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KARTA INFORMACYJNA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU

Karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu opracowana została zgodnie z art. 62 a
ust.1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania
na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021  r. poz. 247 ze zmianami)

Nazwa  przedsięwzięcia  :   Prowadzenie  działalności  w  zakresie  zbierania
i przetwarzanie odpadów

    Lokalizacja:  przedsięwzięcie  realizowane  będzie  na  działkach  o  numerach
ewidencyjnych 1736/1, 1736/2, 1984/2, 4474/1  obręb Miasto Mława

1.  Rodzaj     (rodzaj    przedsięwzięcia,     rodzaj     działalności     związanej    
z    przedsięwzięciem), skala  ( np.  parametry  produkcji,   długość   dla   inwestycji
liniowych   itp. ),    usytuowanie    przedsięwzięcia  ( w  tym  lokalizacja,   opis
terenów    przyległych    wraz   z   odniesieniem  do  najbliższej  zabudowy
mieszkaniowej)

Planowane  przedsięwzięcie  polega  prowadzeniu  działalności  związanej  ze  zbieraniem

odpadów, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1736/1, 1736/2, 1984/2,

4474/1 obręb Miasto Mława.   

Na ww. działkach zlokalizowany jest plac magazynowy o powierzchni 2000 m2.  Inwestor

posiada tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów w postaci umowy dzierżawy 

Wnioskodawca zamierza  prowadzić  działalność  związaną  ze  zbieraniem i  przetwarzaniem

odpadów na terenie wykorzystywanym pod działalność produkcyjną i usługową. 

Spółka  TWK  –  ZAG  Sp.  z  o.o.  Wola  Łaska  71,  98  –  100  Łask  działa  na

podstawie wpisu do KRS nr 0000209949. 

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest:

TWK – ZAG Sp. z o.o. 
Wola Łaska 71, 98 – 100 Łask

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na  środowisko  planowane  przedsięwzięcie  należy  zaliczyć  do  mogących  potencjalnie

oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie należy zakwalifikować w § 3 ust. 1 pkt 82 i 83 rozporządzenia

Rady  Ministrów  dnia  26  września  2019  r  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco

oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zmianami) tj:
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82) instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu  art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14

grudnia  2012  r.  o  odpadach  odpadów,  inne  niż  wymienione  w  §  2  ust.  1  pkt  41-47,

z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy

z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej

nie  większej  niż  0,5  MW  lub  wytwarzających  ekwiwalentną  ilość  biogazu  rolniczego

wykorzystywanego  do  innych  celów  niż  produkcja  energii  elektrycznej,  a  także  miejsca

retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów;

82) instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47,                 z

wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z

dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej

nie  większej  niż  0,5  MW  lub  wytwarzających  ekwiwalentną  ilość  biogazu  rolniczego

wykorzystywanego  do  innych  celów  niż  produkcja  energii  elektrycznej,  a  także  miejsca

retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów; 

83. punkty do zbierania, w tym przeładunku:

b)  odpadów  wymagających  uzyskania  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów  z  wyłączeniem

odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Na terenie,  na którym realizowane jest  planowane przedsięwzięcie  nie  obowiązuje

plan  zagospodarowania  przestrzennego.  Teren  jest  wykorzystywany  pod  działalność

produkcyjną i usługową. 
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Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia: 

                                                           

Przedsięwzięcie  prowadzone  będzie  na  działkach  oznaczonych  numerami  ewidencyjnymi:

1736/1, 1736/2, 1984/2, 4474/1 obręb Miasto Mława.  Na działkach zlokalizowany jest plac

magazynowy  o  powierzchni  2000  m2.  Nieruchomość  zlokalizowana  jest  na  terenie

użytkowanym  usługowo  –  produkcyjnie.  Magazynowanie  odpadów  prowadzone  będzie

na terenie miasta Mławy, w części w której znajdują się już zakłady produkcyjne i usługowe.

Wokół miejsca planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane są takie zakłady jak. Lima Sp.j.

- producent mebli i drzwi drewnianych, El – BUT s.c. producent obuwia Aurelka, Artex Hurt

Sp. z o.o. - hurtownia alkoholi, piwa i wina, Duet Sp. z o.o. Hurtownia itp.  Najbliżej budynek

mieszkalny znajduje się ok. 142 m od planowanego przedsięwzięcia, od strony południowej. 

Planowe przedsięwzięcie będzie leżało z dala od terenów wodno – błotnych, o niskim

poziomie  wód  gruntowych,  obszarów  górskich  i  leśnych,  obszarów  strefy  ujęć  wód

i  zbiorników  wodnych,  specjalnych  obszarów  objętych  ochroną  Natura  2000,  obszarów

o gęstym zaludnieniu  oraz  obszarów uzdrowiskowych i  ochrony uzdrowiskowej.  Ponadto

obszar,  na  którym znajduje  się   planowane  przedsięwzięcie  nie  jest  terenem,  na  którym

standardy jakości środowiska są przekroczone. Również na tym terenie nie występują obszary
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o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.

W  podziale  fizyczno-geograficznym  Mława  położona  jest  w  Prowincji  Niżu

Środkowoeuropejskiego,  podprowincji  Nizin  Środkowopolskich,  makroregion  Niziny

Północnomazowieckiej, mezoregion Wzniesienia Mławskie.

Wzniesienia  Mławskie  to  łagodnie  pochylona  w  kierunku  południowym  wysoczyzna

polodowcowa,  ukształtowana  w  wyniku  procesów  akumulacji  glacjalnej,  podczas  zaniku

lądolodu  stadiału  północnomazowieckiego  zlodowacenia  środkowopolskiego  (Warty).

Deglacjacja  lądolodu  przebiegała  tu  przy  utrudnionym  odpływie  wód  roztopowych

na  południe,  stąd  materiał  skalny  zawarty  w topniejącym  lodowcu  był  akumulowany

w  większości  na  miejscu.   Rzeźba  glacjalna  Wzniesień  Mławskich  odznacza  się  dość

znacznym  zróżnicowaniem  geomorfologicznym  i  wysokościowym.  Utworzyły  się  tutaj

liczne, o zróżnicowanej wielkości (do 20-30 m) wypukłe formy, takie jak: moreny czołowe

uformowane  w  równoleżnikowe  ciągi  oraz  kemy  i  ozy.  Pomiędzy  nimi  rozciągają  się

rozległe, płaskie, najczęściej podmokłe zagłębienia wytopiskowe.

Jakość powietrza  w województwie mazowieckim,  w którym położone jest  miasto  Mława,

kształtowana  jest  przede  wszystkim  przez  rozkład  przestrzenny  i  wielkość  emisji

zanieczyszczeń ze źródeł stacjonarnych i mobilnych, napływowych (transgranicznych) oraz

przemian fizykochemicznych zachodzących w atmosferze.  

Według informacji WIOŚ w Warszawie największy udział w średniorocznej emisji (na terenie

powiatu mławskiego, gdzie zlokalizowane jest miasto) benzo(a)pirenu, pyłu PM10 i PM2,5

oraz azotu mają zanieczyszczenia napływowe spoza województwa.

Do  substancji  mających  największy  udział  w  emisji  zanieczyszczeń  na  terenie  powiatu

mławskiego, w tym także miasta Mława, należą: dwutlenek węgla, tlenki węgla, dwutlenek

siarki  tlenki  azotu  oraz  pył.  Taka  struktura  emisji  zależy  przede  wszystkim  od  zużycia,

rodzaju oraz jakości paliwa.. O stężeniu i ilości zanieczyszczeń na terenie Mławy, jak również

całego  powiatu  mławskiego  decydują,  także  wiatry,  odpowiadające  za  cyrkulacje  mas

powietrza i przenoszenie zanieczyszczeń z innych obszarów. 

W związku z zapewnieniem warunków stabilnego rozwoju społeczno – gospodarczego

w  obliczu  ryzyk,  jakie  niosą  ze  sobą  zmiany  klimatu  opracowano  przez  Ministerstwo

Środowiska w październiku 2013 r. „Strategiczny Plan Adaptacji  dla sektorów i obszarów

wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Celem głównym

Strategicznego  Planu  Adaptacyjnego  jest  zapewnienie  zrównoważonego  rozwoju  oraz

efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu.
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Zmiany  klimatu  są  poważnym  wyzwaniem  dla  ludzkości,  szczególnie  w  obliczu

zwiększającej się populacji w krajach rozwijających się oraz wzrostu wartości infrastruktury.

