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Mińsk Mazowiecki, dnia 14 grudnia 2021 roku 

 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 

ul. Józefa Chełmońskiego 14 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

RI.6220.2.7.2021.EK 

DECYZJA 

o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Działając na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm., zwane dalej „KPA”) w 

związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 oraz ust. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), a także § 3 ust. 1 

pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu 

wniosku XXX o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. 

„Budowa punktu zbierania i przeładunku złomu na części działki o numerze ewidencyjnym 

111/1 w miejscowości Janów, gm. Mińsk Mazowiecki” Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, 

I. stwierdza, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu zbierania i przeładunku 

złomu na części działki o numerze ewidencyjnym 111/1 w miejscowości Janów, gm. 

Mińsk Mazowiecki” brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko, oraz 

II. określa warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i lit. c oraz 

nakłada obowiązek działań, o których mowa art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś tj. 

1) należy wprowadzić 2 metrowy pas zieleni izolacyjnej (2 rzędy sadzone „na 

przemian" będą stanowić pas wysokiej zieleni izolacyjnej) wzdłuż 

wyznaczonych linii oddziaływania. Do nasadzeń pasowych, proponuje się 

wykorzystać gatunki: buk zwyczajny, topola berlińska, grab zwyczajny, klon 

(zwyczajny lub srebrzysty), jesion wyniosły, wiąz (polny lub szypułkowy), lipa 

drobnolistna, dąb (szypułkowy, bezszypułkowy), sosna czarna, modrzew 

europejski, klon jesionolistny, olsza czarna, grab zwyczajny, wierzba iwa, 

jarząb pospolity, głóg, śnieguliczka biała, z dużym udziałem krzewów m. in. 

liguster pospolity, suchodrzew tatarski, dereń biały, bez czarny lub lilak; 

2) należy wyposażyć teren inwestycji w środki (sorbenty) do neutralizacji 

rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku niezwłocznie 

usunąć zanieczyszczenia i następnie przekazywać zużyte środki po neutralizacji 

uprawnionym odbiorcom; 

3) należy przygotować miejsca do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiedniego 

zabezpieczenia odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób 

uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska 

wodno-gruntowego. 
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4) gromadzone w czasie eksploatacji odpady niebezpiecznie przechowywać 

selektywnie w szczelnych zamkniętych pojemnikach, zabezpieczonych przed 

działaniem czynników atmosferycznych i następnie przekazywać do utylizacji 

lub unieszkodliwiania; 

5) w czasie eksploatacji inwestycji ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do 

szczelnego zbiornika (szamba) i systematycznie opróżniać przez 

wyspecjalizowane służby; 

6) wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzać 

powierzchniowo na powierzchnie biologicznie czynne; 

7) wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych przeznaczonych do 

składowania zgromadzonych odpadów (ścieki przemysłowe) zbierać za 

pośrednictwem indywidualnej kanalizacji deszczowej, oczyszczać w separatorze 

substancji ropopochodnych z osadnikiem zawiesin i odprowadzać do zbiornika 

retencyjnego, a następnie wywozić przez wykwalifikowany podmiot do 

oczyszczalni ścieków; 

8) zgromadzone w separatorze w czasie eksploatacji osady przekazywać 

uprawnionym służbom do utylizacji lub unieszkodliwiania. 

Uzasadnienie 

Skup i sprzedaż złomu s.c. Jan i Barbara Iwańczuk, Gliniak 63, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki złożyło w dniu 19 lipca 2021 roku wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa punktu zbierania i przeładunku złomu na 

części działki o numerze ewidencyjnym 111/1 w miejscowości Janów, gm. Mińsk 

Mazowiecki”. Wniosek został uzupełniony dnia 10 sierpnia 2021 roku. Po stwierdzeniu, że 

wniosek zawiera wymagane dokumenty zawiadomieniem z dnia 19 sierpnia 2021 r. wszczęto 

postępowanie w przedmiotowej sprawie. 

