
Mińsk Mazowiecki, dnia 23 grudnia 2022 roku. 
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 
ul. Józefa Chełmońskiego 14 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

Rl.6220.2.8.2021.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 2022r. poz. 2000 ze zm., zwane dalej „KP A") w 
związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 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 
2022 r. poz. 1029, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś"), a także § 2 ust. 1 pkt 47 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 
Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „Partner" Spółka Jawna Adam i Grażyna Wiącek o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami dla planowanego 
przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne na części 
działki nr ewid. 208/13 i części działki nr ewid. 208/15 w m. Stojadła, gmina Mińsk Mazowiecki, 
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 

określa 
środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu 
odpadów innych niż niebezpieczne na części działki nr ewid. 208/13 i części działki nr ewid. 
208/15 w m. Stojadła 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 
Przedsięwzięcie będzie polegało na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne na 

części działki nr ewid. 208/13 i części działki nr ewid. 208/15 w m. Stojadła, gmina Mińsk 
Mazowiecki. 

Teren na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie położony jest w 
miejscowości Stojadła, na części działek nr ewid. 208/13 i 208/15, w sąsiedztwie dróg 
krajowych 50 i 92. 

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/195/2010 Rady Gminy Mińsk 
Mazowiecki z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stojadła w Gminie Mińsk Mazowiecki 

Działka nr 208/13 oraz nr 208/15 obręb Stojadła znajduje się w terenie dróg krajowych 
oraz w terenach zabudowy produkcyjno - usługowej z dopuszczeniem budowy obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

• 

Planowana inwestycja polegać będzie na przetwarzaniu odpadów innych niż 
niebezpieczne o kodach: 
• 1 7 O 1 O 1 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
• 1 7 O 1 02 - gruz ceglany 
• 17 O 1 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

przez ich rozdrobnienie w kruszarce typu: EXTEC C-10+, tj. maszynę mobilną na podwoziu 
gąsienicowym, zasilaną silnikiem spalinowym typu Diesel, o wydajności 100 t/godz. 



Planowana do przetworzenia ilość odpadów: 
Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość odpadów [Mg/rok] 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 3500 
remontów 

17 01 02 Gruz ceglany 1000 
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i 500 

elementów wyposażenia 
Maksymalna ilość odpadów planowanych do przetworzenia w ciągu doby nie przekroczy 

wartości 400 Mg/dobę liczonej sumarycznie dla wszystkich kodów odpadów planowanych do 
przetworzenia. Zakłada się, że możliwe jest przetworzenie od O do 400 Mg/dobę dla każdego 
kodu odpadu, przy czym łączna sumaryczna wartość przetworzonych odpadów nie przekroczy 
400 Mg/dobę. 

Il. 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. przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod 
kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych 
prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności ochrony zwierząt objętych 
ochroną gatunkową; 

2. w celu minimalizacji wpływu planowanego przedsięwzięcia na populacje małych 
zwierząt (głównie płazów, gadów) na bieżąco kontrolować wykopy, a w przypadku 
stwierdzenia obecności zwierząt w wykopach, przenieść je w bezpieczne miejsce poza 
teren wykopów; 

3. teren 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 uprawnionemu odbiorcy; 

4. na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom zaplecze 
sanitarne z dostępem do wody; powstające ścieki bytowe gromadzić w szczelnych 
zbiornikach bezodpływowych przewoźnych toalet i przekazywać systematycznie za 
pośrednictwem uprawnionych odbiorców do dalszego zagospodarowania; 

5. wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia 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 bądź zastosować urządzenia 
retencjonujące wody opadowe i roztopowe; 

6. system wodno-ściekowy oraz urządzenie podczyszczające regularnie i terminowo 
poddawać próbom szczelności i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź 
awarie niezwłocznie usuwać; 