Dlatego decyzje odnośnie redukcji  emisji  CO2 i  innych substancji  do atmosfery traktować

można jako środek prewencyjny. Mimo, iż w perspektywie najbliższych 20–30 lat w Polsce

zmiany  klimatu  prawdopodobnie  nie  będą  silne,  mogą  być  odczuwalne  na  obszarach

wrażliwych – obszarach górskich, w dnach dolin, na obszarach podmokłych, na wybrzeżu

morskim, czy w obrębie aglomeracji miejskich. Wpływu zmian klimatu należy spodziewać

się  w  sektorze  rolnictwa,  leśnictwa,  rybactwa  i  rybołówstwa,  a  także  w  sektorze

energetycznym, w gospodarce wodnej i turystyce.

Na poniższej mapie przedstawiono obszary wrażliwe na zmiany klimatu w Polsce. Informacja

została  zaczerpnięta  z  Prognozy oddziaływania  na środowisko dla  projektu strategicznego

planu  adaptacji  dla  sektorów  i  obszarów  wrażliwych  na  zmiany  klimatu  do  roku  2020

z  perspektywa do roku 2030.  Wg poniższej  mapy  należy  stwierdzić,  że  teren  na  którym

przewiduje  się  realizację  planowanego przedsięwzięcia  nie  znajduje  się  na wyznaczonych

obszarach wrażliwych na zmiany klimatu. 
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Teren objęty opracowaniem nie należy do terenów zagrożonych powodziami,  osuwiskami,

nie  są  to  tereny  leśne,  ani  tereny  w  strefie  nadmorskiej.  W  związku  z  powyższym  nie

przewiduje się wpływu planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatu. 

Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego w najbliższym otoczeniu miasta

Mława  znajdują  się  2  udokumentowane  zbiorniki  wód  podziemnych:  GZWP  nr  214  –

„Zbiornik Działdowo” i GZWP nr 219 – „Zbiornik międzymorenowy rzeki Górna Łydynia”

oraz 1 nieudokumentowany – GZWP nr 215 – „Subniecka Warszawska”. Udokumentowane

zasoby  eksploatacyjne  wód  podziemnych  powiatu  w  75%  zgromadzone  są  w  utworach

czwartorzędowych, w których wyróżniono kilka poziomów wodonośnych. Wody podziemne

występują także w osadach miocenu i oligocenu. 
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Najpłytszy czwartorzędowy poziom wodonośny (wody gruntowe) występuje wśród gruntów

powierzchniowych i nie ma wartości użytkowej, ale rzutuje na warunki geotechniczne terenu.

Woda gruntowa praktycznie w całości pochodzi z infiltracji opadów atmosferycznych. 

Trzy  pozostałe  poziomy  wodonośne  czwartorzędu  mają  zwierciadło  naporowe  i  tworzą

wspólną czwartorzędową warstwę wodonośną stanowiącą praktycznie jedyne źródło wody na

terenie  miasta.  Ciśnienie  piezometryczne  wszystkich  trzech  poziomów  wodonośnych

czwartorzędu jest bardzo podobne. Poziomy pozostają ze sobą w więzi hydraulicznej. 

Drugi  poziom  wód  podziemnych  występuje  wśród  interstadialnych  piasków  i  żwirów

wodnolodowcowych i rzecznych zlodowacenia Warty. Strop utworów wodonośnych znajduje

się na głębokości 20-30 m. Występuje on w większej części miasta – z wyłączeniem terenów

położonych na zachodzie.

Trzeci poziom wodonośny czwartorzędu związany jest z piaszczystymi osadami rzecznymi

interglacjałów  mazowieckiego  i  kromerskiego  oraz  towarzyszących  im  serii

wodnolodowcowych. Warstwa ma miąższość do 40 m i występuje na głębokości 60-110 m.

Jest to poziom najbardziej zasobny. Występuje on praktycznie na całej powierzchni miasta.

Czwarty  poziom  wodonośny  ma  rozprzestrzenienie  ograniczone  do  depresji  podłoża

podczwartorzędowego,  która  znajduje  się  w  rejonie  na  południowy  zachód  od  centrum

Mławy. Utwory wodonośne występują na głębokości ponad 120 m. 

Wszystkie  poziomy  wodonośne  czwartorzędu  zasilane  są  przez  infiltrację  opadów

atmosferycznych i powolne przesączanie się przez warstwy izolujących glin. Izolacja ta na

terenie miasta jest praktycznie ciągła, ale w rejonie na północ od Mławy istnieje bezpośrednia

łączność między poziomem powierzchniowym a wodami wgłębnymi. Tam też znajduje się

główny obszar alimentacji wód podziemnych.

Podziemny napływ wód do miasta  następuje z  północnego-wschodu. W rejonie północnej

granicy miasta zwierciadło wody podziemnej stabilizuje  się na rzędnej 138-140 m n.p.m.,

a na południowym-zachodzie na rzędnej 132-134 m n.p.m. W rejonie największego ujęcia

wód podziemnych na terenie Mławy („Padlewskiego”) wyraźnie zaznacza się lej depresyjny

o głębokości do 8 m i powierzchni ponad 6 km2. 

W obrębie miasta zlokalizowana jest jedna jednolita część wód podziemnych JCWPd 49. 
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Położenie JCWPd 49 

Źródło: Portal internetowy Państwowej Służby Hydrogeologicznej. PIG-PIB

Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza strefą ochronną ujęcia, z którego planowany jest

pobór wody. 

2. Dane   adresowe  terenu   i  oznaczenie   geodezyjne   dotyczące   działek  (numer,
arkusz,  obręb, powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko lub nazwa, adres)

Planowane  przedsięwzięcie  zlokalizowane  będzie   w  miejscowości  Mława  na  działkach

oznaczonych  numerami  ewidencyjnymi  1736/1,  1736/2,  1984/2,  4474/1.  Powierzchnia

działek łącznie wynosi 0,8477 ha.

Bilans  przyjeżdżających  samochodów  na  teren  nieruchomości  w  związku  

z funkcjonowaniem zakładu przedstawiać się będzie następująco:

a) max ilość parkujących samochodów osobowych  - 5 sztuk/dobę

b) ilość przyjeżdżających samochodów ciężarowych – 10 szt./dobę 
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 3. Powierzchnia   zajmowanej   nieruchomości  (  z   wyodrębnieniem  powierzchni
terenu oraz istniejących i planowanych obiektów budowlanych)

a) powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie

Powierzchnia całej nieruchomości, na której zlokalizowany będzie zakład wynosi 0,8477 ha. 

b) powierzchnia nieruchomości przeznaczona bezpośrednio pod planowane 
przedsięwzięcie

Powierzchnia całej nieruchomości: 0,8477 ha, 8477,0 m2

Powierzchnie przeznaczone pod planowane przedsięwzięcie: 8477,0  m2

Projektowane powierzchnie utwardzone: 2000,0 m2 

Projektowane powierzchnie biologicznie czynnie: 6477,0 m2 

Prędkość dopuszczalna na działce wynosić będzie 10 km/h. 

4. Pokrycie szatą roślinną (istniejącą i planowaną) oraz określenie ewentualnych kolizji

Obszar, na którym zrealizowane będzie przedsięwzięcie nie obfituje w siedliska zwierząt lub

roślin,  które miałyby znaczenie  z  punktu widzenia przepisów o ochronie przyrody.  Może

powstać  jedynie  uciążliwość  dla  pospolitych  gatunków  występujących  w  tym  rejonie.

Na terenie działki nie ma roślinności chronionej. Nie przewiduje się oddziaływania na grzyby,

ponieważ nie zinwentaryzowano gatunków chronionych w tym rejonie.

Realizacja  planowanego  przedsięwzięcia  nie  wiąże  się  z  wycinką  drzew  lub  krzewów.

Obecnie  teren  części  nieruchomości,  na  której  planuje  się  prowadzenie  zbierania

i  przetwarzania  odpadów  jest  utwardzona.  Nie  utwardzona  część  terenu  nieruchomości

porośnięta jest ze względu na bliskość zakładów usługowych i produkcyjnych roślinnością

ruderalną,  czyli  roślinnością  zasiedlającą  podłoże  zmienione  przez  człowieka.  Na  terenie

nieruchomości występuje m.in. babka zwyczajna, gwiezdnica pospolita, lniczka mała, komosa

mała itp. Na terenie nieruchomości brak jest roślinności chronionej. 