Zgodnie z art. 71 ustawy ooś uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko lub/i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że ww. inwestycja 

polega na wykonaniu punktu zbierania i przeładunku złomu. W związku z powyższym 

planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko - dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na 

środowisko może być wymagany. 

Na wstępie Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki ustalił strony postępowania w sprawie o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 28 KPA Stroną jest 

każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda 

czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W sprawach o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu ustalenia stron postępowania oprócz art. 

28 KPA zastosowany został art. 74 ust. 3a ustawy ooś. W analizowanej sprawie bierze udział 

powyżej 10 stron postępowania i na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowanie ma art. 

49 KPA. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki obwieszczeniem z dnia 19 sierpnia 2021 roku 

poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia. Obwieszczenie 

zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

W trakcie prowadzonego postępowania pismem z dnia 19 sierpnia 2021 roku wystąpiono do: 
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 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,  

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim,  

 Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie, 

o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

W odpowiedzi na wniosek o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - 

co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią znak: WOOŚ-

I.4220.1367.2021.MŚ z dnia 29 września 2021 roku uznał, że dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia, nie jest konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na 

środowisko. W przedmiotowej opinii została wskazana konieczność określenia w 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których 

mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś; 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim opinią znak 

ZN.9022.121.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku uznał, iż przeprowadzenie oceny 

oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego nie jest 

wymagane; 

 Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie opinią z dnia 8 września 2021 roku uznał, że dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na 

środowisko. Ponadto wskazał konieczność określenia w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b 

ustawy ooś oraz nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 

lit. b ustawy ooś. 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki po uzyskaniu wymaganych opinii w prowadzonym 

postępowaniu obwieszczeniem dnia 9 listopada 2021 roku na podstawie art. 10 § 1 KPA 

zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego i o możliwości 

wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. Niniejszą informację podano do publicznej wiadomości. 

Żadna ze stron postępowania w wyznaczonym terminie nie wniosła uwag do postępowania. 

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy przedłożonych wraz z wnioskiem dokumentów 

oraz na podstawie wiedzy własnej organu - nie znaleziono uwarunkowań na podstawie 

których należałoby zakwalifikować przedsięwzięcie do przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. Uwzględniając uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. l 

ustawy z ooś przedstawiam poniżej argumentację stwierdzenia braku potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na: 

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:  

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych 

proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,  

Przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu działalności polegającej na 

zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na części działki nr ew. 111/1 w m. Janów w 

gminie Mińsk Mazowiecki. Inwestor ubiega się o uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację niniejszego przedsięwzięcia, 
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która stanowić będzie załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów.  

Obecnie na działce nr 111/1 w m. Janów nie jest jeszcze prowadzona żadna 

działalność. Dnia 4 marca 2019 r. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki (decyzja znak: 

RI.6220.1.4.2018.EK) wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

YYYY, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu zbierania i 

przeładunku złomu na działce o numerze ewidencyjnym 111/1 w m. Janów, gm. 

Mińsk Mazowiecki. Obydwie działalności prowadzone będą na tej samej działce, lecz 

w wyznaczonych sektorach. Dla Inwestora nie projektuje się odrębnej infrastruktury 

technicznej i zaplecza socjalnego. Wnioskodawca wykorzysta (na podstawie 

porozumienia/umowy dzierżawy) istniejące, zaprojektowane dla firmy YYYY  

powierzchnie utwardzone, kontener socjalny oraz wszelkie przyłącza oraz sieci 

wewnątrzzakładowe.  

Przedmiotem działalności Inwestora będzie prowadzenie działalności w 

zakresie zbierania odpadów złomu i metali nieżelaznych oraz przetwarzania 

odpadów polegająca na ich ręcznym rozdzieleniu, cięciu i posortowaniu na rodzaje. 

