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REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA 
W WARSZAWIE 

 

Warszawa, dnia 22 czerwca 2022 r. 

 

WOOŚ-I.4221.272.2021.ML.4 
 

Wójt Gminy Zawidz 
 

POSTANOWIENIE 
 

 

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 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, zwanej dalej „ustawą ooś”)  

oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm., zwanej dalej „k.p.a.”), w związku z postępowaniem w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie działalności  

w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 61/2, 

61/3 obręb 0014 Jeżewo, gmina Zawidz”, 
  

uzgadniam realizację przedsięwzięcia i określam następujące warunki: 

 
 

I.  Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące 

działania: 

1) na etapie eksploatacji teren przedmiotowego przedsięwzięcia wyposażyć w środki (sorbenty)  

do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich awaryjnego wycieku 

zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych 

przekazać uprawnionym odbiorcom; 

2) na etapie eksploatacji wodę na potrzeby funkcjonowania inwestycji pobierać z sieci wodociągowej, 

na warunkach uzyskanych przez gestora sieci; opomiarować zużycie wody; 

3) na etapie eksploatacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego, planowanego 

zbiornika bezodpływowego; ww. zbiornik systematycznie opróżniać (nie dopuścić do jego 

przepełnienia), a jego zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków; 

4) odpady magazynować w sposób uniemożliwiający powstanie odcieków;  

5) wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych oraz powierzchni dachów odprowadzać 

powierzchniowo na własny teren nieutwardzony, w sposób niepowodujący zalewania terenów 

sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia 

odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich; 

6) system wodno-ściekowy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom; 

wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać; 

7) linię sortowniczą eksploatować wewnątrz hali; 

8) proces rozdrabniania odpadów w instalacji prowadzić wewnątrz hali w rozdrabniaczu (młynie); 

9) w planowanych instalacjach przetwarzać wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne. 
 

II.  W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, 

należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska: 

1) zaprojektowanie nachylenia powierzchni utwardzonych w sposób gwarantujący zagospodarowanie 

wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych na powierzchni biologicznie czynnej 

działki; zachować wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej  minimum 30% bądź zastosować 

urządzenia retencjonujące wody opadowe i roztopowe. 
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III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji,  

o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. 

 

UZASADNIENIE 
 

Wójt Gminy Zawidz pismem z dnia 10 listopada 2021 r., znak: OŚ.6220.21.2021 (data wpływu  

do tutejszego organu - 12 listopada 2021 r.), wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”) o uzgodnienie warunków realizacji 

przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie działalności w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów  

na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 61/2, 61/3 obręb 0014 Jeżewo, gmina Zawidz”. 

 

Do ww. pisma dołączono: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwany dalej „raportem ooś”) oraz informację  

o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji. Dodatkowo  

Wójt Gminy Zawidz pismami z dnia: 1 grudnia 2021 r., znak: OŚ.6220.21.6.2021 (data wpływu  

do tutejszego organu - 3 grudnia 2021 r.), 14 grudnia 2021 r., znak: OŚ.6220.21.6.2021 (data wpływu  

do tutejszego organu - 17 grudnia 2021 r.), 18 marca 2022 r., znak: OŚ.6220.21.10.2021 (data wpływu  

do tutejszego organu - 22 marca 2022 r.), 21 marca 2022 r., znak: OŚ.6220.21.11.2021 (data wpływu  

do tutejszego organu - 23 marca 2022 r.) i 8 kwietnia 2022 r., znak: OŚ.6220.21.13.2021 (data wpływu  

do tutejszego organu - 13 kwietnia 2022 r.), uzupełnił przedłożoną dokumentację.  

 

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać  

na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś oraz w § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.), oraz w § 3 ust. 1 pkt 83 lit. b ww. rozporządzenia, 

zgodnie z ww. wnioskiem Wójta Gminy Zawidz. 

 

Treść niniejszego postanowienia przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy 

w sprawie oraz wiedzę własną organu. 

 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania oraz 

przetwarzania odpadów na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 61/2, 61/3 obręb 0014 Jeżewo, 

gmina Zawidz. W instalacji prowadzony będzie proces R12, R13, R5, R4 oraz R3. Metodą 

przetwarzania jest ręczno-mechaniczne sortowanie odpadów, w celu przygotowania frakcji do dalszych 

procesów przetwarzania lub przez inne uprawnione podmioty. Moc przerobowa instalacji wyniesie 5000 

Mg/rok. W procesie będą stosowane urządzenia: 

 waga (w celu ustalenia wagi odpadów przyjmowanych do przetwarzania); 

 wózek widłowy (rozładunek, załadunek, transport wewnętrzny); 

 przenośnik taśmowy (sortowanie mechaniczno-ręczne, zadawanie wsadu do młyna); 

 rozdrabnianiacz odpadów; 

 linia do regranulacji. 

Magazynowanie odpadów na zewnątrz odbywać się będzie wyłącznie w balikach lub w big-bagach,  

w kontenerach lub pojemnikach, a magazynowanie odpadów luzem (wyłącznie pod nadzorem 

pracownika) odbywać się będzie bezpośrednio przed załadunkiem i rozładunkiem (w miarę potrzeby 

odpady zabezpieczone zostaną plandeką lub siatką). Nie będzie prowadzone na zewnątrz 

magazynowanie odpadów ulegających biodegradacji. 