5. Rodzaj   technologii  (  w   odniesieniu    do   istniejącej   i   planowanej   działalności  –
ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia)

Przedmiotem  działalności  Inwestora  będzie  prowadzenie  działalności  w  zakresie

przetwarzania i zbierania odpadów. Zakład zbierania i przetwarzania odpadów czynny będzie

od pon. do pt. w godz. od 800 do 2200. Planowana inwestycja,  polegająca na prowadzeniu

punktu  zbierania i przetwarzania  odpadów nie będzie działalnością uciążliwą. 
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Inwestor  będzie prowadził  działalność  polegającą  na zbieraniu.  Proces zbierania  odpadów

zaczynać się będzie na sprawdzeniu przez  przeszkolonych przez spółkę pracowników ilości

i jakości pozyskanych odpadów. Jakość odpadu weryfikowana będzie na podstawie kontroli

wzrokowej dostarczanych materiałów.  Przyjęty odpad zostanie skierowany do wyznaczonego

miejsca  magazynowania.  Odpady  magazynowane  będą  w  sposób  selektywny,

w wyznaczonym opisanym kodem kontenerze. 

Zbiórka  odpadów  w  otwartych  kontenerach  jest  często  najwygodniejszym  rozwiązaniem.

Odpady o małych gabarytach typu plastik, papier itp. można zagęścić w prasach do odpadów.

Jednak  w  niektórych  przypadkach  np.:  odpadów  drewnianych,  palet,  odpadów

wielkogabarytowych  oraz  różnych  innych  odpadów,  nie  da  się  zagęścić  w  tradycyjnych

prasach. W kontenerach powstaje mnóstwo pustych przestrzeni, przez co w szybkim tempie

wzrasta nie tylko poziom odpadów w kontenerach,  ale również częstotliwość ich odbioru,

a co za tym idzie koszt ich wywozu. Częste wywozy kontenerów powodują również niemałe

zamieszanie logistyczne na placu przeładunkowym. A w przypadku opóźnienia w odbiorze

odpady  muszą  zostać  gromadzone  poza  kontenerem,  co  może  stać  w  sprzeczności

z  przepisami  przeciwpożarowymi  i  bhp,  a  tak  że  zakłócać  czystość  i  porządek  zakładu.

W  związku  z  powyższym  na  terenie  zakładu  powstawać  będą  działania  zmierzające  do

zmniejszenia  ich  objętości  w  kontenerach.  Przedsiębiorca  magazynować  będzie  zbierane

odpady w tych samych miejscach  i  kontenerach,  których magazynować  zamierza  odpady

przeznaczone  do  przetwarzania.   Inwestor  obecnie  nie  może  rozdzielić  ilości  i  rodzaju

zebranych i przetwarzanych odpadów.  Dlatego w kip założono, że cała ilość odpadów może

być  zbierana  bez  przetwarzana  lub  odpady  w całości  będą  podlegać  procesowi  odzysku.

Łącznie  największa  masa  zbieranych  lub  podlegających  przetworzeniu  odpadów

magazynowanych w tym samym czasie  nie  przekroczy 350 Mg. Każdorazowo pracownik

odpowiednio zaznaczy, wg instrukcji wewnętrznej zakładu, na kontenerze, czy odpad podlega

zbieraniu,  czy  przetwarzaniu.  Odpady  przeznaczone  do  zbierania  i  przetwarzania

magazynowane będą selektywnie w kontenerach i naczepach pojazdów ciężarowych. 

Odpady zbierane oraz przeznaczone do przetwarzania magazynowane będą w 10 kontenerach

o pojemności 40 m3.

Przetwarzaniu  podlegać  będą  odpady  poprodukcyjne,  odpady  opakowaniowe  tworzyw

sztucznych,  ścinek  poprodukcyjnych,  opakowań  z  papieru  i  tektury  oraz  opakowania

z  drewna.  Najczęściej  odpad  odbierany  będzie  z  zakładów  produkcyjnych.  Szacuje  się

przyjmowanie  odpadów  do  przetworzenia  w  okresach  miesięcznych  na  poziomie  około

350 Mg, co w skali  roku stanowić będzie około 4200 Mg. Jest to równoważne zdolności
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produkcyjnej instalacji do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, papieru i tektury

oraz drewna. 

Odpady  będą  magazynowane  na  terenie  placu  magazynowego.  Plac  jest  ogrodzony

i zamykany, co uniemożliwia dostęp do odpadów osobom nieupoważnionym oraz zapobiega

rozprzestrzenianiu się odpadów na skutek wiatrów. Plac magazynowy jest utwardzony. Woda

deszczowa zbierana jest  w system kanalizacji,  oczyszczana w separatorze i odprowadzana

do zbiornika odparowującego. 

Odpady  powstające w wyniku przetworzenia magazynowane będą w boksach. 

Etapy procesu przetwarzania odpadów:

- przeszkoleni przez spółkę pracownicy będą sprawdzać ilość i jakość pozyskanych odpadów.

Jakość  odpadu  weryfikowana  będzie  na  podstawie  kontroli  wzrokowej  dostarczanych

odpadów.  Podczas  procesu  przetwarzania  nie  przewiduje  się  doczyszczania  –  mycia

odpadów. 

- przyjęty odpad zostanie skierowany do wyznaczonego miejsca magazynowania – proces ten

odbywać  się  będzie  zgodnie  z  wymaganiami  w  zakresie  ochrony  środowiska  oraz

bezpieczeństwa  życia  i  zdrowia  ludzi.  W  miejscu  magazynowania  odpadów  będzie

przestrzegany ład i  porządek.  Przyjęte  odpady będą magazynowane w sposób selektywny

w wyznaczonych kontenerach. Przyjęte odpady będą opisane kodem odpadu. 

Proces technologiczny przebiegał będzie przy użyciu następujących maszyn i urządzeń:

- prasy do odpadów (belowanie papier , folia, inne)

Używane  będą  prasy  wyróżniające  się  najwyższym stopniem zagęszczenia,  wyjątkowymi

opatentowanymi rozwiązaniami oraz niezwykłą trwałością i minimalną potrzebą konserwacji.

Zastosowany w prasie prostoliniowy tłok o dużej sile zgniatania sprawi wysoki współczynnik

zagęszczania oraz nie wymaga żmudnego czyszczenia. Prasy  doskonale współpracują przede

wszystkim  z  makulaturą,  materiałami  opakowaniowymi,  foliami  i  surowcami  wtórnymi.

Pomagają  przy  recyklingu,  pozwalając  na  przygotowanie  odpadów  do  ponownego

przetworzenia. Prasy do odpadów zlokalizowane będą na placu magazynowym. 

- rollpacker Bergmann oraz maszyna przewoźna DOPPSTADT (urządzenia do zagęszczania

mas nasypowych odpadów drewna, palet , folii itp.)

Rollpacker Bergmann nadaje się szczególnie do wielkogabarytowych odpadów i surowców,

t.j. drewnianych skrzyń, palet, dużych kartonów i itp. Efektywnie rozrywa, kruszy i zagęszcza

niemal  każdy  odpad.  Dzieje  się  to  za  pomocą  ciężkiego  i  specjalnie  wyposażonego

zagęszczacza walcowego, który kruszy i zagęszcza duże odpady i surowce wtórne, jak np.:

palety,  skrzynie  drewniane,  kartony,  folie,  w  krótkim  czasie  do  minimum  ich  objętości,
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osiągając oszczędności w transporcie z rzędu 55-60%. 

Mobilne maszyny DOPPSTADT posiadają elastyczne zastosowanie. Materiał wejściowy jest

łatwo  i  ekonomicznie  rozdrobniony  i  przetwarzany  na  miejscu.  Podczas  tego  procesu

powstają nowe i cenne materiały, które z powrotem trafiają do obiegu. Poszczególne maszyny

mogą być dogodnie połączone tworząc mobilną linię technologiczną w celu przeprowadzenia

różnych etapów obróbki materiału. 

Rollpacker Bergmann oraz maszyna przewoźna DOPPSTADT zlokalizowane będą na placu

magazynowym. 

- ładowarka do odpadów Fuchs,

- ładowarki kołowe JCB szt 2,

- kompaktory szt 4 do zagęszczenia mas nasypowych dla styropianu EPS/EPO/Pianek LDPE/

folii.  Urządzenie  może  kompaktować  wszystkie  rodzaje  materiałów,  takie  jak

EPS/EPO/Pianek LDPE/ Zagęszczony materiał  jest  łatwy do przechowywania i  transportu

Kompaktor zaprojektowany został do recyklingu materiałów takich jak styropor, styropian.

Zagęszcza  odpady  styropianowe  w  proporcji  50:1.  Prasowanie  styropianu  za  pomocą

kompaktorów  EPS  redukuje  koszty  i  przestrzeń  zajmowaną  przez  odpady

styropianowe. Kompaktory  EPS  są  bardzo  proste  w  obsłudze,  bezpieczne,  mogą  być

obsługiwane  przez  jedną  osobę.  Dodatkowo,  poprzez  prasowanie  zużytego  styropianu

i  powtórne  jego  wykorzystanie,  dbamy  o  środowisko  naturalne.

