
Mińsk Mazowiecki, dnia 24 sierpnia 2022 roku 
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 
ul. Józefa Chełmońskiego 14 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

RI.6220.2.2.2020.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. 80, 82, 84 ust. 2 i art. 85 
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 2021 r. poz. 2373 zwaną dalej ooś), a także § 3 ust. 1 pkt 82 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 O września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po 
przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z 
załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez P.P.U.H. Hanna 
Możdżonek ul. Sosnowa 11, Maliszew, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Wójt Gminy Mińsk 
Mazowiecki 

określa 
środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i 
przetwarzaniu odpadów inne niż niebezpieczne na działkach o numerach ewidencyjnych 3/3, 
4/1 i 4/2 w miejscowości Maliszew, gmina Mińsk Mazowiecki. 
I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 
Przedsięwzięcie polegać będzie na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów innych niż 
niebezpieczne na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3/3, 4/1 i 4/2 w 
miejscowości Maliszew w gminie Mińsk Mazowiecki. Inwestycja będzie polegała na 
odzysku, zbieraniu i transporcie odpadów: betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i 
remontów (17 01 01), gruzu ceglanego (17 01 02), gleby i ziemi, w tym kamieni innych niż 
wymienione w 17 05 03 (17 05 04), zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (17 01 07) oraz minerałów (np. piasek, 
kamienie) (19 12 09). Zebrane i przetworzone w procesie odzysku metodą R12, a następnie 
R5 odpady wykorzystywane będą jako materiał do budowy dróg lub jako dodatek do betonu. 
Przewiduje się, że ilość zbieranych i przetwarzanych odpadów łącznie nie przekroczy 2000 
Mg/rok. Powierzchnia terenu przeznaczonego na wnioskowaną działalność wynosi 1,2 ha. 
II. 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. Należy prowadzić stałą kontrolę pomiarów poziomu hałasu; 



2. Należy prowadzić kontrolę pomiarów zanieczyszczeń emitowanych w powietrzu; 
3. 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; 

4. pobór wody na potrzeby bytowe i technologiczne realizować z istniejącego ujęcia 
własnego, w ramach stwierdzonych zasobów eksploatacyjnych; 

5. ścieki bytowe odprowadzać do istniejących szczelnych, zbiorników 
bezodpływowych; ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuścić do ich 
przepełnienia), a ich zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków; 

6. wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzać projektowaną, 
wewnętrzną siecią kanalizacji deszczowej; wody te odprowadzać do gruntu/rowu 
lub szczelnego zbiornika; przed odprowadzeniem do rowu lub gruntu oczyszczać w 
osadniku zawiesin i separatorze substancji ropopochodnych; potencjalnie 
retencjonowane wody wykorzystywać, m.in. do produkcji betonu czy utrzymania 
zieleni; 

7. plac magazynowy należ utrzymywać w czystości;· 
8. w okresach suchych zraszać wodą odpady podczas ich magazynowania 1 

kuszenia/rozdrabiania; 
9. ruch pojazdów związany z eksploatacją przedmiotowej inwestycji prowadzić 

wyłącznie w godzinach od 6°0 do22°0
; 

1 O. użytkować na potrzeby funkcjonowania przedmiotowego zakładu maksymalnie: 
1) 1 mobilną kruszarkę gąsienicową o poziomie mocy akustycznej nie większym 

niż 103,3dB; 
2) 1 mobilny sortownik/przesiewacz gąsienicowy o poziomie mocy akustycznej nie 

większym niż lOOdB; 
3) 1 węzeł betoniarski o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 98,5dB; 

11. mobilną kruszarkę gąsienicową, mobilny sortownik/przesiewacz gąsienicowy, 
węzeł betoniarski użytkować wyłącznie w godzinach od 6°0 do 22°0 przez 
maksymalnie 4 godziny dzienne; 

12. mobilną kruszarkę gąsienicową zlokalizować tak, aby znajdowała się w odległości 
co najmniej 95m od najbliższego budynku mieszkalnego; 

13. mobilny sortownik/przesiewacz gąsienicowy zlokalizować tak, aby znajdował się w 
odległości co najmniej 100 m od najbliższego budynku mieszkalnego; 

14. w przedmiotowej instalacji przetwanaó wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne. 
15. przygotować miejsca do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednio zabezpieczyć 

odpady przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający 
przedostawanie się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska gruntowo- wodnego; 

16. wodę pobierać z własnego ujęcia o głębokości 47,0 m eksploatującego 
czwartorzędowy poziom wodonośny, nie przekraczając zasobów eksploatacyjnych 
wynoszących 18 m3/h przy depresji s= 11,0 m oraz na podstawie pozwolenia 
wodnoprawnego; 