Przetwarzanie odbywać się będzie poza instalacjami. Ponadto sporadycznie mogą 

zdarzyć się odpady z rozbiórki i demontażu obiektów budowlanych. Odpady te 

towarzyszą prowadzonej przez zakład działalności. Główny profil działalności to 

obrót złomem i metalami nieżelaznymi oraz jego załadunkiem (przeładunkiem) i 

transportem. Na terenie zakładu nie będzie prowadzony demontaż pojazdów, do 

rozdrabniania i cięcia nie będą stosowane prasonożyce. Prowadzona działalność nie 

będzie polegała na kruszeniu gruzu. Gruz z rozbiórek przekazywany jest zewnętrznej 

firmie posiadającej kruszarkę. 

Odpady pozyskiwane będą na zasadzie indywidualnego dostarczenia do punktu 

skupu, czyli kupowane od przedsiębiorców bądź od osób fizycznych. Odpady będą 

również odbieranie od zakładów przemysłowych na zasadzie wstawionego 

kontenera, w przypadku napełnienia wytwórca odpadu informuje punkt skupu o 

zapełnieniu kontenera. Odpady przywożone zostają do punktu skupu, gdzie zostają 

zważone, posegregowane a następnie odbierane przez uprawnioną firmę do odzysku. 

Praca zakładu będzie polegała na: 

 przyjęciu odpadów dostarczonych przez podmioty zewnętrzne i osoby 

fizyczne,  w tym dokonanie formalności: ustalenie rodzaju poszczególnych 

odpadów, zważenie, wystawienie karty przekazania odpadów lub 

wystawienie formularza przyjęcia odpadów metali, 

 wstępne sortowanie – prowadzone ręcznie, 

 cięcie złomu – w razie potrzeby, 

 magazynowanie odpadów w sposób selektywny, luzem na placu, w 

oznaczonych kontenerach, skrzyniach, workach, boksach itp. ustawionych na 

przygotowanym podłożu, 

 systematyczny transport do miejsc odzysku lub odbiór przez uprawnionego 

odbiorcę, zapewniającego odzysk odpadów. 

Planowany punkt skupu planuje się wyposażyć w: 

 kontenery o pojemności od 3 do 40 m
3
, pojemniki, pojemniki kwasoodporne, 

worki big-bag, boksy, 

 samochody ciężarowe 

Punkt skupu wykorzysta istniejącą infrastrukturę techniczną firmy YYYYY m.in.: 

 wspólny budynek socjalno-biurowy (kontener przenośny wykonany z płyty 

obornickiej), 
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 istniejące boksy żelbetowe oraz wspólną powierzchnię uszczelnioną, z której 

ścieki kierowane będą do osadnika zawiesin i separatora substancji 

ropopochodnych, 

 wspólną wagę najazdową o udźwigu 60 ton, 

 wspólne palniki do cięcia złomu, 

 wspólne wózki widłowe do załadunku złomu, 

 wspólną maszynę przeładunkową z chwytakiem do sortowania i załadunku 

złomu 

Planowany roczny obrót wszystkich przyjmowanych odpadów będzie odbywał się na 

poziomie 11221 Mg odpadów. Odpady złomu stanowią 93,7% wszystkich 

przyjmowanych odpadów. 

Inwestycja położona będzie, w obrębie działki o nr ew. 111/1 na gruntów 

miejscowości Janów. Łączna powierzchnia działki to 1,38 ha.  

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 

oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została 

wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, 

na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania 

przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą 

prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,  

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia brak jest obecnie 

zrealizowanych przedsięwzięć. Dnia 4 marca 2019 r. Wójt Gminy Mińsk 

Mazowiecki wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak 

RI.6220.1.4.2018.EK dla YYYYY, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 

punktu zbierania i przeładunku złomu na działce o numerze ewidencyjnym 111/1 w 

m. Janów, gm. Mińsk Mazowiecki. W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub w 

obszarze do 100 m od terenu przedsięwzięcia realizowane lub zrealizowane są 

następujące przedsięwzięcia na działce 210 obręb Janów, gm. Mińsk Mazowiecki, 

przebiega droga krajowa nr 92 o nawierzchni bitumicznej. 