Dzięki ciągłemu wdrażaniu nowych technologii, recykling i wydajność produkcji styropianu

zasadniczo  uległy  poprawie.  Kompaktor  to  oszczędność  miejsca,  łatwość  transportu

gotowych produktów i oszczędność pracy.

Zasada działania kompaktora do  styropianu:

Dwuwałowa  kruszarka  jest  stosowana  w  maszynie  do  topienia,  która  może  skutecznie

rozbijać odpadowy styropian na mniejsze kawałki. Ślimak obraca się z dużą prędkością, aby

transportować  rozdrobnioną  frakcję  do  leja  topiącego.  Materiał  jest  podgrzewany  przez

urządzenie topiące, a następnie formowany w gęste wlewki/zlepy.

Kompaktory  zlokalizowane  będą  w  namiocie  usytuowanym  na  placu  magazynowym.

Wymiary namiotu: 20 m x 30 m. 

Proces odzysku:

R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych

w pozycji R1-R11

R13 Magazynowanie  odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych

w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)
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Wydajność instalacji: 350 Mg/miesiąc, 2400 Mg/rok. 

Szacuje się przyjmowanie odpadów do przetworzenia w okresach miesięcznych na poziomie

około 350 Mg co w skali roku stanowić będzie około 2400 Mg. Jest to równoważne zdolności

produkcyjnej instalacji. 

Przygotowanie  odpadów do wysyłki  odbywać się będzie  zarówno ręcznie  jak i  za

pomocą maszyn wskazanych powyżej w zależności od struktury odpadu.

Sposób  magazynowania  prowadzony  będzie  z  takim  staraniem,  że  nie  będzie

dochodziło   do   migracji  ewentualnych  zanieczyszczeń  do  środowiska.  Odpady

magazynowane  będą  bez  bezpośredniego  kontaktu  z  podłożem,  zabezpieczone  przed

negatywnym  wpływem  na  środowisko.  Bieżący  nadzór  nad  obrotem  odpadami  zapewni

wyeliminowanie negatywnego wpływu magazynowanych odpadów na otoczenie. 

Na  potrzeby  prowadzenia  działalności  w  zakresie  zbierania  i  przetwarzania  odpadów

zatrudnionych będzie 15 pracowników. 

W skład zaplecza  technicznego  wykorzystywanego w  przedmiotowej  działalności

będą   wchodzić  m.in.:  plac  magazynowy  o  powierzchni  2000  m2,  namiot  o  wymiarach

20m x 30m zlokalizowany  na  placu,  10  szt.  kontenerów o  pojemności  40  m3,   4  boksy

o pojemnościach 1069,2 m3 i 32,4 m x 1224,72 m3.

Planowana  działalność  wnioskodawcy,  z   uwagi   na  stosunkowo  niski  poziom

skomplikowania  procesów mających   na  celu  zbieranie  i przetwarzanie odpadów   nie

będzie  stwarzać  istotnych  zagrożeń  dla  życia  i zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Odpady

magazynowane będą w sposób selektywny, uniemożliwiający zmieszanie różnych rodzajów

odpadów. Nie będzie dopuszczać się do sytuacji, w której na terenie zakładu magazynowano

by  więcej odpadów niż pozwalają na to warunki wynikające z wielkości powierzchni terenu,

do której wnioskodawca ma tytuł prawny.

Magazynowane odpady umieszczane będą w zależności od aktualnych potrzeb magazynowo-

transportowych   na  utwardzonej  powierzchni  placu  magazynowego,  w  opisanych

kontenerach i boksach. 

Sposób magazynowania prowadzony  będzie z takim  staraniem,  że  nie  będzie  dochodziło

do  migracji ewentualnych zanieczyszczeń do środowiska. 

Bieżący  nadzór  nad  obrotem  odpadami  zapewni  wyeliminowanie  negatywnego  wpływu

magazynowanych odpadów na otoczenie. 

Transport  odpadów  będzie  się  odbywał  wyłącznie  pojazdami  sprawnymi  technicznie,

posiadającymi  aktualne  zaświadczenia   dopuszczające  do   ruchu drogowego, wydane przez

uprawnioną stację kontroli pojazdów. Zapewniona będzie stała łączność pomiędzy siedzibą
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firmy, a kierowcą transportującym odpady. Wszystkie  czynności  związane ze  zbieraniem

i  przetwarzaniem odpadów będą  tak  zorganizowane  by  zapewnić  sprawne  i  bezawaryjne

zbieranie i przetwarzanie odpadów. Powyższe działania podyktowane będą m.in. względami

ekonomicznymi i  ekologicznymi. 

Teren,  na  którym  prowadzona  będzie  przedmiotowa  działalność  jest  ogrodzony

i zabezpieczony   przed    dostępem   osób   postronnych.  Wnioskodawca   będzie realizował

działalność mając na uwadze zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług w zakresie

zbierania i przetwarzania odpadów. 

Wnioskodawca,  w oparciu o własny  potencjał inwestycyjny  w miarę potrzeb będzie wdrażał

nowe rozwiązania,  celem   dostosowania   się   do   aktualnych   wymogów   technologiczno -

prawnych.   

Istniejąca infrastruktura pozwala na należyte wykonywanie czynności w zakresie   zbierania

i przetwarzania odpadów. W celu właściwego wykonywania usług pracownicy zajmujący się

transportem  wewnętrznym,  segregacją,  magazynowaniem  i  przetwarzaniem  będą

odpowiednio przeszkoleni w zakresie obowiązujących   przepisów  bhp,  p-poż i ochrony

środowiska. 

Dbałość o utrzymywanie stałej  sprawności technicznej urządzeń będzie miała na  celu jak

najlepsze  wywiązywanie  się  z  obowiązków  posiadacza  odpadów  prowadzącego

gospodarowanie odpadami. 

W  celu  prawidłowej  organizacji  pracy  wnioskodawca  stosować  będzie  dokumenty  na

potrzeby  ewidencji  ilościowej  i  jakościowej   odpadów,   zgodnie  z  przyjętym katalogiem

odpadów.  Karty  przekazania  odpadów  oraz  karty  ewidencyjne  umożliwią  prowadzenie

aktualnego rejestru ilości i rodzaju zbieranych odpadów, za pomocą systemu BDO.

Jedną  z  form  wprowadzonego  programu  działania  będzie  też  szczególnie  dokładne

przestrzeganie reżimów związanych z właściwą obsługą sprzętu technicznego. 

Opisana powyżej organizacja  procesu pracy  umożliwi szybkie reagowanie na sytuacje, które

mogłyby prowadzić do nieprawidłowości w zakresie przedmiotowej działalności. 
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Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania:

Lp
Kod

odpadu

Rodzaj odpadu Miejsce i sposób magazynowania odpadów

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały
filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 

1. 15 01 01
Opakowania z papieru i 
tektury 

Sposób  magazynowania: w  opisanych  kodem
odpadu kontenerach. 
Miejsce  magazynowania: wydzielone,
utwardzone  i  zabezpieczone  miejsce  placu
magazynowego.

2. 15 01 02
Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

Sposób  magazynowania: w  opisanych  kodem
odpadu kontenerach. 
Miejsce  magazynowania: wydzielone,
utwardzone  i  zabezpieczone  miejsce  placu
magazynowego.

3. 15 01 03 Opakowania z drewna 

Sposób  magazynowania: w  opisanych  kodem
odpadu kontenerach. 
Miejsce  magazynowania: wydzielone,
utwardzone  i  zabezpieczone  miejsce  w  hali
magazynowej

Odpady nieujęte w innych grupach 

4.

16 03 04
Nieorganiczne  odpady  inne
niż wymienione w 16 03 03,
16 03 80 

Sposób  magazynowania: w  opisanych  kodem
odpadu kontenerach. 
Miejsce  magazynowania: wydzielone,
utwardzone  i  zabezpieczone  miejsce  placu
magazynowego.

Określenie ilości zbieranych odpadów:

Lp

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu Maksymalne
roczne

magazynowanie 
(Mg)

Maksymalne
jednorazowe

magazynowanie
w tym samym
czasie (Mg)

1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 100,00 700,00

2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 120,00 820,00

3. 15 01 03 Opakowania z drewna 30,00 180,00
4.

16 03 04
Nieorganiczne  odpady  inne  niż
wymienione w 16 03 03, 16 03 80 

100,00 700,00

RAZEM: 350,00 2400,00
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Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania:

Lp
Kod

odpadu

Rodzaj odpadu Miejsce i sposób magazynowania odpadów

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały
filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 

1. 15 01 01
Opakowania z papieru i 
tektury 

Sposób  magazynowania: w  opisanych  kodem
odpadu kontenerach. 
Miejsce  magazynowania: wydzielone,
utwardzone  i  zabezpieczone  miejsce  placu
magazynowego.