17. racjonalnie gospodarować wodą; 
III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w 
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dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 
ustawy ooś: 
1. na etapie eksploatacji ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika 

na nieczystości płynne i wywozić samochodem asenizacyjnym do oczyszczalni 
ścieków; 

2. wody opadowe i roztopowe odprowadzać na działkę Inwestora w sposób 
niepowodujący podtapiania gruntów sąsiednich bądź do szczelnego zbiornika na 
wody opadowe; 

3. wody opadowe i roztopowe odprowadzać zgodnie z Ustawą Prawo wodne (Dz. U. z 
2021r., poz. 2233 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej z dni 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1311); 

4. ścieki przemysłowe odprowadzać, poprzez zakładową sieć kanalizacji, do 
szczelnego otwartego bądź zamkniętego zbiornika na ścieki przemysłowe; 

5. stosować się do założeń Uchwały Nr 125/19 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 1 O września 2019 r. w sprawie Mińskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Mazow.2019.10882 z dnia 2019.09.19). 

IV. Nie stwierdza konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej. 
V. Nie stwierdza konieczności określenia warunków dotyczących zapobiegania, 

ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
VI. Nie nakłada obowiązku monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko. 
VII. Nie stwierdza konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

VIII. Nie stwierdza konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko oraz postępowania w sprawie w transgranicznego oddziaływania na 
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w 
art. 72 ust. 1 ustawy ooś. 

IX. Nie nakłada obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej. 
X. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 

Uzasadnienie 
W dniu 30 marca 2020 roku do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki wpłynął wniosek 

P.P.U.H. Hanna Możdżonek ul. Sosnowa 11, Maliszew, 05-300 Mińsk Mazowiecki o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
zbieraniu i przetwarzaniu odpadów inne niż niebezpieczne na działkach o numerach 
ewidencyjnych 3/3, 4/1 i 4/2 w miejscowości Maliszew, gmina Mińsk Mazowiecki. Pismem z 
dnia 16 kwietnia 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w ww. sprawie. 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko 
przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienianych w § 3 ust. 1 pkt 
82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

W trakcie prowadzonego postępowania, w dniu dnia 16 kwietnia 2020 roku 

3 



wystąpiono do: 
1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, 
2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim, 
3) 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 powyższe: 
1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opuuą znak: WOOŚ 

I.4240.531.2020.ML.2 z dnia 9 października 2020 roku uznał, że dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. 
W przedmiotowym piśmie został określony zakres raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko oraz elementy wymagające przeprowadzenia 
szczegółowej analizy, 

2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim uznał, iż 
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia 
inwestycyjnego nie jest wymagane zgodnie z pismem znak ZN.4510.10.2.2020 z dnia 
8 lipca 2020 roku oraz wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań tj. prowadzenia stałej 
kontroli pomiarów poziomu hałasu oraz pomiarów zanieczyszczeń emitowanych w 
powietrzu. 

3) Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie pismem znak WA.ZZŚ.6.435.1.103.2020.MW .2 z dnia 5 sierpnia 2020 roku 
wyraził opinię, 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. 

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów 
dowodowych, a także w oparciu o wiedzę własną organu, postanowieniem z dnia 26 
października 2020 roku nałożono na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Obwieszczenie o wydaniu 
postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało 
umieszczone na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Mińsk Mazowiecki. W dniu 26 listopada 2020 roku zostało wydane postanowienie o 
zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia wymaganego raportu. Obwieszczenie o 
wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania zostało umieszczone na tablicach 
ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki. 

