) będą korzystali z węzła sanitarnego zlokalizowanego w istniejącym 
budynku biurowym. Poza zwykłymi odpadami komunalnymi, w ramach przedsięwzięcia nie 
będą powstawały żadne odpady, ani ścieki przemysłowe.
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Zgodnie z podanymi informacjami w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, zwanej 
dalej KIP, punkt skupu pracować będzie w godzinach od 600 do 1800 (od poniedziałku do 
soboty), w systemie dwuzmianowym. Przewidywana ilość zatrudnionych pracowników 
wyniesie 2 osoby. W ramach prowadzonego punktu wykorzystywane będą pojazdy typu: 
samochód ciężarowy lub dostawczy do transportu odpadów, wózek widłowy do rozładunku 
i załadunku magazynowanych odpadów lub koparka ze specjalistycznym osprzętem.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż hałas wynikający z eksploatacji 
planowanej inwestycji, nie będzie stanowić zagrożenia klimatu alcustycznego w stosunku do 
terenów podlegających ochronie akustycznej znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 
inwestycji, jak również nie przewiduje się pogorszenia stanu jakości powietrza 
atmosferycznego w rejonie projektowanego punktu zbierania odpadów. Biorąc pod uwagę 
charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia, tj. ilość zbieranych odpadów w ciągu roku oraz 
niewielkie natężenie ruchu pojazdów na placu przewidzianym do magazynowania odpadów, 
zasięg oddziaływania planowanej inwestycji będzie niewielki, a zatem nie będzie wykraczał 
poza teren zakładu.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wykorzystywana będzie istniejąca infrastruktura 
techniczna. Zgodnie z podanymi informacjami w KIP teren nieruchomości wyposażony jest 
w kanalizację deszczową, do której wody opadowe lub roztopowe odprowadzane są przy 
pomocy studzienek kanalizacyjnych wyposażonych w kraty. Ponadto są podczyszczane 
w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem. Magazynowanie odpadów 
prowadzone w sposób zabezpieczający przed wpływem czynników atmosferycznych ograniczy 
do minimum oddziaływanie tych czynników na odpady, tj. zabezpieczy środowisko gruntowo- 
wodne przed zjawiskiem powstawania odcieków z miejsc magazynowania odpadów.

W związku z powyższym, inwestor ograniczy się do magazynowania na placu 
utwardzonym kostką brukową wyłącznie odpadów o kodzie 17 04 05 (żelazo i stal), w celu 
uniknięcia powstawania odcieków. Odpady te będą magazynowane w wydzielonym miejscu, 
w szczelnych metalowych kontenerach, metalowych koszach i hałdach. Ponadto w przypadku 
zaistnienia takiej potrzeby, inwestor zastosuje dodatkowe zabezpieczenie kontenerów 
plandekami uniemożliwiającymi powstawanie ewentualnych odcieków, które mogłyby mieć 
negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne albo ustawienie odpadów pod zadaszeniem 
(wiatą). Pozostałe odpady, w tym niebezpieczne, magazynowane będą w budynku. Odpady 
niebezpieczne przechowywane będą w specjalistycznych pojemnikach odpornych na działanie 
substancji w nich zawartych lub w kontenerach.

Przestrzegając powyższe rozwiązania, w tym wymagania określone w rozporządzeniu 
Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla 
magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742), a także przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.) uznano, ze planowane przedsięwzięcie 
nie powinno pogorszyć warunków higieniczno-zdrowotnych i stanowić zagrożenia dla zdrowia 
i życia ludzi, nie zwiększy ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

W miejscu realizacji inwestycji nie występują formy ochrony przyrody wymienione 
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z późn. 
zm.), takie jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego 
krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki 
ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Teren przeznaczony pod planowaną 
inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, 
kulturowe lub archeologiczne.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie poza obszarami 
wyznaczonymi w celu ochrony wartości ki-ąjobrazowych i przyrodniczych. Natomiast 
planowana inwestycja zostanie usytuowana w obrębie terenów przekształconych 
antropogenicznie, na terenie istniejącego zakładu. Uwzględniając powyższe nie przewiduje się

5/9



negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na walory krajobrazowe 
analizowanego terenu.