7. eksploatację inwestycji oraz ruch pojazdów związany z jej obsługą prowadzić wyłącznie 
w godzinach od 7°0 do 18°0, kruszarka oraz ładowarka kołowa - praca wyłącznie w ciągu 
pory dnia w godzinach pracy maksymalnie od 7°0 do 1 5°0, 

8. w okresach suchych zraszać wodą odpady podczas ich magazynowania 
kruszenia/rozdrabiania; 

9. w planowanej instalacji przetwarzać wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne, 
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1 O. należy prowadzić stałą kontrolę pomiarów poziomu hałasu, szczególnie poza terenem 
zakładu; 

11. należy prowadzić kontrolę pomiarów zanieczyszczeń emitowanych w powietrzu 
szczególnie poza terenem zakładu; 

12. należy zabezpieczyć magazynowane odpady przed wpływem czynników 
atmosferycznych przez ich przykrycie plandekami; 

13. stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia; 
14. miejsca postoju pojazdów i maszyn budowlanych, zlokalizować na terenie 

uszczelnionym oraz zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych 
do gruntu i wód; 

15. wszelkie prace związane z tankowaniem i naprawami pojazdów i maszyn budowlanych 
wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym 
przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami 
ropopochodnymi; 

16. roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych; 
17. odpady przyjęte do przetwarzania w instalacji przechowywać w sposób niepowodujący 

zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego; 
18. sortowanie odpadów zlokalizować na utwardzonej powierzchni; 
19. odpady inne niż związane z instalacją do przetwarzania odpadów magazynować w 

sposób selektywny w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji, a następnie 
sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w 
zakresie gospodarowania odpadami; 

20. gotowy produkt powstały z przetworzenia w instalacji przechowywać w postaci stosów i 
pryzm na terenie działki przeznaczonej pod inwestycję; 

21. zapewnić pracownikowi możliwość korzystania z przenośnej toalety wyposażonej w 
bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe; nie dopuścić do przepełnienia zbiornika, 
zgromadzone ścieki przekazywać uprawnionym odbiorcom: 

22. niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać na 
tereny biologicznie czynne w granicach inwestycji, w sposób niepowodujący zalewania 
terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności 
kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich; w przypadku 
zanieczyszczenia wód opadowych i roztopowych przed odprowadzeniem podczyścić do 
wymaganych prawem parametrów; 

23. inwestycję wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie 
ewentualnych wycieków paliw lub innych zanieczyszczeń; w przypadku wycieku podjąć 
natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego 
gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego 
transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania. 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji 
wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś: 

1. należy prowadzić stałą kontrolę pomiarów poziomu hałasu, szczególnie poza terenem 
zakładu; 

2. należy prowadzić kontrolę pomiarów zanieczyszczeń emitowanych w powietrzu 
szczególnie poza terenem zakładu; 

3. należy zabezpieczyć magazynowane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych 
przez ich przykrycie plandekami; 
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4. wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia 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 bądź zastosować urządzenia 
retencjonujące wody opadowe i roztopowe; 

5. system wodno-ściekowy oraz urządzenie podczyszczające regularnie i terminowo 
poddawać próbom szczelności i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź 
awarie niezwłocznie usuwać; 

6. eksploatację inwestycji oraz ruch pojazdów związany z jej obsługą prowadzić wyłącznie 
w godzinach od 7°0 do 18°0

, kruszarka oraz ładowarka kołowa - praca wyłącznie w ciągu 
pory dnia w godzinach pracy maksymalnie od 7°0 do 15°0

; 

7. w okresach suchych zraszać wodą odpady podczas ich magazynowania 
kruszenia/rozdrabiania; 

IV. Nie stwierdza konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej 
V. Nie stwierdzam 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 23 lipca 2021 roku do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki wpłynął wniosek 

Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „Partner" Adam i Grażyna Wiącek w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych Spółka Jawna uwarunkowaniach dla zadania polegającego na 
przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne na części działki nr ewid. 208/13 i części 
działki nr ewid. 208/15 w m. Stojadła, gmina Mińsk Mazowiecki. Przy piśmie z dnia 30 lipca 
2021 roku Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki wezwał Inwestora do uzupełnienia dokumentów. 
Dokumenty zostały uzupełnione dnia 25 sierpnia 2021 roku. 