W dniu 18 marca 2021 roku Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko ( 4 egz. w wersji papierowej i elektronicznej). W związku z 
przedłożeniem przez Inwestora przedmiotowego raportu i wobec ustania przesłanek 
zawieszenia postępowania Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki wydał w dniu 23 marca 2021 
roku postanowienie o jego podjęciu. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu 
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16u 
postępowania zostało umieszczone na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki w ramach procedury działając na podstawie art. 33 
ust 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy ooś zapewnił udział społeczeństwa w postępowaniu w 
podejmowaniu niniejszej decyzji. Obwieszczeniem z dnia 23 marca 2021 roku zostało 
zawiadomione społeczeństwo, iż w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu 
i przetwarzaniu odpadów inne niż niebezpieczne na działkach o numerach ewidencyjnych 3/3, 
4/1 i 4/2 w miejscowości Maliszew, gmina Mińsk Mazowiecki, przystąpiono do 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W ramach 
powyższego zawiadomiono min. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, 
składania uwag i wniosków - wskazując jednocześnie 30 dniowy termin ich składania. 
W wyznaczonym okresie nie wniesiono uwag, wniosków oraz nie zgłoszono żądań 
w związku z udziałem społeczeństwa. Obwieszczenie o zapewnieniu udziału społeczeństwa 
w postępowaniu oraz o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
zostało umieszczone na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Wypełniając wymagania art. 77 ustawy ooś Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki pismem 
znak Rl.6220.2.2.2020.EK z dnia 23 marca 2021 roku, wystąpił do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim o wydanie 
wymaganej opinii/uzgodnienia. Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie warunków 
realizacji przedsięwzięcia zostało umieszczone na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim opinią znak 
ZN.9022.39.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku zaopiniował przedsięwzięcie inwestycyjne 
pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych z warunkami, które zostały 
uwzględnione w niniejszej decyzji. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 29 września 2021 roku 
wezwał Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym przy piśmie z dnia 6 października 
2021 roku Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki wezwał Inwestora do uzupełnienia dokumentacji. 
Przy piśmie z dnia 31 grudnia 2021 roku został uzupełniony raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 25 
stycznia 2022 roku ponownie wezwał Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki do uzupełnienia 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym przy 
piśmie z dnia 7 lutego 2022 roku Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki wezwał Inwestora do 
uzupełnienia dokumentacji. Uzupełniony raport został przedłożony dnia 1 O lutego 2022 roku. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem znak WOOŚ- 
1.4221. 79 .202 l.ML.3 z dnia 26 kwietnia 2022 roku uzgodnił realizację przedsięwzięcia 
i określił warunki jego realizacji. Zalecenia dla inwestora przedsięwzięcia wymienione w ww. 
postanowieniu zostały uwzględnione w całości w niniejszej decyzji. W dniu 4 maja 2022 roku 
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki zawiadomieniem znak Rl.6220.2.2.2020.EK poinformował 
społeczeństwo o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
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uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Ww. informacja została podana 
stronom postępowania poprzez wywieszenie obwieszenia o zakończeniu postępowania 
dowodowego umieszczając informację na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki. Do zawiadomienia o zakończeniu 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wpłynęła 
żadna uwaga ani wniosek. 

Przedsięwzięcie polegać będzie na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów innych niż 
niebezpieczne na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3/3, 4/1 i 4/2 w 
miejscowości Maliszew w gminie Mińsk Mazowiecki. Inwestycja będzie polegała na 
odzysku, zbieraniu i transporcie odpadów: betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek 
i remontów (17 01 01), gruzu ceglanego (17 01 02), gleby i ziemi, w tym kamieni innych niż 
wymienione w 17 05 03 (17 05 04), zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (17 01 07) oraz minerałów (np. piasek, 
kamienie) ( 19 12 09). Odpady będą przetwarzane i tymczasowo magazynowane rodzajowo na 
utwardzonym placu (na części działki nr ew. 3/3, 4/1 i 4/2) o powierzchni 4000m2 w postaci 
pryzm o wys. do 3 mi nachyleniu stoków 40%. Na terenie placu składowego w szczytowym 
momencie prac, kruszywo będzie składowane w 1 O pryzmach. Zebrane odpady będą 
przetworzone w procesie odzysku metodą R12, a następnie R5. Odpady nie nadające się do 
bezpośredniego zastosowania, po zebraniu odpowiedniej ilości zostaną rozdrobnione. Przerób 
będzie polegał na kruszeniu odpadów w mobilnej kruszarce, z separacją stali oraz funkcją 
odsiewu, a następnie sortowaniu w mobilnym sortowniku gąsiennicowym, na frakcje: od 
0mm do 2mm i od 2mm do 16mm. Tak przygotowany materiał przekazywany będzie do 
produkcji betonu, a także do budowy dróg, ulic, placów, chodników, itp. Odpady metali będą 
magazynowane na wydzielonej części placu i sukcesywnie przekazywane uprawnionym 
podmiotom do odzysku, jako złom. Odpady do odzysku pochodzące z rozbiórki, remontów 
przebudowy obiektów kubaturowych, zbierane będą luzem. Załadunek odpadów na kruszarkę 
odbywać ma się przy pomocy ładowarki kołowej. Odpady będą przywożone na plac 
magazynowy samochodami ciężarowymi samowyładowczymi posiadającymi metalowe 
skrzynie załadunkowe, które na czas transportu będą szczelnie zakrywane plandeką. 