Projektowane przedsięwzięcie obejmuje jedynie zbieranie i ważenie odpadów wraz 
z ich sortowaniem oraz przyjęcie ich na stan magazynowy. Złom będzie rozładowywany 
ręcznie lub (przy większej ilości) koparką z osprzętem. Sortowanie będzie również odbywało 
się ręcznie, bądź za pomocą wózka widłowego (w przypadku większej ilości odpadów). 
W związku z powyższym, nie zwiększy się znacząco emisja akustyczna z terenu planowanego 
przedsięwzięcia. Ponadto projektowane przedsięwzięcie, ze względu na fakt incydentalnego 
używania jedynie koparki do rozładunku nie wpłynie negatywnie na stan jakości powietrza na 
analizowanym obszarze. Uwzględniając charakter oraz skalę planowanej inwestycji nie 
przewiduje się kumulacji oddziaływań projektowanego zamierzenia inwestycyjnego z innymi 
przedsięwzięciami.

Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju. Z tego 
względu przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania, a jego wpływ 
będzie miał zasięg lokalny.

Najbliższy zbiornik wodny znajduje się w odległości około 665 m od inwestycji 
(w kierunku południowo-wschodnim). Najbliższy ciek przepływa w odległości około 252 m 
od inwestycji (w kierunku północno-wschodnim).

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie JCWP 
PLRW60002518861729 Gwda od wpływu do jeziora Wielimie do Dołgi, która posiada status 
naturalnej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły, a ocenę ryzyka oki*eślono jako 
zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan chemiczny i potencjał ekologiczny 
wód powierzchniowych określono jako dobry. Z uwagi na niską wiarygodność oceny
1 związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu, brak jest 
możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie 
jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP 
zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego - 
przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po
2 lalach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie 
etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie 
ich wymaganej skuteczności. Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze 
jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600026. Stan chemiczny 
i ilościowy wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia 
celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrożone.

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 
w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2233, zpóźn. zm.).

Uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane 
rozwiązania techniczne chroniące środowisko stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie 
nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów 
środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry”.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, zakres planowanej działalności nie będzie 
stwarzał ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub katastroty naturalnej 
i budowlanej, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu. Ponadto przedmiotowe 
przedsięwzięcie nie spowoduje nieodwracalnych skutków dla środowiska.

Posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na 
temat przedsięwzięcia, pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko. 
Ponadto nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary
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objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym 
obszary objęte programem Natura 2000, jak również inne obszary cenne przyrodniczo.

Powyższa charakterystyka przedsięwzięcia, oparta o wymagane kryteria, o których 
mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, sporządzona przede wszystkim na podstawie przedłożonych 
dokumentów inwestora i wymaganych opinii organów ochrony środowiska, w ocenie organu 
prowadzącego przedmiotowe postępowanie, jest wystarczająca do stwierdzenia braku potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, tj. braku 
konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w dniu 29.11.2022 r. Burmistrz zawiadomił 
strony postępowania poprzez obwieszczenie: na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej 
i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek oraz w miejscu planowanego 
przedsięwzięcia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W terminie 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia, strony postępowania mogły wypowiedzieć się co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań ww. sprawie, przed wydaniem decyzji, tj. w terminie do 
dnia 20.12.2022 r. W ustalonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 i ust. la ustawy ooś w przypadku, gdy nie została 
przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz może określić 
warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożyć 
obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c, wobec czego zastosowano 
w przedmiotowej sprawie przywołane przepisy.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi charakterystyka przedsięwzięcia opieczętowana 
pieczęcią tut. urzędu, stanowiąca załącznik nr 1/1.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie 
decyzji, o których mowa w art. 72 ust 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art 72 ust. la 
ustawy ooś. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, 
w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem 
art. 72 ust. 4 ustawy ooś (art. 72 ust 3)

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, 
w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która 
złozyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który 
została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mow>a w art 72 
ust 3 ustawy ooś, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 
ust. 1 ustawy ooś, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający 
informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków’ wynikających z decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust 1 ustawy 
ooś, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie

7/9



wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
stała się ostateczna (art. 72 ust. 4).

W okresie, o którym mowa w art. 72 ust. 3 i 4 ustawy ooś, dla danego przedsięwzięcia 
wydaje się jedne} decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję
0 środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego 
przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 
ust. 1 ustawy ooś, lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów 
realizacji przedsięwzięcia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy:
1) wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w> zakresie, w> jakim ma 

być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji;
2) wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś;
3) przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w> art. 72 ust. la ustawy ooś (art. 86).

Wykonanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które nie zostały 
uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 ustawy ooś, podlega egzekucji 
administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w> administracji, o ile 
przedsięwzięcie jest realizowane (art. 86c).