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, 

wody i powierzchni ziemi, 

Obecnie teren stanowią grunty orne nie użytkowane rolniczo oraz pastwiska . 

Przez teren działki przebiega rów (w kierunku północnym, a następnie zachodnim 

wzdłuż granicy działki). Rów częściowo został przebudowany – na odcinku 47 m 

ujęty został w rurociąg DN 600mm. Obecnie na terenie planowanej inwestycji, za 

wyjątkiem przewodu sieci telekomunikacyjnej i energetycznej, brak jest 

infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej. Działka posiada zjazd z drogi 

publicznej (ul. Warszawska) zlokalizowany przy wschodniej granicy działki. Szatę 

roślinną na terenie przedmiotowej działki stanowi roślinność łąkowa, pospolite 

gatunki traw. Część terenu została już zmieniona antropogenicznie. Teren jest 

obecnie przygotowywany pod planowaną działalność firmy „YYYY” – teren został 

wyrównany, wykonywane są dojazdy, plac magazynowy. Na terenie został 

postawiony kontener socjalny. Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew. 

Z przedłożonej karty informacyjnej wynika, iż planowana inwestycja będzie 

wykorzystywała materiały i surowce typowe dla tego rodzaju przedsięwzięcia tj.: 

Etap budowy:  

 Woda: – brak poboru, 

 Ścieki sanitarne – brak, 

 Zużycie paliwa: trudne do oszacowania 
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Etap eksploatacji: 

 Woda na terenie obiektu zużywana będzie wyłącznie na cele socjalne. 

Szacunkowe zużycie wody do celów socjalno - bytowych wyniesie ok. 

10,8m
3
/m-c. Zaopatrzenie w wodę realizowane będzie z wodociągu 

gminnego. Z uwagi na przewidywany niewielki pobór wody nie wystąpią 

żadne istotne zakłócenia w przepływach oraz stanach wód podziemnych. 

 Ścieki sanitarne – ilość ścieków sanitarnych wynosić będzie około 0,342 

m
3
/dobę. Ścieki te odprowadzane będą do szczelnego zbiornika na 

nieczystości (szamba) i w razie potrzeb wywożone taborem asenizacyjnym na 

miejską oczyszczalnię.  

 Wody opadowe i roztopowe: Wody opadowe z miejsc magazynowania 

odpadów będą ściekiem przemysłowym,  będą ujęte w istniejący system 

kanalizacyjny, w razie konieczności oczyszczone w separatorze lub osadniku. 

Przewiduje się odprowadzanie ścieków przemysłowych do miejskiej 

oczyszczalni. Ścieki odprowadzane będą na warunkach określonych przez 

właściciela urządzeń kanalizacyjnych. Przed wprowadzaniem ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych 

podmiotów wnioskodawca wystąpi o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. 

Wnioskodawca zobowiązany będzie do jakościowego i ilościowego badania 

ścieków. Wody opadowe i roztopowe – pochodzące z miejsc innych niż 

magazynowanie odpadów zagospodarowane będą na terenie działki należącej 

do inwestora – powierzchniowe odprowadzanie do gruntu lub do rowu. 

 Energia elektryczna: nie planuje się odrębnego przyłącza. Dostarczanie 

energii zapewni PGE Dystrybucja S.A. – Rejon Energetyczny Mińsk 

Mazowiecki. 

 Zużycie paliwa: zakładając średnio 8 godzinną pracę oraz zużycie oleju 

napędowego na poziomie 7 l/motogodzinę, wykorzystanie oleju napędowego 

na potrzeby przedsięwzięcia, w okresie pełnego obciążenia wyniesie ok. 

800l/m-c. 

d) emisji i występowania innych uciążliwości,  

Faza realizacji związana będzie z krótkotrwałą emisją hałasu podczas 

posadowienia kontenerów i pojemników na przygotowanym podłożu Teren pod 

przedsięwzięcie wyposażony będzie w niezbędny sprzęt, boksy, kontenery, 

pojemniki itd. 