Rodzaje oraz ilości odpadów przewidzianych do zbierania i przetwarzania w ramach 
prowadzonej przez zakład działalności 

Maksymalna masa Maksymalna masa 
poszczególnych poszczególnych 

Kod rodzajów odpadów, rodzajów odpadów, 
Lp. Rodzaj zbieranych odpadów odpadów które mogą być które mogą być 

magazynowane w magazynowane w tym okresie roku samym czasie [Mg] [Mg/rok] 
Odpady betonu oraz gruzu 

1 betonowego z rozbiórek i 17 01 01 20 500 
remontów 

2 Gruz ceglany 17 01 02 10 100 
Gleba ziemia, w tym 

3 kamienie inne niż 17 05 04 10 100 
wymienione w 1 7 05 03 
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Zmieszane odpady z betonu, 
gruz ceglany, odpadowych 

4 materiałów ceramicznych i 17 01 07 10 100 
elementów wyposażenia inne 
niż wymienione z 1 7 O 1 06 

5 Minerały (np. piasek, 19 12 09 50 2 ooo kamienie) 
Działki nr 3/3, 4/1 i 4/2 położone w miejscowości Maliszew objęte są miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIl/265/17 Rady Gminy 
Mińsk Mazowiecki z dnia 28 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9039 z dnia 10 
października 2017 roku). Działka nr 3/3 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem na 
planie: 26.12PT-Tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej oraz 26.13L-Tereny lasów, a 
działki nr 4/1 i nr 4/2 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem na planie: 26.12PT 
Tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej. Zgodnie z zapisami ww. planu tereny 
zabudowy techniczno - produkcyjnej przeznacza się pod tereny przemysłu, składów, 
magazynów, baz technicznej obsługi, zakładów produkcyjnych oraz usług, a także 
infrastruktura techniczna, konieczne zaplecze techniczne, dojazdy i miejsca postojowe. 
Planowane przedsięwzięcie będzie związane z oddziaływaniem na środowisko na etapie 
eksploatacji. 

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń 
do powietrza będą substancje pochodzących ze spalania oleju napędowego w silnikach 
pojazdów poruszających się po terenie jak i pracujących maszyn (kruszarki, przesiewacza i 
ładowarki). 

Powstające ścieki z urządzeń sanitarnych będą miały charakter typowych ścieków 
bytowych. Będą one odprowadzane do szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe. 

Wody opadowe nie są ujmowane w system kanalizacji deszczowej. Odprowadzane są 
powierzchniowo na teren zielony niezagospodarowanej części działek. Wody z placu 
składowego (odpady obojętne, niezanieczyszczone) i dachów budynków są wodami czystymi, 
nie wymagającymi podczyszczenia. 

Na terenie zakładu źródłami hałasu będą: 
• kruszarka (przyjęta jako stacjonarne źródło hałasu), 
• przesiewacz mobilny (przyjęty jako stacjonarne źródło hałasu), 
• ładowarka (przyjęta jako stacjonarne źródło hałasu), 
• samochody ciężarowe - przyjęcia surowca, 
• samochody ciężarowe - wydawanie gotowych wyrobów. 

Rozwiązania chroniące środowisko 
Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne będą eliminowały 
ujemne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty 
środowiska, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Inwestycja nie wpłynie negatywnie na 
stan środowiska zarówno w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego jak 
również zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego. Przedsięwzięcie nie będzie miało 
istotnego wpływu na stan środowiska w swoim otoczeniu, a tym samym nie spowoduje 
pogorszenia jego stanu. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy 
dopuszczalnych norm i standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego 
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inwestor posiada tytuł prawny. Inwestycja spełnia wszystkie warunki i wymagania 
wynikające z przepisów ochrony środowiska oraz warunki zagospodarowania, wynikające z 
potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony zdrowia ludzi. 
W sentencji niniejszej decyzji wskazano warunki określające sposób ochrony środowiska 
gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniem. Przeprowadzona w raporcie ooś analiza 
oddziaływania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód wykazała że przy 
zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji, realizacja, eksploatacja i 
likwidacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko 
gruntowo-wodne oraz na wody powierzchniowe i podziemne. 

Przeprowadzona w raporcie ooś analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu 
wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji, 
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 związane z procesem przetwarzania odpadów 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. 
Zachowanie warunków określonych w sentencji decyzji dot. gospodarki odpadami w ramach 
przedmiotowej inwestycji nie będzie miało znaczącego wpływu na środowisko. Ilość 
wytwarzanych odpadów niebezpiecznych nie przekroczy 1,0 Mg/rok. 

