Gniezno, 29.09.2019 r.

Opinia w sprawie braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę PSZOK z pełną infrastrukturą zapewniającą poza
selektywnym zbieraniem odpadów komunalnych także:

 zbieranie i przekazywanie kolejnym użytkownikom przedmiotów używanych,
 naprawę lub inne czynności mające na celu przywrócenie/poprawę cech użytkowych
przedmiotów przed ich przekazaniem kolejnym użytkownikom,

 infrastrukturę w oparciu, o którą realizowane będą inicjatywy podnoszące świadomość
społeczną - strefa edukacji ekologicznej.
Lokalizacja PSZOK w Gnieźnie znajduje się w Gnieźnie przy ulicy Kawiary, i obejmuje teren działki
2/25 obręb 0001 Gniezno.
W ramach realizacji inwestycji przewidywana jest realizacja infrastruktury w poniższym zakresie:

 niwelacja terenu,
 utwardzenie niezbędnej powierzchni terenu, wykonanie głównego placu manewrowego (po















realizacji inwestycji całkowita powierzchnia utwardzona wynosić będzie ok. 2 500 m2).
wykonanie boksów zadaszonych,
wykonanie rampy przeładunkowej, do obsługi kontenerów,
wykonanie budynku socjalno-biurowego,
montaż wagi samochodowej najazdowej,
montaż bramy przesuwnej wjazdowo-wyjazdowej,
budowę zbiornika ppoż.,
wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej poniżej 1 km długości,
budowę osadnika i separatora do podczyszczania wód opadowych i roztopowych,
wykonanie przyłącza wodociągowego,
wykonanie ogrodzenia terenu,
wykonanie pasa zieleni izolacyjnej,
wykonanie oświetlenia terenu (energooszczędne),
wykonanie przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej,
wykonanie ścieżki edukacyjnej.

Na terenie PSZOK prowadzone będzie zbieranie odpadów komunalnych i podobnych i ich
przygotowanie do transportu do ZZO w Lulkowie. Nie będzie prowadzone przetwarzanie odpadów.
W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko dokonano istotnej zmiany w kontekście konieczności uzyskania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
W § 3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia występuje zapis:
83) punkty do zbierania, w tym przeładunku:
a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów
obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
Zapis ten stanowi modyfikację brzmienia § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia w poprzednim brzmieniu. –
wprowadzając literalnie wyłączenie z tej regulacji odpadów obojętnych i punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
W związku z powyższym dla przedmiotowej inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
Rodzaje przedsięwzięć, w które hipotetycznie mogłaby się wpisywać inwestycja ze względu na swój
zakres to:
a)
b)
c)
d)
e)

przedsięwzięcia określone w §3 ust. 1 pkt. 55 lit. b ww. rozporządzenia,
przedsięwzięcia określone w §3 ust. 1 pkt. 71 ww. rozporządzenia,
przedsięwzięcia określone w §3 ust. 1 pkt. 81 ww. rozporządzenia,
przedsięwzięcia określone w §3 ust. 1 pkt. 82 ww. rozporządzenia,
przedsięwzięcia określone w §3 ust. 1 pkt. 83 ww. rozporządzenia.

ad. a. Teren planowanej inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz jest zlokalizowany poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.). Całkowita
powierzchnia przeznaczona do przekształcenia wynosi ok. 0,5 ha. Oznacza to, że planowane
przedsięwzięcie nie osiągnie progu min. 2 ha powierzchni zabudowy, o którym mowa w §3
ust. 1 pkt. 55 lit. b tiret drugie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.
71).
ad. b. Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 71 rozporządzenia, jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, wymieniono rurociągi wodociągowe magistralne do
przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji
uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy
metodą bezwykopową. W ramach inwestycji przewiduje się jedynie budowę przyłącza
wodociągowego do planowanego PSZOK, który nie spełnia warunku zawartego w §3 ust. 1
pkt. 71 rozporządzenia.
ad. c. Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia, jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, wymieniono sieci kanalizacyjne o całkowitej długości
przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą
bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze
kolejowym oraz przyłączy do budynków. W ramach inwestycji przewiduje się jedynie
budowę wewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej o łącznej
długości poniżej 1 km, które nie spełniają warunku zawartego w §3 ust. 1 pkt. 81
rozporządzenia.
ad. d. Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 82 ww. rozporządzenia jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko wskazano instalacje związane z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt. 41-47 rozporządzenia
(…). PSZOK jako przedsięwzięcie nie kwalifikuje się jako instalacja związana z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem odpadów z uwagi na niewykorzystywanie w prowadzonych pracach
instalacji, a także z uwagi na art. 72 ust. 2a 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 2017 r. poz. 1405 z późn.
zm.), w którym wskazano, iż wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

nie stosuje się w przypadku gdy zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu
do ponownego użycia.
ad. e. Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 83 ww. rozporządzenia jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko wskazano punkty do zbierania lub przeładunku złomu.
Zgodnie z wyjaśnieniami GDOŚ z roku 2013 i 2016 PSZOK nie należy uznawać za punkty
zbierania złomu. Ich zadaniem jest przyjmowanie selektywnie zbieranych przez mieszkańców
odpadów komunalnych. W PSZOK zbierane będą m.in. odpady metalowe z gospodarstw
domowych w ramach segregacji strumienia odpadów komunalnych, jednak nie kwalifikuje
się takiej działalności jako punktu zbierania lub przeładunku złomu. Takie stanowisko
przedstawił generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w pismach z 13.11. 2013 r. oraz 24.11.
2016 r.
Planowana budowa PSZOK jest realizowana również poza obszarami sieci Natura 2000 i z racji
charakterystyki technologicznej PSZOK bez możliwości realnego wpływu na taki obszar. Najbliższe
obszary sieci Natura 2000: Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026 znajdują się w odległości ponad 6 km
od lokalizacji PSZOK.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że dla planowanego przedsięwzięcia obejmującego budowę
PSZOK w Gnieźnie w określonym powyżej zakresie uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach nie jest konieczne.