2. 15 01 02
Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

Sposób  magazynowania: w  opisanych  kodem
odpadu kontenerach. 
Miejsce  magazynowania: wydzielone,
utwardzone  i  zabezpieczone  miejsce  placu
magazynowego.

3. 15 01 03 Opakowania z drewna 

Sposób  magazynowania: w  opisanych
zamkniętych kontenerach. 
Miejsce  magazynowania: wydzielone,
utwardzone  i  zabezpieczone  miejsce  w  hali
magazynowej

Odpady nieujęte w innych grupach 

4.

16 03 04
Nieorganiczne  odpady  inne
niż wymienione w 16 03 03,
16 03 80 

Sposób  magazynowania: w  opisanych  kodem
odpadu kontenerach. 
Miejsce  magazynowania: wydzielone,
utwardzone  i  zabezpieczone  miejsce  placu
magazynowego.

Określenie ilości przetwarzanych odpadów:

Lp

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu Maksymalne
roczne

magazynowanie 
(Mg)

Maksymalne
jednorazowe

magazynowanie
w tym samym
czasie (Mg)

1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 100,00 700,00

2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 120,00 820,00

3. 15 01 03 Opakowania z drewna 30,00 180,00
4.

16 03 04
Nieorganiczne  odpady  inne  niż
wymienione w 16 03 03, 16 03 80 

100,00 700,00

RAZEM: 350,00 2400,00
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Odpady powstające w wyniki przetwarzania odpadów

Lp
Kod

odpadu

Rodzaj odpadu Miejsce i sposób magazynowania odpadów

Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej,
sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach 

1. 19 12 01 Papier i tektura

Sposób  magazynowania: w  opisanych  kodem
odpadu boksach. 
Miejsce  magazynowania: wydzielone,
utwardzone  i  zabezpieczone  miejsce  placu
magazynowego.

2. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 

Sposób  magazynowania: w  opisanych  kodem
odpadu boksach. 
Miejsce  magazynowania: wydzielone,
utwardzone  i  zabezpieczone  miejsce  placu
magazynowego.

3. 19 12 07
Drewno inne niż wymienione

w 19 12 06 

Sposób  magazynowania: w  opisanych  kodem
odpadu boksach. 
Miejsce  magazynowania: wydzielone,
utwardzone  i  zabezpieczone  miejsce  w  hali
magazynowej

Określenie ilości odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów:

Lp

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu Maksymalne
roczne

magazynowanie 
(Mg)

Maksymalne
jednorazowe

magazynowanie
w tym samym
czasie (Mg)

1. 19 12 01 Papier i tektura 100,00 700,00

2. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 220,00 1520,00

3. 19 12 07
Drewno inne niż wymienione w 19 12

06 
30,00 180,00

RAZEM: 350,00 2400,00

Odpady powstające w wyniku przetwarzania przekazywane będą podmiotom posiadającym

odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.

Największa  masa  odpadów,  które  mogłyby  być  magazynowane  w  tym  samym  czasie

w miejscu magazynowana odpadów wynosi 700,00 Mg.

Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów wynosi 700,00 Mg. 

Maksymalnie w ciągu roku planuje się magazynować 4800,00 Mg odpadów. 
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Odpady  magazynowane  będą  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Klimatu  z  dnia

11  września  2020  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  dla  magazynowania  odpadów

(poz. 1742 ). 

Działalność polegająca na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów monitorowana będzie zgodnie

z obowiązującymi procedurami wynikającymi z ustawy o odpadach i aktów wykonawczych. 

Odpady ewidencjonowane będą zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ewidencję odpadów prowadzić się będzie za pomocą

systemu BDO. 

W art.  25  ust.  6b  – 6d   ustawy o odpadach określono zasady prowadzenia  monitoringu.

Wynika  z  nich,  że  urządzenia  techniczne,  w  jakie  muszą  zostać  wyposażone  miejsca

magazynowania  odpadów,  muszą  zapewniać  przez  całą  dobę zapis  obrazu i  identyfikację

osób przebywających w tym miejscu. Zapis obrazu systemu wizyjnego należy przechowywać

przez  30  dni  od  daty  dokonania  zapisu  i  udostępniać  na  każdorazowe  żądanie  organu

uprawnionego do kontroli działalności w zakresie gospodarki odpadami, sądu, prokuratury,

Policji,  Krajowej  Administracji  Skarbowej,  Straży  Granicznej,  Agencji  Bezpieczeństwa

Wewnętrznego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Monitoring odpadów prowadzony

będzie  zgodnie  z  ww.  przepisami  oraz  rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia

29  sierpnia  2019  r.  w  sprawie  wizyjnego  systemu  kontroli  miejsca  magazynowania  lub

składowania odpadów (Dz. U. poz. 1755).  

System kontroli na terenie zakładu zapewni rejestrację obrazu obejmującą: całą powierzchnię

miejsc  magazynowanych,  drogi  dojazdowe  znajdujące  się  w  miejscu  magazynowania

do  odległości  15  m  od  krawędzi  zewnętrznej  magazynowanych  oraz  pas  zewnętrzny

otaczający  magazynowane  odpady  o  szerokości  5  m.  Parametry  urządzeń  technicznych

systemu  kontroli  spełnią  co  najmniej  wymagania  normy  PN-EN  62676-4:  2015-06.

Do  rejestracji  obrazu  stosować  się  będzie  się  kamery  stacjonarne  typu  dzień  –  noc

dostrajające  się  automatycznie  do panującego oświetlenia.  Urządzenia  techniczne  systemu

kontroli  umożliwiać  będą  wykorzystanie  zarejestrowanego  obrazu  do  jego  odtworzenia

z zastosowaniem funkcji zatrzymania obrazu na ekranie podczas jego wyświetlania, a także

wykonywanie  kopii  obrazu  i  pobieranie  zapisu  w  formie  elektronicznej  oraz  określenia

miejsca, daty i czasu zarejestrowanych zdarzeń i czynności. Przy wejściu na teren miejsca

magazynowania lub składowania odpadów objętym systemem kontroli umieszczona będzie

informacja o prowadzeniu systemu kontroli. 
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6.  Ewentualne      warianty       przedsięwzięcia      (z     uwzględnieniem    

tzw.    wariantu    zero, polegającego  na  niepodejmowaniu przedsięwzięcia)

Wariant  zerowy polega  na  całkowitym zaniechaniu  realizacji  przedsięwzięcia.  Istniejący

plac  magazynowy  nie  będzie  w  pełni  zagospodarowany.  W  przypadku  nie  podjęcia

przedsięwzięcia przewiduje się, że będzie to niewykorzystany teren. 

Nie  podejmowanie  przedsięwzięcia  spowoduje,  że  pewne  ilości  odpadów,  które  powinny

zostać  poddane  odzyskowi  mogą  trafić  na  składowisko lub  będą  transportowane  na  dużą

odległość  powodując  znaczne  koszty  transportu..  Brak  realizacji  przedsięwzięcia  jest  nie

korzystny  także  ze  względów  ekonomicznych  (przede  wszystkim  koszty  transportu  są

znaczne  w przypadku  dużych odległości)  i  środowiskowych.  Częste  wywozy kontenerów

powodują  niemałe  zamieszanie  logistyczne  na  placu  przeładunkowym.  A  w  przypadku

opóźnienia w odbiorze odpady muszą zostać gromadzone poza kontenerem, co może stać

w sprzeczności z przepisami przeciwpożarowymi i bhp, a tak że zakłócać czystość i porządek

zakładu. W związku z powyższym na terenie zakładu powstawać będą działania zmierzające

do zmniejszenia ich objętości w kontenerach.  Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie,

na którym prowadzona jest działalność usługowa i produkcyjna.  Realizacja przedsięwzięcia

nie wiąże się z koniecznością wycinki drzew i krzewów. Nie będzie występować znacząca

emisja  zanieczyszczeń  do  środowiska  ani  ponadnormatywny  hałas.  Ilość  wytwarzanych

odpadów będzie mała. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia

znaczących  zagrożeń.  Działalność  nie  będzie  mieć  znaczącego  uciążliwego  wpływu  na

środowisko. Realizacja  przedsięwzięcia  w proponowanej formie nie wymaga ustanawiania

obszaru ograniczonego użytkowania ani wprowadzenia ograniczeń w obecnym użytkowaniu

terenów sąsiednich.