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia będzie się mieścił w całości na działkach, na 
których przedsięwzięcie zostanie zrealizowane i do których inwestor posiada tytuł prawny. 
Planowana inwestycja nie naruszy prawa własności i interesu osób trzecich oraz nie ograniczy 
możliwości korzystania z terenów sąsiednich, jak również nie wpłynie negatywnie na sposób 
ich użytkowania. Biorąc powyższe pod uwagę, należy zapisów raportu ooś nie będzie 
negatywnie oddziaływać na otaczający krajobraz, nie będzie powodować uciążliwości na 
terenach rekreacyjnych, nie ma wpływu na ciągłość korytarzy ekologicznych oraz me 
spowoduje naruszenia zakazów obowiązujących w ww. formie ochrony przyrody. 
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji 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 
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się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 
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. 

Otrzymują: 
I. P.P.U.H. Hanna Możdżonek 
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49KP A 
3. Aa 

Do wiadomości: 
I. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim 
3. Dyrektor Zarząd Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie 

Z iro,ffAóita 
inź. ~,;kiewicz 

Insp il, ,r d:. 11ehr~ny . 
środowiska i W'"Pn-h,r 1 W'1011.eJ 
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Mińsk Mazowiecki, dnia 24 sierpnia 2022 roku 

Załącznik nr 1 
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 

znak RI.6220.2.2.2020.EK z dnia 24 sierpnia 2022 roku 

Przedsięwzięcie polegać będzie na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów innych niż 
niebezpieczne na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3/3, 4/1 i 4/2 w 
miejscowości Maliszew w gminie Mińsk Mazowiecki. Inwestycja będzie polegała na 
odzysku, zbieraniu i transporcie odpadów: betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek 
i remontów (17 01 01), gruzu ceglanego (17 01 02), gleby i ziemi, w tym kamieni innych niż 
wymienione w 17 05 03 (17 05 04), zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (17 01 07) oraz minerałów (np. piasek, 
kamienie) (19 12 09). Odpady będą przetwarzane i tymczasowo magazynowane rodzajowo na 
utwardzonym placu (na części działki nr ew. 3/3, 4/1 i 4/2) o powierzchni 4000m2 w postaci 
pryzm o wys. do 3 mi nachyleniu stoków 40%. Na terenie placu składowego w szczytowym 
momencie prac, kruszywo będzie składowane w 1 O pryzmach. Zebrane odpady będą 
przetworzone w procesie odzysku metodą R12, a następnie R5. Odpady nie nadające się do 
bezpośredniego zastosowania, po zebraniu odpowiedniej ilości zostaną rozdrobnione. Przerób 
będzie polegał na kruszeniu odpadów w mobilnej kruszarce, z separacją stali oraz funkcją 
odsiewu, a następnie sortowaniu w mobilnym sortowniku gąsiennicowym, na frakcje: od 
0mm do 2mm i od 2mm do 16mm. Tak przygotowany materiał przekazywany będzie do 
produkcji betonu, a także do budowy dróg, ulic, placów, chodników, itp. Odpady metali będą 
magazynowane na wydzielonej części placu i sukcesywnie przekazywane uprawnionym 
podmiotom do odzysku, jako złom. Odpady do odzysku pochodzące z rozbiórki, remontów 
przebudowy obiektów kubaturowych, zbierane będą luzem. Załadunek odpadów na kruszarkę 
odbywać ma się przy pomocy ładowarki kołowej. Odpady będą przywożone na plac 
magazynowy samochodami ciężarowymi samowyładowczymi posiadającymi metalowe 
skrzynie załadunkowe, które na czas transportu będą szczelnie zakrywane plandeką. 

Rodzaje oraz ilości odpadów przewidzianych do zbierania i przetwarzania w ramach 
prowadzonej przez zakład działalności 

Maksymalna masa Maksymalna masa 
poszczególnych poszczególnych 

Kod rodzajów odpadów, rodzajów odpadów, 
Lp. Rodzaj zbieranych odpadów odpadów które mogą być które mogą być 

magazynowane w magazynowane w tym okresie roku samym czasie [Mg] [Mg/rok] 
Odpady betonu oraz gruzu 

1 betonowego z rozbiórek i 17 01 01 20 500 
remontów 

2 Gruz ceglany 17 01 02 10 100 
Gleba ziemia, w tym 

3 kamienie inne niż 17 05 04 10 100 
wymienione w 1 7 05 03 

4 Zmieszane odpady z betonu, 17 01 07 10 100 
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gruz ceglany, odpadowych 
materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 
niż wymienione z 17 01 06 

5 Minerały (np. piasek, 19 12 09 50 2 ooo kamienie) 

~ lłdr'ó1ta 
inż.~tLkfrwicz 

Inspektor ds. n~\ ,r,n,y . 
środowiska i go~p,1 i<1r\:,1 xvocln J 
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