Na wstępie Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki ustalił strony postępowania w sprawie o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 28 KP A 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 poniżej 1 O 
stron postępowania. Na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KP A oraz 
art. 73 ust. 1, art.74 ust. 3, art. 75 ust.l pkt 4 ustawy ooś Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 
zawiadomieniem znak RI.6220.2.8.2021.EK z dnia 3 września 2021 roku zawiadomił strony 
postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia. 
W trakcie prowadzonego postępowania, w dniu 3 września 2021 roku wystąpiono do: 

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, 
2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim, 
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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. 
Przy piśmie znak ZN.9022.128.2021 z dnia 15 września 2021 roku (wpływ do tut. Organu 
17.09.202lr.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim zwrócił się z 
wnioskiem do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki o podanie kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 O września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Przy piśmie z dnia 22 
września 2021 roku przesłano kwalifikację przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

Przy piśmie znak WOOŚ-I.4220.1463.2021.JC z dnia 22 września 2021 roku Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy Mińsk 
Mazowiecki o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. W piśmie z dnia 27 września 
2021 roku Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia karty 
informacyjnej przedsięwzięcia o niezbędne dane. 

Przy piśmie znak WA.ZZŚ.6.435.261.2021.AK z dnia 22 września 2021 roku (wpływ do 
tut. Organu 27.09.2021r.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki o 
wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. W piśmie z dnia 
6 października 2021 roku Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki wezwał Wnioskodawcę do 
uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o niezbędne informacje z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim opinią znak 
ZN.9022.128.1.2021 z dnia 1 października 2021 roku uznał, iż przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego nie jest wymagane 

Przy pismach z dnia 15 października 2021 roku oraz 22 października 2021 roku Inwestor 
przedłożył uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia wymaganej odpowiednio przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w 
Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przy pismach z dnia 22 
października 2021 roku Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki przekazał uzupełnione dokumenty 
Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie opinią znak WA.ZZŚ.6.435.261.2021.AK./AR.2 z dnia 24 listopada 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. 

Przy piśmie znak WOOŚ-I.4220.1463.2021.JC.2 z dnia 21 grudnia 2021 roku Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wskazał, że maksymalna ilość odpadów 
planowanych do przetworzenia w ciągu doby nie przekroczy wartości 400 Mg/dobę liczonej 
sumarycznie dla wszystkich kodów odpadów planowanych do przetworzenia uwzględnionych we 
wniosku. Zakłada się, że możliwe jest przetworzenie od O do 400 Mg/dobę dla każdego kodu 
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odpadu, przy czym łączna sumaryczna wartość przetworzonych odpadów nie przekroczy 400 
Mg/dobę. Z powyższego wynika, że planowana instalacja do przetwarzania odpadów innych niż 
niebezpieczne stanowić będzie przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko, które spełnia kryt eria ilościowe wskazane w § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia z dnia 
10 września 2019 r. Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) tj. ,,instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 
ust. 1 pkt 2 1 ustawy z dnia 14 grudnia 201 2 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 
41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady 
w ilości nie mniejszej niż 1 Ot na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 OOO t, z 
wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z 
dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 89, z późn. 
zm.)", dla których to przedsięwzięć przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz 
sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia jest obligatoryjne. 

W związku z powyższym Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki przy piśmie z dnia 27 grudnia 
2021 roku wezwał inwestora do przedłożenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko. 