Wariant  alternatywny. Przyjęcie  wariantu  alternatywnego  dla  przedmiotowego

przedsięwzięcia  wiąże  się  nieodłącznie  z  koniecznością  znalezienia  nowej  alternatywnej

lokalizacji  terenu pod budowę,  a co za tym idzie  z koniecznością  wykorzystania  nowych

zasobów  środowiska  naturalnego.  W  bezpośrednim  sąsiedztwie  znajdują  się  zakłady

usługowe, transportowe oraz magazyny. Brak jest zabudowy mieszkalnej, zatem lokalizacja

planowanego  przedsięwzięcia  na  terenie  przemysłowym  jest  jak  najbardziej  właściwa

i pozwoli na nie zajmowanie terenów ekologicznie czystych.

Inwestor  zatem  nie  przewiduje  rozwiązań  wariantowych  dotyczących  lokalizacji

przedsięwzięcia.   Obecny  teren  ze  względu  na  warunki  lokalizacyjne,  przede  wszystkim
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położenie na terenie usługowym, produkcyjnym Miasta Mława  uznany jest za najbardziej

korzystny.

Ostatecznie do realizacji przyjęto rozwiązanie opisane w niniejszej karcie. 

7. Przewidywana    ilość    wykorzystywanej  wody   i   innych   wykorzystywanych
surowców,   materiałów, paliw oraz energii, w tym szacunkowe zapotrzebowanie na
energię:

Dla całego zakładu szacunkowe zapotrzebowanie wynosi:

1) zapotrzebowanie na energię elektryczną 1000 kWh/rok

2) szacunkowe zapotrzebowanie na wodę –   224 m³/ rok,

Obiekt zasilany będzie w energię elektryczną z przyłącza sieci energetycznej. 

Woda używana będzie na cele utrzymywania czystości obiektów.  Woda dostarczana będzie

z wodociagu gminnego. 

W obiekcie nie będą powstawać ścieki przemysłowe.

Wody opadowe i roztopowe z dachów oraz terenu utwardzonego odprowadzane będą poprzez

wewnętrzną sieć kanalizacyjną do separatora a następnie do zbiornika odparowującego. 

8. Rozwiązania chroniące środowisko

  W  trakcie  realizacji  przedsięwzięcia  nie  będą  prowadzone  prace  budowlane.  Punkt

zbierania i przetwarzania odpadów prowadzony będzie na istniejącym placu. 

W celu minimalizacji zagrożenia dla środowiska na etapie eksploatacji przewiduje się

następujące  rozwiązania  techniczne  i  organizacyjne  odnoszące  się  do  poszczególnych

komponentów środowiska:

a) powierzchnia ziemi: 

  plac  magazynowy,  parkingi  drogo  dojazdowe  są  utwardzone   –  co  uniemożliwi

przedostawanie się zanieczyszczonych substancji do gleby,

b) wody powierzchniowe i podziemne:

 wody opadowe i roztopowe z dachów oraz terenu utwardzonego odprowadzane będą

poprzez  wewnętrzną  sieć  kanalizacyjną  do  separatora  a  następnie  do  zbiornika

odparowującego.

c) powietrze: 

 w  celu  eliminacji  emisji  niezorganizowanej  ze  środków  transportu  bezwzględnie

przestrzegane będą ograniczenia prędkości na placach manewrowych,
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 inwestor zapewni miejsce swobodnego wykonywania manewrów pojazdów w postaci

placu, a ewentualny postój pojazdów wykonywany będzie na zgaszonym silniku,

d) hałas:

 po terenie przedsięwzięcia manewrować będą samochody posiadające wysoki standard

techniczny,

 inwestor będzie dbać o dobry stan techniczny placu manewrowego ( wszelkie ubytki i 

nierówności  będą uzupełniane na bieżąco),

 stosowne urządzenia posiadają niski poziom emisji hałasu do środowiska. 

g) gospodarka odpadami:

 odpady  magazynowane  będą  na  placu  magazynowym,  na  utwardzonej,  szczelnej

powierzchni,

 gromadzenie  wszystkich  rodzajów  odpadów  odbywać  się  będzie  w  sposób

selektywny,

 odpady przechowywane będą w miejscach wyznaczonych w kontenerach i bokasach

przystosowanych  pojemnościowo  i  konstrukcyjnie  do  odpowiednich  rodzajów

odpadów,

 na  kontenerach oraz boksach umieszczony będzie kod właściwego odpadu, miejsce

magazynowania odpadów oznaczone będzie właściwym kodem,

 magazynowanie odpadów następować będzie w miejscach o ograniczonym dostępie

osób postronnych,

 przekazywanie zgromadzonych odpadów uprawnionym podmiotom do przetwarzania

(odzysku i/lub unieszkodliwiania) lub zbierania.

Odpady  gromadzone  będą  selektywnie  w  wyznaczonych  i  nadzorowanych  miejscach

z  zachowaniem  środków  ostrożności  i  przekazywane  będą  uprawnionym  odbiorcom

do przetwarzania lub zbierania.

W    zakładzie  nie  będzie  występować  promieniowanie  elektromagnetyczne.  Na  terenie

zakładu nie będzie posadowiony agregat prądotwórczy.

Na  terenie  zakładu utrzymywany będzie porządek, który przyczyni się w znacznej mierze do

znacznego ograniczenia emisji wtórnej powodowanej podmuchami wiatru. 
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9. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii,

przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

a) emisje do powietrza i zasięg oddziaływania  

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia będzie występować emisja niezorganizowana.  

Niezorganizowanymi  źródłami  zanieczyszczenia  powietrza  na  terenie

przedmiotowego przedsięwzięcia będą poruszające się po terenie omawianej nieruchomości

pojazdy (10  samochodów  ciężarowych/dobę,  5  samochodów  osobowych/na  dobę) oraz

maszyny i urządzenia robocze (ładowarki, kompaktory, prasy do odpadów, rollpacker itp). 

W związku z ruchem pojazdów będą powstawały takie zanieczyszczenia powietrza

jak:

1. substancje toksyczne: tlenki węgla (CO), tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2), ołów

(Pb), kadm (Cd),

2. substancje pogłębiające efekt cieplarniany: dwutlenek węgla (CO2), podtlenek azotu (N2O),

trwałe  zanieczyszczenia  organiczne:  wielopierścieniowe  węglowodory  aromatyczne,

dioksyny,

3. lotne zanieczyszczenia organiczne: węglowodory, fenole, aldehydy, 

4. substancje odoroczynne: n – oktan, siarkowodór z katalizatorów.

Przyjęto, że długość trasy, jakie będą pokonywały pojazdy wynosi:

- trasa nr 1, wykonywana przez pojazdy ciężarowe – 0,300 km

- trasa nr 2, wykonywana przez samochody osobowe – 0,100 km

 Obliczenia wykonano w oparciu o wskaźniki opracowania pn. „Zanieczyszczenie atmosfery,

źródła oraz metodyka szacowania wielkości emisji zanieczyszczeń” - Centrum Informatyki

Energetyki Zakład Energometrii.

Do obliczeń przyjęto następujące założenia:

- maksymalna ilość pojazdów ciężarowych 5 szt./h, 8000 szt./rok

- maksymalna ilość pojazdów osobowych 2 szt./h,  3500 szt./rok

Emisje poszczególnych substancji wyliczone ze wzoru:

E = nm x l x En x 10 -3 kg/h

E = nm x l x En x 10 -3 kg/rok

gdzie:

n – ilość samochodów w danym typie/h/trok

m – liczba typów samochodów 
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l – długość trasy

En – wskaźnik emisji jednostkowej dla poszczególnych typów samochodowych

Tabela  Wskaźniki emisji oraz wielkości emisji gazów generowanych przez pojazdy

Kategoria
środków

transportu
jednostka NO2 CO

Węglowodory
alifatyczne

i aromatyczne

Samochody ciężarowe, trasa – 0,300 km 

Wskaźnik emisji g/km 12,643 8,634 3,030

Emisja kg/h 0,0189 0,0129 0,0045

Emisja Mg/rok 0,0303 0,0207 0,0073

 

Kategoria
środków

transportu

jednostka NO2 CO Węglowodory
alifatyczne

i aromatyczne

Samochody osobowe , trasa – 0,100 km 

Wskaźnik emisji g/km 0,539 0,668 0,191

Emisja kg/h 0,00011 0,00013 0,000038

Emisja Mg/rok 0,00019 0,00023 0,000067

W związku z tym, że ruch pojazdów będzie charakteryzował się niskim natężeniem,

stąd  będzie  emitowana  niewielka  ilość  zanieczyszczeń  z  tego  źródła,  które  nie  będzie

wywierać  istotnego  wpływu  na  stan  czystości  powietrza.  Emisja  ze  zużycia  takiej  ilości

paliwa  będzie  miała  charakter  wyłącznie  lokalny  i  nie  będzie  powodować  znaczących

uciążliwości dla środowiska.. Powyższe oraz fakt, że praca tego rodzaju źródeł nie wymaga

uregulowania stanu formalnoprawnego sprawia, że odstąpiono od ustalenia  wpływu emisji

z tego źródła na stan czystości powietrza 

 b) emisje hałasu i zasięg oddziaływania

Zakład prowadzący zbieranie i przetwarzanie odpadów czynny będzie od pon. do pt.

w godz. 800 do 2200. W porze nocnej nie będzie żadnej pracy maszyn i urządzeń oraz ruchu

pojazdów po terenie zakładu.  Przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia poziomu

hałasu dopuszczalnego na terenach chronionych akustycznie.
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Odpady  przywożone  będą  i  odbierane  samochodami  ciężarowymi  (10  samochodów

ciężarowy/dobę,  5  samochodów osobowych/dobę),  które  będą  wjeżdżać  na teren  zakładu.