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowzmiach wydanej po 
przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej 
wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach 
zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami 
organów’, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy ooś, a także udostępnia na okres 14 dni 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługujcie ego go urzędu treść tej 
decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się 
odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 85 ust. 3). Dane o niniejszej decyzji 
zamieszcza się w publicznie dostępnym wykazie Ekoportalu (art. 21 ust. 2 pkt 9).

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczecinek 
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

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 tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
1 prawomocna.

Załączniki:
1/1 - charakterystyka przedsięwzięcia.
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Otrzymują:
1.

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mariusz Wojciechowski 
ul. Kwiatowa 98, 78-400 Szczecinek.
Pozostałe strony poprzez obwieszczenie (na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).
A/a.

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku 

ul. Ordona 22, 78-400 Szczecinek.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Mieszka I 24, 75-132 Koszalin.
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, z późn. ztn.) załącznik- 
część I pkt 45, za niniejszą decyzję uiszczono opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł na rachunek Miasta Szczecinek 
nr 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040 - wpłaty dokonano dnia 12.10.2022 r., kod operacji 020.

mz
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URZĄD M;ASTA HZCZ^GiNEK 
WYDZIAŁ PLANOWAMIA fViZi;STRZF:NNtGO

Załącznik Nr . ./j/l..............  do decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

z dmą___
Nr ffhA.d/Q.,A\.M?.,.AAMA/

Z up. BURMISTRZA MIASTA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA ScwctynLcclu
Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego

Na podstawie:
- art. 84 ust. 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 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.).

1. Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na realizacji punktu skupu złomu 
stalowego i metali kolorowych, na działce ewidencyjnej nr 52/4 obręb 0020 przy 
ul. Kwiatowej 98 w Szczecinku. W ramach planowanego punktu zbierane będą następujące 
rodzaje odpadów o kodach:
- 02 01 10 - odpady metalowe w ilości do 0,5 Mg/rok,
- 12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów w ilości do 1 Mg/rok,
- 12 01 02 - cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów w ilości do 0,5 Mg/rok,
- 12 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych w ilości do 0,5 Mg/rok,
- 12 01 04 - cząstki i pyły metali nieżelaznych w ilości do 0,5 Mg/rok,
- 15 01 04 - opakowania z metali w ilości do 3 Mg/rok,
- 16 01 17 - metale żelazne w ilości do 5 Mg/rok,
- 16 01 18 - metale nieżelazne w ilości do 0,5 Mg/rok,
- 16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC w ilości do 0,5 Mg/rok,
- 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 w ilości

do 0,5 Mg/rok,
- 16 02 16 - elementy usunięte ze zużytych urządzeń, inne niż wymienione w 16 02 15

w ilości do 0,5 Mg/rok,
- 16 06 01 * - baterie i akumulatory ołowiowe w ilości do 2 Mg/rok,
- 16 06 05 - inne baterie i akumulatory w ilości do 0,1 Mg/rok,
- 17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz w ilości do 12 Mg/rok,
- 17 04 02 - aluminium w ilości do 15 Mg/rok,
- 17 04 03 - ołów w ilości do 0,1 Mg/rok,
- 17 04 05 - żelazo i stal w ilości do 600 Mg/rok,
- 17 04 06 - cyna w ilości do 0,1 Mg/rok,
- 17 04 07 - mieszaniny metali w ilości 1 Mg/rok,
- 17 04 11 - kable inne niż wymienione w 17 04 10 w ilości 0,5 Mg/rok,
- 19 10 01 - odpady żelaza i stali w ilości do 1 Mg/rok,
- 19 10 02 - odpady metali nieżelaznych w ilości do 1 Mg/rok,
- 19 12 02 - metale żelazne w ilości do 1 Mg/rok,
- 19 12 03 - metale nieżelazne w ilości do 1 Mg/rok,
- 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,

20 01 23 i 20 01 35 w ilości do 0,5 Mg/rok,
- 20 01 40 - metale w ilości do 1 Mg/rok.
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Maksymalna ilość zbieranych odpadów wyniesie 649,90 Mg/rok. W ramach realizacji 
inwestycji planowane jest zainstalowanie wagi, na której będą ważone odpady trafiające do 
punktu zbierania odpadów. Waga zainstalowana zostanie na części utwardzonej placu.

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie istniejącego zakładu zajmującego się 
transportem drogowym towarów. Istniejące zagospodarowanie terenu stanowią: budynek 
magazynowy i budynek biurowy zakładu, a także miejsca parkingowe i plac manewrowy. 
Powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 2538 m2, natomiast powierzchnia terenu 
przeznaczona do zajęcia przez projektowane przedsięwzięcie osiągnie około 860 m2 
(tj. wydzielona część w budynku około 30 m2 i wydzielona część terenu utwardzonego placu 
około 830 m2).