W dniu 15 lutego 2022 roku Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko ( 4 egz. w wersji papierowej i elektronicznej). W związku z 
przedłożeniem przez Inwestora przedmiotowego raport 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 15 kwietnia 2022 roku zostało zawiadomione społeczeństwo, iż w ramach postępowania w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 
na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne na części działki nr ewid. 208/13 i części 
działki nr ewid. 208/15 w m. Stojadła, 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 
RI.6220.2.8.2021.EK z dnia 17 lutego 2022 roku, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku 
Mazowieckim oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie o uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz o wydanie 
wymaganej opinii/uzgodnienia. 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie zawiadomieniem z dnia 1 marca 2022 roku zawiadomił Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki, 
że organem właściwym w tej sprawie jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim opinią znak 
ZN.9022.35.2022 z dnia 18 marca 2022 roku zaopiniował przedsięwzięcie inwestycyjne pod 
względem wymagań higienicznych i zdrowotnych wraz z uwarunkowaniami. 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego 
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Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2022 roku znak 
W A.RZŚ.4360.1.24 2022.KK uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki jego 
realizacji. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem znak WOOŚ- 
1.4221.45.2022.ML.3 z dnia 8 sierpnia 2022 roku uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił 
warunki jego realizacji. 

Zalecenia dla inwestora przedsięwzięcia wymienione w ww. uzgodnieniach zostały 
uwzględnione w całości w niniejszej decyzji. 

W dniu 6 września 2022 roku Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki zawiadomieniem znak 
RI.6220.2.8.2021.EK poinformował o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Do zawiadomienia o 
zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie 
wpłynęła żadna uwaga ani wniosek. 

Przedsięwzięcie będzie polegało na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne na 
części działki nr ewid. 208/13 i części działki nr ewid. 208/15 w m. Stojadła, gmina Mińsk 
Mazowiecki. 

Teren na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie położony jest w 
miejscowości Stojadła, na części działek nr ewid. 208/13 i 208/15, w sąsiedztwie dróg 
krajowych 50 i 92. 

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr :XXXVII/195/2010 Rady Gminy Mińsk 
Mazowiecki z dnia 20 sierpnia 2010roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stojadła w Gminie Mińsk Mazowiecki 

Działka nr 208/13 oraz nr 208/15 obręb Stojadła znajduje się w terenie dróg krajowych 
oraz w terenach zabudowy produkcyjno - usługowej z dopuszczeniem budowy obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 

Planowana inwestycja będzie polegać na przetwarzaniu odpadów innych niż 
niebezpieczne o kodach: 
• 17 O 1 O 1 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
• 17 O 1 02 - gruz ceglany 
• 17 O 1 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

przez ich rozdrobnienie w kruszarce typu: EXTEC C-10+, tj. maszynę mobilną na podwoziu 
gąsienicowym, zasilaną silnikiem spalinowym typu Diesel, o wydajności 100 t/godz. 

Planowana do przetworzenia ilość odpadów: 
Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość odpadów [Mg/rok] 

17 Ol Ol Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 3500 
remontów 

17 Ol 02 Gruz ceglany 1000 
17 Ol 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i 500 

elementów wyposażenia 
Maksymalna ilość odpadów planowanych do przetworzenia w ciągu doby nie przekroczy 

wartości 400 Mg/dobę liczonej sumarycznie dla wszystkich kodów odpadów planowanych do 
przetworzenia. Zakłada się, że możliwe jest przetworzenie od O do 400 Mg/dobę dla każdego 
kodu odpadu, przy czym łączna sumaryczna wartość przetworzonych odpadów nie przekroczy 

7 



400 Mg/dobę. Podane powyżej przedziały ilości odpadów wynikają z możliwych przestojów w 
dostawie odpadów, zapotrzebowania na przetworzenie danego kodu odpadu czy 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, kiedy przetwarzanie nie będzie możliwe. 