Uciążliwości w zakresie emisji hałasu, związane transportem kontenerów i 

pojemników i innego wyposażenia będą zbliżone do tła akustycznego. Środki 

transportowe powinny być dobierane z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko. 

Istotny jest poziom zużycia paliwa, jego rodzaj, ilość wydzielanych spalin, drgania, 

hałas. 

Działalność przedmiotowej inwestycji będzie źródłem emisji substancji 

zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza pochodzących ze: 

• spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po jej terenie,  

• spalania mieszanki propan-butan i tlenu podczas ciecia, 

Powstające ścieki z urządzeń sanitarnych będą miały charakter typowych ścieków 

bytowych. Będą one odprowadzane do szczelnego szamba.  

Wody opadowe lub roztopowe mające kontakt z odpadami (ścieki przemysłowe) 

będą przechwytywane przez wewnątrzzakładowy system kanalizacji, będą 

oczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku zawiesin, których 
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przepustowość będzie dobrana do ilości ścieków, a następnie gromadzone  w 

szczelnym otwartym zbiorniku retencyjno-odparowującym lub szczelnym 

podziemnym zbiorniku retencyjnym. 

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub 

katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji  

i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,  

Prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 

obowiązującymi przepisami ppoż. i bhp minimalizuje możliwość wystąpienia 

poważnej awarii. 

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na 

środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,  

Nie przewiduje się wytwarzania odpadów na etapie realizacji . 

Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji: 

15 02 02* – Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone  substancjami niebezpiecznymi (np. PCB), 

16 06 01* – Baterie i akumulatory ołowiowe, 

15 01 07 – Opakowania ze szkła, 

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

16 01 03 – Zużyte opony, 

16 01 17 – Metale żelazne, 

16 01 20 – Szkło 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

17 04 05 Żelazo i stal 

20 01 01 Papier i tektura 

20 01 02 Szkło 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wym. w 20 01 33 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

Gromadzenie odpadów powstających podczas prowadzenia prac będzie uwzględniać 

ich selektywne zbieranie w miejscach powstawania. Umożliwi to łatwiejszy odzysk i 

ponowne wykorzystanie niektórych grup odpadów. Pozwoli to także na ograniczenie 

ich negatywnego oddziaływania poprzez m.in. wydzielenie odpadów niebezpiecznych. 

Odpady będą zbierane w sposób selektywny do szczelnych pojemników i kontenerów 

i magazynowane w specjalnie wyznaczonym i przystosowanym miejscu w zależności 

od rodzaju odpadu. Wszystkie pojemniki i kontenery zostaną właściwie oznaczone, 

żeby nie dopuścić do zmieszania różnych rodzajów odpadów. Odpady niebezpieczne 

będą gromadzone i przechowywane oddzielnie (każdy rodzaj) w zamkniętych 

szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie składników 

umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, 

zadaszonym, utwardzonym podłożu, miejscu, zabezpieczonym przed wpływem 

warunków atmosferycznych. Miejsca magazynowania odpadów zostaną oznaczone i 

zabezpieczone przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt. Zebrane odpady 

zostaną przekazane uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia. 
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Właściwie prowadzona gospodarka odpadami na etapie realizacji inwestycji nie 

będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska. 

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;  

Na etapie eksploatacji inwestycji standardy jakości środowiska w zakresie 

emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz emisji hałasu zgodnie z informacjami 

zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia będą dotrzymane. 

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego 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 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:  

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym 

siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,  

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak jest informacji na temat 

występowania w miejscu realizacji zadania obszarów wodno-błotnych i innych 

obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych. 

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,  

Planowane przedsięwzięcie będzie się znajdowało poza obszarami wybrzeży. 

c) obszary górskie lub leśne,  

Planowana inwestycja będzie realizowana poza obszarami górskimi lub 

leśnymi. 