 

W sentencji niniejszego postanowienia wskazano warunki określające sposób ochrony środowiska 

gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.  

Z uzupełnienia raportu ooś wynika, że wszystkie odpady które nie będą spełniały warunków  

§ 6 rozporządzenia Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań  

dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742) będą magazynowane wewnątrz hali 

magazynowej, selektywnie, w formach dostosowanych do ich właściwości, w sposób uniemożliwiający 
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powstanie odcieków. Luzem odpady magazynowane będą wyłącznie pod nadzorem pracownika, 

bezpośrednio przed załadunkiem i rozładunkiem. Wykluczono pozostawianie odpadów luzem  

bez nadzoru lub zabezpieczenia w postaci plandeki lub siatki. Nie będzie również prowadzone  

na zewnątrz magazynowanie odpadów ulegających biodegradacji.  

Przeprowadzona w raporcie ooś analiza oddziaływania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej  

i ochrony wód wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszego 

postanowienia, realizacja, eksploatacja i likwidacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała 

negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne oraz na wody powierzchniowe i podziemne.  

 

Źródłami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będzie 

głównie ruch pojazdów mechanicznych po terenie inwestycyjnym oraz funkcjonowanie gazowego kotła 

grzewczego. Przeprowadzona w raporcie ooś analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu 

wykazała, że dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostaną dotrzymane.  

Ze względu na skalę i charakter planowanej inwestycji nie przewiduje się jej istotnego wpływu  

na klimat. 

 

W czasie eksploatacji przedmiotowego zakładu głównymi źródłami emisji hałasu będą maszyny  

i urządzenia zlokalizowane wewnątrz obiektów kubaturowych oraz środki transportu poruszające się  

po terenie inwestycji. Przeprowadzona w raporcie ooś analiza oddziaływania w zakresie emisji hałasu 

wykazała, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych 

poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. 

 

W przedłożonej dokumentacji omówiono gospodarkę odpadami w trakcie realizacji i funkcjonowania 

planowanego przedsięwzięcia, zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. Można ocenić,  

że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji postanowienia, gospodarka odpadami 

prowadzona w ramach przedmiotowej inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.  

 

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki 

PLB140008, znajduje się w odległości ok. 14 km od planowanej inwestycji. Przedsięwzięcie  

znajdować się będzie poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916).  

Działalność będzie prowadzona w ramach istniejących hal produkcyjno-magazynowych (2 sztuki)  

wraz z pomieszczeniami socjalno-biurowymi, zlokalizowanymi na halach. Na terenie przeznaczonym 

pod ww. działalność, nie przewiduje się wykonywania uciążliwych prac remontowych, rozbiórkowych, 

budowlanych. Przewiduje się wyłącznie niewielkie prace modernizacyjne oraz instalacyjne związane  

z montażem dodatkowej linii do przetwarzania odpadów. Przedmiotowy teren bezpośrednio sąsiaduje 

z terenami pól uprawnych wokół całej inwestycji oraz z zabudową zagrodową zlokalizowaną  

po wschodniej stronie. Przedmiotowe przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na terenach silnie 

przekształconych, w ramach już istniejących hal produkcyjno-magazynowych. Jego realizacja  

nie przyczyni się do powstania zmian w aktualnym krajobrazie. Ze względu antropogeniczne 

zagospodarowanie przedmiotowej działki i sąsiedztwa, teren ten nie stanowi siedliska cennego  

pod względem przyrodniczym. W miejscu planowanej inwestycji nie stwierdzono żadnego siedliska 

lęgowego gatunku chronionego. Realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie 

znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000,  

a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja przedsięwzięcia  

nie przyczyni się również do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu, do zwiększenia 

wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru  

oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska łęgowe. 

 

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, a także jego lokalizację nie stwierdzono 

możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania. 

 

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na terenie przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują 

zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
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Regionalny Dyrektor prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa  

w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności: 
1) posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat planowanego przedsięwzięcia  

i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania 

przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego 

oddziaływania na środowisko i ustalić warunki jego realizacji; 

2) ze względu na rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia oraz powiązania  

z innymi przedsięwzięciami nie stwierdzono obecnie możliwości ponadnormatywnego kumulowania 

się oddziaływań tego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi poza terenem 

inwestycyjnym; 

3) nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary 

wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt  

lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000  

oraz pozostałe formy ochrony przyrody. 

 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób 

znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko. 

 

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji. 

 

Niniejsze postanowienie ma charakter uzgodnienia i nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy  

od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń. 

 

POUCZENIE 
 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, 

strona może zaskarżyć w ramach decyzji następczej zgodnie z art. 142 k.p.a. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Równocześnie Regionalny Dyrektor prosi o poinformowanie stron przedmiotowego postępowania o wydaniu 

niniejszego postanowienia. Jednocześnie informuje, że postanowienie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie internetowej organu (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa). 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Adresat 

2. aa 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie 

 
Arkadiusz Siembida 

/podpisano elektronicznie/ 
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