W procesie przetwarzania odpadów wykorzystywane będą poniższe urządzenia: 
• kruszarka - szt.1, 
• samochody ciężarowe dowożące odpady i odbierające surowiec, - 1 O szt/db, 
• ładowarka kołowa przewożąca odpady i surowce - szt.1 

Szacowany czas pracy urządzeń wynosi: 
• kruszarka - praca wyłącznie w ciągu pory dnia tj. w godzinach pracy maksymalnie od 7°0 

do 15°0, w zależności od produkcji przez jeden do pięciu dni w tygodniu. Kruszarka 
będzie pracowała do 4 godzin na dobę (dzień), przez maksymalnie do 20 dni w miesiącu, 

• samochody ciężarowe - 1 O szt/db, 3 szt.I godz., 
• ładowarka kołowa - praca wyłącznie w ciągu pory dnia tj. w godzinach pracy 

maksymalnie od 7°0 do isoo, w zależności od produkcji przez jeden do pięciu dni w 
tygodniu. Ładowarka będzie pracowała do 4 godzin na dobę (dzień), przez maksymalnie 
do 20 dni w miesiącu. 

Odzysk odpadów następować będzie w procesach wymienionych w załączniku nr 1 do 
ustawy z dnia 14 rudnia 2012r. o odpadach: R5 (recykling lub odzysk innych materiałów 
nieorganicznych) i R12 (wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów 
wymienionych w pozycji Rl-Rl 1). 

Odpady pozyskiwane będą głównie z własnych budów wnioskodawcy i prac remontowo 
drogowych. Odpady nie nadające się do bezpośredniego zastosowania, po zebraniu odpowiedniej 
ilości zostaną rozdrobnione. Przerób będzie polegał na kruszeniu odpadów w mobilnej kruszarce 
szczękowej, z separacją stali oraz funkcją odsiewu. Tak przygotowany materiał wykorzystywany 
będzie do budowy dróg, ulic, placów, chodników, itp. obiektów. Odpady metali będą 
przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku, jako złom. 

Odpady do odzysku pochodzące z rozbiórki, remontów przebudowy obiektów 
kubaturowych, zbierane będą luzem bezpośrednio z miejsca prowadzonych przez Wnioskodawcę 
robót budowlanych. Załadunek odpadów odbywać się będzie przy pomocy koparek kołowych 
oraz ładowarek kołowych. Odpady będą zbierane z różnych miejsc prowadzenia przez 
wnioskodawcę robót remontowych i budowlanych i przywożone na plac magazynowy 
samochodami ciężarowymi samowyładowczymi posiadającymi metalowe skrzynie załadunkowe, 
które na czas transportu będą szczelnie zakrywane plandeką. 

Posortowane odpady będą wykorzystywane w całości jako materiał do budowy dróg, ulic, 
placów, chodników. 

Transport odpadów przeznaczonych do przetwarzania będzie wykonywany przez jednostki 
posiadające uprawnienia i licencje, spełniające wszystkie warunki dotyczące przewozu odpadów. 

Wszelkie czynności związane ze zbieraniem odpadów i przetwarzaniem odpadów odbywać 
się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Na potrzeby wnioskowanej działalności przewiduje się utwardzenie części działek o nr 
ewid. 208/13 i 208/15 o powierzchni 5600 m2• Obecnie jest to teren wykorzystywany przez 
Wnioskodawcę na cele magazynowania mas ziemi z wykopów budowlanych i prac drogowych. 
Planowana inwestycja położona jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.). Najbliżej 
położone od terenów przeznaczonych pod inwestycję obszary Natura 2000 znajdują się w 
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odległości: 
ok 9km specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Środkowego Świdra PLH140025, 
ok 13,7 km specjalne obszary ochrony siedlisk Bagna Celestynowskie PLH140022. 

Realizacja oraz eksploatacja inwestycji nie będzie znacząco negatyw nie oddziaływ ać na 
przedmioty ochrony i integralność obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej 
Sieci Ekologicznej Natura 2000. 
Planowane przedsięwzięcie będzie związane z oddziaływaniem na środowisko zarówno na 
etapie realizacji jak i eksploatacji. 

Realizacja inwestycji nie spowoduje konieczności wycięcia drzew i krzewów na terenie 
przeznaczonym pod inwestycję. Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje się nieużytek 
porośnięty roślinnością ruderalną. 