Odpady przewidziane do zbierania magazynowane będą w sposób selektywny, 
w wydzielonym miejscu, na utwardzonej nawierzchni - w hałdach, kontenerach i metalowych 
koszach ustawionych na placu oraz w szczelnych pojemnikach lub kontenerach, plastikowych 
skrzynkach, metalowych koszach i big bagach ustawionych w istniejącym budynku. Na 
utwardzonym kostką brukową placu gromadzone będą jedynie odpady o kodzie 17 04 05 - 
zelazo i stal. Reszta skupowanych odpadów magazynowana będzie w istniejącym 
murowanym budynku. Magazynowanie odpadów prowadzone będzie w sposób zapobiegający 
rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego celu miejsce. Po uzyskaniu 
odpowiedniej ilości, tak przygotowane odpady będą przekazywane do odzysku bądź 
unieszkodliwiania odbiorcom posiadającym wymagane prawem pozwolenia na ich 
przetwarzanie.

Teren zakładu wyposażony jest w niezbędną infrastrukturę techniczną. Dojazd do 
działki zapewnia istniejący wjazd z ulicy Kwiatowej. Nieruchomość jest ogrodzona. Teren 
działki inwestycyjnej wyposażony jest w kanalizację deszczową. Wody opadowe lub 
roztopowe przed odprowadzeniem do sieci są podczyszczane w separatorze substancji 
ropopochodnych z osadnikiem. W związku z funkcjonowaniem planowanego punktu 
zbierania odpadów, na terenie zakładu nie będą powstawały dodatkowe rodzaje odpadów, jak 
również ścieki przemysłowe. Punkt skupu pracować będzie w godzinach od 600 do 1800 
(od poniedziałku do soboty), w systemie dwuzmianowym.

Inwestor ograniczy się do magazynowania na placu utwardzonym kostką brukową 
wyłącznie odpadów o kodzie 17 04 05 (zelazo i stal), w celu uniknięcia powstawania 
odcieków. Odpady te będą magazynowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych 
metalowych kontenerach, metalowych koszach i hałdach. Ponadto w przypadku zaistnienia 
takiej potrzeby, inwestor zastosuje dodatkowe zabezpieczenie kontenerów plandekami 
uniemożliwiającymi powstawanie ewentualnych odcieków, które mogłyby mieć negatywny 
wpływ na środowisko gruntowo-wodne albo ustawienie odpadów pod zadaszeniem (wiatą). 
Pozostałe odpady, w tym niebezpieczne, magazynowane będą w budynku. Odpady 
niebezpieczne przechowywane będą w specjalistycznych pojemnikach odpornych na 
działanie substancji w nich zawartych lub w kontenerach.

Działka inwestycyjna nr 52/4 w obrębie 0020 w Szczecinku objęta jest miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego terenu „Cieślaka-Sikorskiego” w Szczecinku, 
zatwierdzonym uchwałą Nr XLII/385/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 sierpnia 2006 r. 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 4906). Ww. działka w planie 
miejscowym stanowi część terenu oznaczonego symbolem 71 P/U o podstawowym 
przeznaczeniu - obiekty produkcyjne, składy i magazyny, usługi. Zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego planu miejscowego, na przedmiotowym terenie dopuszcza się lokalizację 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach 
odrębnych.
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Przedmiotowe przedsięwzięcie, z uwagi na rodzaj zbieranych odpadów i wymagane 
uzyskanie zezwolenia na zbieranie tych odpadów, zakwalifikowano do przedsięwzięć 
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Planowane 
przedsięwzięcie zalicza się zatem do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko.

2. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko

Z przeprowadzonej szczegółowej analizy usytuowania przedsięwzięcia, 
uwzględniającej możliwe zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym 
i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania 
się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynika jednoznacznie, ze planowane 
przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na walory przyrodnicze okolicznego 
terenu oraz obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 
roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, 
w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody objęte ochroną na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 
z późn. zm.). Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na 
stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich 
w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. poz. 1967).

Biorąc pod uwagę charakter, skalę i lokalizację planowanego zamierzenia oraz 
określone w niniejszej decyzji warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji 
i eksploatacji przedsięwzięcia, stwierdzono brak możliwości znacząco negatywnego 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym na zdrowie ludzi.
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