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych,  

Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami objętymi ochroną i obszarami 

ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 

roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych 

ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,  

Planowana inwestycja położona jest poza obszarami objętymi ochroną na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1098). Najbliżej położone od terenów przeznaczonych pod inwestycję obszary 

Natura 2000 znajdują się w odległości 

 ok. 16,2 km od planowanej inwestycji specjalny obszar ochrony siedlisk: 

Dolina Środkowego Świdra PLH140025; 

 ok. 11,2 km od planowanej inwestycji obszar specjalnej ochrony ptaków: 

Dolina Kostrzynia PLB140009. 

Realizacja oraz eksploatacja inwestycji nie będzie znacząco negatywnie 

oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność obszarów Natura 2000, a tym 

samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 

Jednocześnie, w myśl art. 64 ust. 3a ustawy ooś w sentencji opinii wskazano 

konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków 

jak na wstępie. 

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje 

prawdopodobieństwo ich przekroczenia,  

W miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary, na których standardy 

jakości środowiska zostały przekroczone 
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g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,  

W zasięgu inwestycji nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie 

historyczne, kulturowe lub archeologiczne 

h) gęstość zaludnienia,  

Gęstość zaludnienia gminy Mińsk Mazowiecki: 140 os./km. (wg GUS 2020 r.). 

i) obszary przylegające do jezior,  

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują 

jeziora. 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,  

Inwestycja nie będzie realizowana w miejscu występowania uzdrowisk  

i obszarów ochrony uzdrowiskowej. 

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;  

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w 

obszarze jednolitych częściach wód powierzchniowych PLRW200017256899 

Mienia. Dla JCWP Mienia stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów 

środowiskowych uznano za zagrożone. Derogację osiągnięcia celów 

środowiskowych wyznaczono na rok 2027. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono 

derogację na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 

2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. 

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitych części wód 

podziemnych o europejskim kodzie PLGW200066, których stan chemiczny oraz stan 

ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za 

niezagrożone.  

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia 

stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń 

dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie 

odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych 

dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły. Lokalizacja oraz charakter przedsięwzięcia nie wskazują 

na wystąpienie oddziaływania na jednolite części wód powierzchniowych i 

podziemnych. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wpływać na osiągnięcie 

celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. 

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów 

wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:  

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą 

przedsięwzięcie może oddziaływać, 

Planowana inwestycja ogranicza się do najbliższego otoczenia miejsca 

realizacji. 

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne 

elementy przyrodnicze,  

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi 

transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem 

obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu 

rozpoczęcia oddziaływania,  
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Informacje zawarte we wniosku stwierdzają brak możliwości wystąpienia 

oddziaływań o znacznej wielkości, intensywności, złożoności. Planowane 

przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko. 

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,  

Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku z uwagi na ograniczenia 

przestrzenne w prowadzeniu obydwu działalności tj. XXXXX oraz YYYYY na 

terenie działki o 111/1 w m. Janów szacuje się, że nie będzie dochodziło do 

kumulacji oddziaływań związanych z eksploatacją obydwu przedsięwzięć. 

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,  

Oddziaływania powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe 

i ustąpią po zakończeniu prac przygotowawczych w szczególności kumulowania się 

oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została 

wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, 

na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania 

przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą 

prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,  

 Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia brak jest obecnie 

zrealizowanych przedsięwzięć. Dnia 4 marca 2019 r. Wójt Gminy Mińsk 

Mazowiecki wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak 

RI.6220.1.4.2018.EK dla XXXXXX, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 

punktu zbierania i przeładunku złomu na działce o numerze ewidencyjnym 111/1 w 

m. Janów, gm. Mińsk Mazowiecki. Z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia 

stwierdza się, że nie będą powstawały istotne oddziaływania skumulowane. 

f) możliwości ograniczenia oddziaływania. 

W przedłożonej dokumentacji zostały opisane różne metody ograniczenia 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji w 

zakresie ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony wód i gospodarki 

wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. 