Inwestycja będzie miała niewielki wpływ na świat zwierzęcy analizowanego obszaru. 
Głównym czynnikiem wpływającym na zwierzęta może być hałas powodujący ich płoszenie, 
który jednak nie będzie przewyższał dopuszczalnych wartości, a odczuwalny zakres jego 
oddziaływania ograniczał będzie się do powierzchni działki. 

Obecnie jest to teren wykorzystywany przez Wnioskodawcę na cele magazynowania mas 
ziemi z wykopów budowlanych i prac drogowych. 

Działalność w zakresie wstępnego magazynowania i przetwarzania odpadów nakierowana 
jest z założenia na ograniczenie ilości odpadów w środowisku, poprzez ich wtórne wykorzystanie 
w wyniku odzysku. Wnioskodawca zamierza przetwarzać odpady budowlane pochodzące z 
rozbiórek i remontów, nadające się do odzysku w procesie R5 i R12. 

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). 

W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji ścieki przemysłowe nie będą powstawały. 
W związku z brakiem przyłącza wodno-kanalizacyjnego na terenie planowanej inwestycji 

zapewnione zostaną przenośne toalety typu toy toy ze zbiornikiem na wodę oraz zbiornikiem na 
ścieki. Toalety zostaną usytuowane w taki sposób aby odległość toalety do stanowiska pracy nie 
była większa niż 125 metrów na otwartej przestrzeni. Konserwacją i regularnym opróżnianiem 
toalet zajmują się profesjonalne firmy asenizacyjne, od których toalety będą wynajmowane. 

Woda na potrzeby spożycia przez pracowników, zarówno na etapie budowy jak i 
eksploatacji dostarczana będzie w butelkach typu PET. 
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. 
W celu minimalizacji oddziaływanie inwestycji na środowisko wdrożone zostaną poniższe 
zasady: 
1. na etapie realizacji i potencjalnej likwidacji: 

• wyposażenie w odpowiednią ilość środków do usuwania wycieków (sorbenty, maty), 
• sprowadzanie i użytkowanie sprzętu, który został wcześniej poddany stosownym 

przeglądom technicznym, 
• eksploatacja sprzętu przez osoby przeszkolone, zapoznane z instrukcją obsługi urządzenia 

oraz zaleceniami producenta i nadzór nad jej przestrzeganiem w celu zminimalizowania 
ryzyka awarii urządzeń, 
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• umieszczanie wanienki ociekowej pod pojazdem w trakcie jego tankowania na terenie 
inwestycji, w celu zabezpieczenia gruntu przed zanieczyszczeniem; 

• przypadku wycieku substancji ropopochodnych zastosowane zostaną środki do usuwania 
wycieków; zanieczyszczony sorbent i maty sorpcyjne zostaną usunięte i zmagazynowane 
selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonym pojemniku, a następnie przekazany 
firmie posiadającej niezbędne zezwolenia w celu jego przetworzenia, 

• zapewnienie toalet przenośnych pracownikom wykonującym prace na terenie 
planowanego przedsięwzięcia 

2. na etapie realizacji: 
• wyposażenie w odpowiednią ilość środków do usuwania wycieków (sorbenty, maty), 
• sprowadzanie i użytkowanie sprzętu, który został wcześniej poddany stosownym 

przeglądom technicznym, 
• eksploatacja sprzętu przez osoby przeszkolone, zapoznane z instrukcją obsługi urządzenia 

oraz zaleceniami producenta i nadzór nad jej przestrzeganiem w celu zminimalizowania 
ryzyka awarii urządzeń, 

• umieszczanie wanienki ociekowej pod pojazdem w trakcie jego tankowania na terenie 
inwestycji, w celu zabezpieczenia gruntu przed zanieczyszczeniem, 

• przypadku wycieku substancji ropopochodnych zastosowane zostaną środki do usuwania 
wycieków; zanieczyszczony sorbent i maty sorpcyjne zostaną usunięte i zmagazynowane 
selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonym pojemniku, a następnie przekazany 
firmie posiadającej niezbędne zezwolenia w celu jego przetworzenia, 

• zapewmerne toalet przenośnych pracownikom wykonującym prace na terenie 
planowanego przedsięwzięcia, 

• zastosowanie osłon z plandek w celu zabezpieczenia magazynowanych odpadów przed 
wpływem czynników atmosferycznych. 

