GNR IV 6220.22.2014

Polanów 2014.05.14.

POSTANOWIENIE
Na podstawie:
- art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
- art. 63 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), kierując się kryteriami, o których mowa
w art. 63 ust. 1 w/w ustawy oraz biorąc pod uwagę opinię odpowiednich organów:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie –opinia z dnia 9 maja 2014r. (data
wpływu 13 maja 2014 r.) nr WST-K-4240.115.2014.KS
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie – brak opinii sanitarnej
zgodnie z art. 78 ust. 4 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
Postanawiam
Stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia mogąco potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.
„Rekultywacja gminnego składowiska odpadów Wietrzno, gmina Polanów”
Uzasadnienie
1. Na wniosek gminy Polanów, w dniu 24 kwietnia 2014 r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne o wydanie decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
pn. wykonanie prac rekultywacyjnych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w Wietrznie na działce nr 328/2 obręb Wietrzno, gmina Polanów.
2. W toku trwania procedury ustalono, że analizowana inwestycja zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), kwalifikuje się do przedsięwzięć
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 80 tj. instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem
odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do
wytwarzania biogazu rolniczego rozumieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne….. a także miejsca retencji powierzchniowej
odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów.
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Zgodnie z w/w rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.
3. Zgodnie z art. 64 ust. 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 z późn. zm.), organ prowadzący
postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko i sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu
ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WST w
Koszalinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie.
4. Organy te wydały opinie:
a. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie WST w Koszalinie z dnia 9 maja 2014 r.
(data wpływu 13 maja 2014 r.) znak WST-K-4240.115.2014.KS stwierdzające brak
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
b. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie zgodnie z art. 78 ust. 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.
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. nie wydał opinii co jest tożsame z brakiem zastrzeżeń w
przedmiotowej sprawie.
5. Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 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 z późn. zm.) dla przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest uzyskanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Na podstawie art. 64 ust. 1 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. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), działając na
podstawie pisma Burmistrza Polanowa z dnia 29.04.2014 r., znak: GNR IV 6220.2.2014,
złożonego dnia 29.04.2014 r., po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną
przedsięwzięcia, złożonego przez inwestora, tj. Gminę Polanów, Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Rekultywacja
gminnego składowiska odpadów Wietrzno - gmina Polanów" nie istnieje konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organ przeprowadził analizę opinii oraz przedłożonych przez wnioskodawcę materiałów
w kontekście uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz.
1235, ze zm.).
O stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko przesądziły poniższe przesłanki.
Planowana inwestycja polegać będzie na rekultywacji zamkniętego w 2008 r. składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz zbiornika wylewiska znajdujących się na
dz. nr 328/2, obręb Wietrzno, gm. Polanów. Teren składowiska znajduje się poza obszarem
zabudowy mieszkalnej, w obszarze zalesionym, w odległości ok. 4 km na południe od
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Polanowa i 0,4 km od drogi powiatowej nr 205 Polanów-Bobolice.
Pracom rekultywacyjnym podlegać będzie obszar 1,37 ha. Składowisko odpadów zostanie
zrekultywowane w kierunku przyrodniczym.
Projektowana inwestycja będzie obejmować:
- niwelacyjne roboty ziemne - prace te obejmą 1,08 ha powierzchni składowiska.
Plantowanie terenu odbywać się będzie za pomocą sprzętu mechanicznego,
gąsienicowego. Wierzchowina składowiska ukształtowana zostanie do rzędnej129-125 m
n.p.m., ze skłonem w kierunku północno-wschodnim i spadkiem podłużnym
0 nachyleniu 3%, z zachowaniem istniejących skarp od strony południowo-wschodniej
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1 południowo-zachodniej (uzyskana pojemność robocza składowiska - ok. 12500 m ),
- odpompowanie zdekantowanych ścieków ze zbiornika wylewiska (uzyskana pojemność
robocza zbiornika - ok. 16500 m3),
- wypełnienie ww. pojemności roboczych odpadami dopuszczonymi do wykorzystania w
ramach odzysku lub unieszkodliwiania poza instalacjami i urządzeniami, tj. w procesie
Rll,
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- wykonanie warstwy uszczelniającej z gruntu o współczynniku filtracji poniżej 10" m/s na
całej powierzchni rekultywacji (1,37 ha), grubości ca 50 cm, do poziomu 125-130 m
n.p.m., z plantowaniem sprzętem mechanicznym, gąsienicowym, z dowiązaniem do skarp
istniejących od strony południowej,
- wykonanie warstwy utleniającej z mieszaniny kompostu lub odwodnionego osadu
ściekowego i gleby urodzajnej na całej powierzchni rekultywacji, grubości 1 m, z
plantowaniem sprzętem mechanicznym, gąsienicowym,
- nasadzenie na całej powierzchni rekultywacji wierzby wiciowej (rzędowo, mijankowo o
rozstawie 1,50 x 1,50 m), a po okresie 8-10 lat - podjęcie próby stworzenia drzewostanu
wysokiego, np. sosnowego.
Na etapie prac rekultywacyjnych wystąpi czasowa emisja spalin i hałasu w wyniku pracy
maszyn i pojazdów, która ustąpi wraz z ich zakończeniem. Ww. roboty odbywać się będą
jedynie w porze dziennej.
Od zamknięcia składowiska do chwili obecnej prowadzony jest monitoring polegający
m.in. na sprawdzaniu wskazań piezometrów w wyznaczonych studniach - nie
odnotowano dotychczas przedostawania się substancji szkodliwych do wód gruntowych.
Z danych będących w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Szczecinie wynika, iż teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza istniejącymi i
proponowanymi obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.). W miejscu realizacji
przedsięwzięcia nie stwierdzono stanowisk chronionych gatunków zwierząt, roślin i
grzybów. Na przedmiotowych działkach nie występują również chronione siedliska
przyrodnicze.
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. Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza
obszarami: wybrzeża, przylegającymi do jezior, wodno-błotnymi oraz o płytkim zaleganiu
wód podziemnych, górskimi lub leśnymi, uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Na
analizowanym terenie nie występują również obszary, na których standardy jakości
środowiska zostały przekroczone, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć
wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.
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W związku z powyższym, mając na uwadze skalę oraz usytuowanie inwestycji oraz
potencjalne uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją planowanego
przedsięwzięcia, organ stwierdził, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na
środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest uzasadnione.
Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

JK/JK

Otrzymują:
1. Nadleśnictwo Polanów ul. Żwirowa 12A, 76-010 Polanów.
2. a/a.

Postanowienie umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Polanowie
www.polanow.pl

Sprawę prowadzi:
Jerzy Krystowczyk – podinspektor ochrony środowiska UM Polanów pok. 14,
tel. (094) 348 07 83, e-mail j.krystowczyk@polanow.eu
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