Na wyposażeniu zakładu znajdować się będą również ładowarki.

Do  powierzchniowych  źródeł  dźwięku  zalicza  się  tory  poruszania  się  samochodów

po drogach wewnętrznych, place manewrowe i parkingi.  

Samochody  poruszające  się  po  terenie  projektowanego  zakładu  powodować  będą  hałas

podczas hamowania, jazdy i startowania, którego poziomy mocy akustycznej kształtują się

następująco:

Operacja Moc akustyczna [dB] Czas operacji [s]
Pojazdy ciężarowe

Start 105 5
Hamowanie 100 3

Jazda po terenie 100 Zależy od długości drogi i
prędkości

Pojazdy osobowe
Start 97 5

Hamowanie 94 3
Jazda po terenie 94 Zależy od długości drogi i

prędkości

Ruchome źródła hałasu stanowić będą:  pojazdy ciężarowe,   pojazdy osobowe oraz

ładowarki. Urządzenia takie jak prasa do odpadów, rollpacker, maszyna przewoźna Doppstadt

będą zarówno źródłami ruchomymi jak i będą pracować w miejscu (kontenerze). Kompaktory

pracować będą w namiocie. 

 Powyższy ruch pojazdów, maszyn i urządzeń odbywać się będzie jedynie w porze dnia.  

Operacja Moc akustyczna

w dB

Czas operacji

  (s)

Czas pracy
(s)

na 8 godz

Równoważny
poziom A mocy

akustycznej
dB (A

Samochody
osobowe
Start 97 5 100

73
Hamowanie 94 3 60
Jazda

manewrowanie

94 Zależy  od

długości drogi

200

Samochody

ciężarowe
Start 105 5 225

78
Hamowanie 100 3 135
Jazda

manewrowanie

100 Zależy  od

długości drogi

360
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Inwentaryzacja źródeł hałasu:

Urządzenia, maszyna:

Liczba
źródeł

Równoważne poziomy dźwięku A

Pora
dnia
[dB]

Pora
nocy

[dB]

Prasa do odpadów 1 60,0 -

Rollpacker Bergmann 1 78,0 -

Maszyna przewoźna Doppstadt 1 81,0 -

Kompaktor 4 72,0 -

Tereny  sąsiadujące  bezpośrednio  z  terenem  planowanego  przedsięwzięcia  są  to  tereny

usługowe i  produkcyjne.  Obszar  ten  nie  kwalifikuje  się  do  żadnych  z  grup,  dla  których

rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomów hałasu  w środowisku (tekst  jednolity  z  2014 r.  poz.112)  określa  dopuszczalne

poziomy  dźwięku.  Najbliższy  teren  chroniony  akustycznie  znajduje  się  w  odległości

ok. 142 m od planowanego przedsięwzięcia, od strony południowej 

Inwestycja nie będzie powodować przekroczenia poziomu hałasu dopuszczalnego na terenach

chronionych akustycznie.

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity z 2014 r. poz.112) wartość

równoważnego poziomu hałasu  należy  odnieść  do  najkorzystniejszych  ośmiu godzin  dnia

(kolejno po sobie następujących oraz 1 najkorzystniejszej  godziny pory nocy),  przy czym

zgodnie z rozporządzeniem pora dzienna trwa od godz.  600 do godziny 2200 a pora nocna

od 2200 do 600. 

Dopuszczalne  poziomy  hałasu  w  środowisku  tj.  na  terenach  przeznaczonych  do

ochrony akustycznej  określono w  rozporządzenie  Ministra  Środowiska z  dnia 14 czerwca

2007  r.  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  (Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  112)

i przedstawiono w poniższej tabeli.
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Dopuszczalny poziom hałasu w dB

Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i działalności
będąca źródłem hałasu

Lp. Rodzaj terenu

LAeq D

przedział czasu
odniesienia
równy 16
godzinom

LAeq N

przedział czasu
odniesienia

równy 8
godzinom

LAeq D

przedział czasu
odniesienia

równy 8
najmniej

korzystnym
godzinom dnia

kolejno po
sobie

następującym

LAeq N

przedział czasu
odniesienia równy

1 najmniej
korzystnej

godzinie nocy

1
 a) Strefa ochronna „A” 
uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza 
miastem

50 45 45 40

2

 a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy 
związanej ze 
 stałym lub czasowym  
pobytem dzieci i młodzieży 
2)

c) Tereny domów opieki 
społecznej
d) Tereny szpitali w 
miastach

61 56 50 40

3

 a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego 
b) Tereny zabudowy 
zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno - 
wypoczynkowe 2)

d) Tereny mieszkaniowo - 
usługowe

65 56 55 45

4
 Tereny w strefie 
śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. 
mieszkańców 3

68 60 55 45

1) Wartości  określone dla dróg i  linii  kolejowych stosuje się  także  dla torowisk tramwajowych poza pasem
drogowym i kolei linowych.
2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich
dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
3) Strefa  śródmiejska  miast  powyżej  100  tys.  mieszkańców  to  teren  zwartej  zabudowy  mieszkaniowej  z
koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują
dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli
charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych
i usługowych.

Tereny  ochrony  akustycznej  oddalone  ok.  142  km  od  terenu  nieruchomości,  na  której

zlokalizowane  będzie  planowane  przedsięwzięcie,  są  to  tereny  zabudowy  mieszkaniowej

jednorodzinnej. 

Na  terenach  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej   wartości  dopuszczalnego,
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równoważnego poziomu dźwięku wynoszą:

- w porze dziennej (600 – 2200) -  50 dB (A)

- w porze nocnej (2200 – 600) – 40 dB (A)

c) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych

Na  terenie  nieruchomości  nie  będą  powstawać  ścieki  socjalno  –  bytowe.  Zatrudnieni

pracownicy  będzie  korzystać  będą  z  budynku  socjalnego  -  biurowego  należącego

do wydzierżawiającego. 

d) rodzaj, ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych

W przedsięwzięciu nie będą powstawać ścieki technologiczne. 

e) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych

Wody opadowe i roztopowe z dachów oraz terenu utwardzonego odprowadzane będą poprzez

wewnętrzną sieć kanalizacyjną do separatora a następnie do zbiornika odparowującego.

Bilans  wód  opadowych  odprowadzanych  na  projektowane  tereny  zielone  obliczono  na

podstawie wzoru:

Q = f x q x F x p [dm3/s] 

gdzie: 

f  – współczynnik  spływu powierzchniowego  zależny  od gęstości  zabudowy,  szczelności

pokrycia powierzchni zlewni, 

q – natężenie deszczu [dm3/s x ha], 

F – powierzchnia spływu odwadnianej powierzchni [ha], 

p – współczynnik opóźnienia 

Odpływy wód deszczowych w czasie deszczu nawalnego: 

Każdy opad deszczu można scharakteryzować trzema podstawowymi parametrami: 

- czasem trwania, 

- intensywnością, czyli natężeniem, 

- częstotliwością występowania, czyli prawdopodobieństwem pojawienia się w określonym

przedziale czasowym. 

Między tymi  parametrami  istnieje  wyraźny związek – w podobnych warunkach terenowo

klimatycznych  odpowiada im prawdopodobieństwo pojawienia  się  deszczu (częstotliwość)

jest mniejsza, a czas trwania krótszy, tym intensywność (natężenia) jest większe. Związek ten

opisywany jest również wzorami empirycznymi opartymi na obserwacjach opadów z długich

29



okresów czasowych. Wyniki oparte na tych wzorach i różnią się nieraz znacznie. Różnice nie

wynikają  jednak  z  błędu  określonego  wzoru,  a  z  warunków,  dla  których  wzory  zostały

skonstruowane. Dla warunków polskich natężenie deszczu opisane jest najczęściej wzorami:  

               

q = 

gdzie: 

A – współczynnik dla deszczu miarodajnego występującego z prawdopodobieństwem 

warunków = 20 % i częstotliwością występowania C = 5 lat, 

t – czas trwania deszczu miarodajnego wynoszący 15 minut. 