• przyjmowane do przetworzenia odpady magazynowane będą w sposób selektywny, w 
sektorach, na podłożu utwardzonym kruszywem budowlanym. 

• gospodarka odpadami prowadzona będzie w sposób zgodny z zasadami ochrony 
środowiska, a także z zasadami bhp i przeciwpożarowymi, 

• odpady magazynowane będą w każdym z sektorów w pryzmach lub stosach ułożonych w 
sposób uniemożliwiających rozprzestrzenianie się odpadów poza sektory wyznaczone dla 
każdego kodu odpadu i mieszanie się selektywnie magazynowanych odpadów, 

• lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu magazynowania odpadów 
będzie oznakowana kodami odpadów naniesionych czcionką koloru czarnego o wysokości 
minimum 20 mm i szerokości linii min 3 mm. Oznakowanie umieszczone będzie w 
widocznym miejscy, w sposób umożliwiający w każdym czasie odczytanie kodów 
odpadów, od strony wjazdu, na tablicach informacyjnych zlokalizowanych obok miejsc 
magazynowania odpadów, 

• pojemność wyznaczonych sektorów zapewni możliwość magazynowania odpadów w 
sposób uniemożliwiający ich rozprzestrzenianie poza wyznaczone sektory i mieszanie się 
selektywnie magazynowanych odpadów, 

• teren magazynowania odpadów będzie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych 
przez ogrodzenie terenu metalowymi przęsłami ogrodzeniowymi lub siatką metalową 

• w celu zabezpieczenia magazynowanych odpadów przed wpływem czynników 
atmosferycznych i ich ewentualnym rozpraszaniem / rozwiewaniem zastosowane będą 
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osłony z plandek. W tym celu wykorzystywane będą plandeki polipropylenowe 
wzmacniane, wodoodporne, mrozoodporne, łatwozmywalne, przystosowane do 
wykorzystania w temperaturach od - 30°C do + 70°C, odporne na promieniowanie UV. 

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. 

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 nie 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 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 stro~nzr ekły się prawa do 
wniesienia odwołania. ótta 
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Otrzym ują: 
I. PHU „Partner'' Adam i Grażyna Wiącek Spółka Jawna 
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
3. Aa 

Do wiadomości: 
I. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim 
3. Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie 
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Mińsk Mazowiecki dnia 23 grudnia 2022 roku 

Załącznik nr 1 
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 

znak RI.6220.2.8.2021.EK z dnia 23 grudnia 2022 roku 

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów innych niż 
niebezpieczne na części działki nr ewid. 208/13 i części działki nr ewid. 208/15 w m. Stojadła 

Rodzaj przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie będzie polegało na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne na części 
działki nr ewid. 208/13 i części działki nr ewid. 208/15 w m. Stojadła, gmina Mińsk Mazowiecki. 

Planowana inwestycja polegać będzie na przetwarzaniu odpadów innych niż 
niebezpieczne o kodach: 
• 1 7 O 1 O 1 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
• 1 7 O 1 02 - gruz ceglany 
• 17 O 1 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

przez ich rozdrobnienie w kruszarce typu: EXTEC C-10+, tj. maszynę mobilną na podwoziu 
gąsienicowym, zasilaną silnikiem spalinowym typu Diesel, o wydajności 100 t/godz. 

Na podstawie § 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) planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko. 