 

Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów, biorąc pod uwagę powyższe 

uwarunkowania dla ww. inwestycji pod kątem jej oddziaływania na środowisko, stwierdzono, 

że nie wpłynie ona negatywnie na stan środowiska. 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji. 

Pouczenie 

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki, w 

terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od niniejszej decyzji powinno zawierać 

zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem 

odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

2. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za 

wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem 

wolnym od pracy ani sobotą. 

3. Strona ma prawo zrzeczenia się prawa odwołania co skutkuje tym, że po otrzymaniu 

decyzji, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu 

się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 
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ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie 

strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. 

Załączniki: 

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

 

Otrzymują: 

1. Skup i sprzedaż złomu s.c. Jan i Barbara Iwańczuk (pełnomocnik M. Smater) 

2. Strony postępowania zgodnie z art. 49KPA 

3. Aa 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie  

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim 

3. Dyrektor Zarząd Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie 
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Załącznik nr 1 

do decyzji znak RI.6220.2.7.2021.EK 

 z dnia 14 grudnia 2021 roku 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu działalności polegającej na zbieraniu i 

przetwarzaniu odpadów na części działki nr ew. 111/1 w m. Janów w gminie Mińsk 

Mazowiecki. Inwestor ubiega się o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację niniejszego przedsięwzięcia, która stanowić będzie załącznik do wniosku 

o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.  

Odpady pozyskiwane będą na zasadzie indywidualnego dostarczenia do punktu skupu, 

czyli kupowane od przedsiębiorców bądź od osób fizycznych. Odpady będą również 

odbieranie od zakładów przemysłowych na zasadzie wstawionego kontenera, w przypadku 

napełnienia wytwórca odpadu informuje punkt skupu o zapełnieniu kontenera. Odpady 

przywożone zostają do punktu skupu, gdzie zostają zważone, posegregowane a następnie 

odbierane przez uprawnioną firmę do odzysku. 

Praca zakładu będzie polegała na: 

 przyjęciu odpadów dostarczonych przez podmioty zewnętrzne i osoby fizyczne,  w 

tym dokonanie formalności: ustalenie rodzaju poszczególnych odpadów, zważenie, 

wystawienie karty przekazania odpadów lub wystawienie formularza przyjęcia 

odpadów metali, 

 wstępne sortowanie – prowadzone ręcznie, 

 cięcie złomu – w razie potrzeby, 

 magazynowanie odpadów w sposób selektywny, luzem na placu, w oznaczonych 

kontenerach, skrzyniach, workach, boksach itp. ustawionych na przygotowanym 

podłożu, 

 systematyczny transport do miejsc odzysku lub odbiór przez uprawnionego odbiorcę, 

zapewniającego odzysk odpadów. 

Planowany punkt skupu planuje się wyposażyć w: 

 kontenery o pojemności od 3 do 40 m
3
, pojemniki, pojemniki kwasoodporne, worki 

big-bag, boksy, 

 samochody ciężarowe 

Punkt skupu wykorzysta istniejącą infrastrukturę techniczną firmy YYYYYY m.in.: 

 wspólny budynek socjalno-biurowy (kontener przenośny wykonany z płyty 

obornickiej), 

 istniejące boksy żelbetowe oraz wspólną powierzchnię uszczelnioną, z której ścieki 

kierowane będą do osadnika zawiesin i separatora substancji ropopochodnych, 

 wspólną wagę najazdową o udźwigu 60 ton, 

 wspólne palniki do cięcia złomu, 

 wspólne wózki widłowe do załadunku złomu, 

 wspólną maszynę przeładunkową z chwytakiem do sortowania i załadunku złomu. 

Planowany roczny obrót wszystkich przyjmowanych odpadów będzie odbywał się na 

poziomie 11221 Mg odpadów. Odpady złomu stanowią 93,7% wszystkich przyjmowanych 

odpadów. Inwestycja położona będzie, w obrębie działki o nr ew. 111/1 na gruntów 

miejscowości Janów. Łączna powierzchnia działki to 1,38 ha.  