Cechy przedsięwzięcia 

W procesie przetwarzania odpadów wykorzystywane będą poniższe urządzenia: 
• kruszarka - szt.l, 
• samochody ciężarowe dowożące odpady i odbierające surowiec, - 1 O szt/db, 
• ładowarka kołowa przewożąca odpady i surowce - szt. I 

Szacowany czas pracy urządzeń wynosi: 
• kruszarka - praca wyłącznie w ciągu pory dnia tj. w godzinach pracy maksymalnie od 700 

do 1500, w zależności od produkcji przez jeden do pięciu dni w tygodniu. Kruszarka 
będzie pracowała do 4 godzin na dobę (dzień), przez maksymalnie do 20 dni w miesiącu, 

• samochody ciężarowe -10 szt./db, 3 szt./godz., 
• ładowarka kołowa - praca wyłącznie w ciągu pory dnia tj. w godzinach pracy 

maksymalnie od 700 do 1500, w zależności od produkcji przez jeden do pięciu dni w 
tygodniu. Ładowarka będzie pracowała do 4 godzin na dobę (dzień), przez maksymalnie 
do 20 dni w miesiącu. 

Odzysk odpadów następować będzie w procesach wymienionych w załączniku nr 1 do 
ustawy z dnia 14 rudnia 2012r. o odpadach: R5 (recykling lub odzysk innych materiałów 
nieorganicznych) i R12 (wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów 
wymienionych w pozycji Rl-Rl 1). 
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Odpady pozyskiwane będą głównie z własnych budów i prac remontowo-drogowych. 
Odpady nie nadające się do bezpośredniego zastosowania, po zebraniu odpowiedniej ilości 
zostaną rozdrobnione. Przerób będzie polegał na kruszeniu odpadów w mobilnej kruszarce 
szczękowej, z separacją stali oraz funkcją odsiewu. Tak przygotowany materiał wykorzystywane 
będą do budowy dróg, ulic, placów, chodników, itp. obiektów. Odpady metali będą przekazywane 
uprawnionym podmiotom do odzysku, jako złom. 

Skala przedsięwzięcia 

Planowana do przetworzenia ilość odpadów: 
Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość odpadów [Mg/rok] 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 3500 
17 01 02 Gruz ceglany 1000 
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 500 

wyposażenia 
Maksymalna ilość odpadów planowanych do przetworzenia w ciągu doby nie przekroczy 

wartości 400 Mg/dobę liczonej sumarycznie dla wszystkich kodów odpadów planowanych do 
przetworzenia uwzględnionych we wniosku. Zakłada się, że możliwe jest przetworzenie od O 
do 400 Mg/dobę dla każdego kodu odpadu, przy czym łączna sumaryczna wartość 
przetworzonych odpadów nie przekroczy 400 Mg/dobę. Podane powyżej przedziały ilości 
odpadów wynikają z możliwych przestojów w dostawie odpadów, zapotrzebowania na 
przetworzenie danego kodu odpadu czy niekorzystnych warunków atmosferycznych, kiedy 
przetwarzanie nie będzie możliwe. Na potrzeby wnioskowanej działalności przewiduje się 
utwardzenie części działek o nr ewid. 208/13 i 208/15 o powierzchni 5600 m2• 

Usytuowanie przedsięwzięcia 

Teren na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie położony jest w 
miejscowości Stojadła, na części działek nr ewid. 208/13 i 208/15, w sąsiedztwie dróg krajowych 
50 i 92. 

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIV195/2010 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 
sierpnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla miejscowości Stojadła w Gminie Mińsk Mazowiecki 

Działka nr 208/13 oraz nr 208/15 obręb Stojadła znajduje się w terenie dróg krajowych oraz 
w terenach zabudowy produkcyjno - usługowej z dopuszczeniem budowy obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 

Planowana inwestycja położona jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.). Najbliżej 
położone od terenów przeznaczonych pod inwestycję obszary Natura 2000 znajdują się w 
odległości: 

ok 9km specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Środkowego Świdra PLH140025, 
ok 13,7 km specjalne obszary ochrony siedlisk Bagna Celestynowskie PLH140022. 

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. . . ,...,1-Jib1 Wńi~ 
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