Przy przyjęciu dla warunków polskich średniego normalnego opadu rocznego H ≤ 600 mm

wzór przybiera postać:

q = 

q = 131,97 dm3/s/ha

Zestawienie ilości ścieków deszczowych :

Rodzaj powierzchni
Powierzchnia

przyjęta do obliczeń
(ha)

Natężenie deszczu
 (l/s ha)

Współczynnik spływu

()
Ilość wód Q (l/s)

Powierzchnia
utwardzona

0,2 132,0 0,85 22,44

Powierzchnia
biologicznie czynna

0.6477 132,0 0,15 12,82

SUMA = 35,26

10. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

   W  związku  z  profilem  i  lokalizacją  prowadzonej   działalności  nie  będzie  możliwe

transgraniczne  oddziaływanie  na środowisko.

11. Obszary  podlegające  ochronie  na  podstawie ustawy  z  dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie  przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, ze zmianami),  znajdujące  się
w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie nie jest usytuowane na obszarach:

 wodno-błotnych, oraz innym obszarze o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

 wybrzeży,
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 górskim lub leśnym,

 objętym ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarze ochronnym zbiorników

wód śródlądowych,

 wymagającym  specjalnej  ochrony  ze  względu  na  występowanie  gatunków  roślin

i  zwierząt  lub  ich  siedlisk  lub  siedlisk  przyrodniczych  objętych  ochroną,  w  tym

obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

 na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

 przylegających do jezior,

 uzdrowiska i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Odległość  planowanego  przedsięwzięcia  od  najbliżej  położonych  obszarów  Natura  2000

wynosi ok. 2,6 km od Doliny Wkry i Mławki PLB140008.

„Dolina Wkry i Mławki” (PLB140008) 

Obszar leży w kompleksie leśnym Pomiechówek, po obu stronach przełomu Wkry; obejmuje

pradolinę  rzeki  Wkry  wraz  z  przyległymi  łęgami  oraz  z  wysoczyzną  i  stromym stokiem

z grądami zboczowymi; obszar obfituje w łęgi, z mało zmienioną pokrywą zielną; występują

tu gleby typu mad i torfów niskich, miejscami czarnych ziem; starszy drzewostan położony

jest  w  pradolinie  strumienia  bez  nazwy  wpadającego  do  Wkry;  panują  tu  65-85  letnie

drzewostany olszowo-jesionowe z domieszką wiązu szypułkowego i świerka; najcenniejszy

krajobrazowo jest ok. 70-letni drzewostan z panującym jesionem; drugim zbiorowiskiem są

potencjalne lasy grądowe Tilio-Carpinetum w odmianach typowej, zboczowej i niskiej; skład

drzewostanowy grądów jest zdominowany przez sztuczne odnowienia sosnowe z domieszką

dębu;  odcinek  rzeki  Wkry  jest  porośnięty  szuwarami,  zaś  wysepki  i  częściowo  plaże  –

zbiorowiskami wiklinowymi; w ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 24 gatunków

ptaków z  Załącznika  I  Dyrektywy Ptasiej;  liczebności  2  gatunków (błotniaka  łąkowego i

derkacza)  spełniają  kryteria  wyznaczania  ostoi  ptaków  wprowadzone  przez  BirdLife

International; ponadto 10 gatunków zostało zamieszczonych 

Uwzględniając  znaczną  odległość  przedsięwzięcia  od  obszarów  NATURA  2000

realizacja inwestycji nie stanowi zagrożenia dla ww. obszarów, nie wpływa negatywnie na

siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt.  

Przedsięwzięcie nie jest usytuowane  w sąsiedztwie obszarów chronionego krajobrazu.

Przedsięwzięcie  zlokalizowane  jest  w  odległości  ok  0,6  km  od  Zieluńsko-Rzęgnowski

Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
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Zieluńsko-Rzęgnowski  Obszar  Chronionego  Krajobrazu  –  położony  jest  w  sąsiedztwie

Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i obejmuje znaczny obszar Wysoczyzny

Ciechanowskiej; obszar ustanowiono w 1990 r. (Uchwałą Nr 59/X/90 Wojewódzkiej Rady

Narodowej w Ciechanowie  z  dnia 23 kwietnia  1990 r.  w sprawie wyznaczenia  obszarów

chronionego krajobrazu na terenie województwa ciechanowskiego Dz. Urz. z 1990 r. Nr 8,

poz. 66); obszar zajmuje powierzchnię 38 495,5 ha; na terenie powiatu mławskiego obszar

obejmuje fragmenty gmin: Dzierzgowo, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo,

Lipowiec Kościelny i miasta Mławy.

W  obszarze  realizacji  inwestycji  nie  występują  tereny  mające  znaczenie  historyczne,

kulturowe  lub  archeologiczne.  Przedmiotowe  przedsięwzięcie  nie  znajduje  się  w  strefie

ochrony konserwatorskiej. 

Charakterystyka Jednolitych Części Wód Rzecznych dla planowanego przedsięwzięcia:

Zgodnie  z  „Planem  gospodarowania  wodami  na  obszarze  dorzecza  Wisły”  planowana

inwestycja znajduje się w  jednolitej  części wód powierzchniowych oznaczonej  nr PLRW

200023268449  –  Sieracz.   JCWP  posiada  status  naturalnej  części wód,  o  złym  stanie

ogólnym. 

- europejski kod JCWP –  200023268449

- nazwa JCWP – Siercz
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Charakterystyka Jednolitych Części Wód Podziemnych

- europejski kod JCWPD – PLGW600049

- wykaz wód podziemnych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
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ludności w wodę przeznaczoną do spożycia – tak

- cel środowiskowy - stan chemiczny – dobry stan chemiczny,

Lokalizacja korytarzy ekologicznych względem planowanego przedsięwzięcia:

Źródło: http://korytarze.pl/mapa/mapa-korytarzy-ekologicznych-w-polsce

Korytarze  ekologiczne  – najbliższy  korytarz  ekologiczny  zlokalizowany  jest  w odległości

ok.  840 m od planowanego przedsięwzięcia.  Jest  to   kod:  GKPnC-9,  Lasy Lidzbarskie  –

Puszcza  Ramucko  -  Napiwodzka.   Korytarz  ekologiczny  to  wyznaczony  obszar

umożliwiający  migrację  roślin,  zwierząt  lub  grzybów.  Korytarze  ekologiczne  są  ważnym

elementem, gdyż umożliwiają przemieszczanie się organizmów między siedliskami.

12.  Utworzenie     obszaru    ograniczonego   użytkowania    (dla    przedsięwzięć
wymienionych  w  art.  135   Prawa  ochrony  środowiska)

  W związku z realizacją  planowanego przedsięwzięcia  nie  planuje  się ustanowienia

obszaru ograniczonego użytkowania.

13. Przedsięwzięcia  realizowane i  zrealizowane,  znajdujące 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

Obszar  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  nie  wykracza  poza  obszar

nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja. W związku z powyższym nie będą
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zachodziły skumulowane oddziaływania na środowisko. Najbliżej opisywanej nieruchomości

znajdują się zakłady usługowe i produkcyjne. Nie są prowadzone działalności polegające na

zbieraniu i przetwarzaniu odpadów. 

Eksploatacja  przedsięwzięcia  się  będzie  wiązała  się  z  emisją  hałasu  generowaną  przez

ruchowe źródła dźwięku (samochody ciężarowe, dostawcze, osobowe, ładowarki). 

W najbliższym otoczeniu obiektu nie ma budynków mieszkalnych, najbliższa zabudowa to

zakłady usługowe i produkcyjne.

Eksploatacja  planowanej  inwestycji  nie  będzie  powodować  przekroczeń  dopuszczalnych

poziomów dźwięku określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca

2007r.  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w  środowisku  (Dz.  U.  z  2014r.,

poz. 112).

Na  terenie  realizacji  planowanego  przedsięwzięcia  oraz  w  obszarze  oddziaływania

planowanego  przedsięwzięcia  nie  znajdują  się  inne  przedsięwzięcia,  które  mogły  by

prowadzić  do  skumulowania  oddziaływań  z  planowanym  przedsięwzięciem.  Biorąc  pod

uwagę  profil  działalności  oraz  sąsiedztwo  planowego  przedsięwzięcia  należy  wykluczyć

możliwość kumulacji oddziaływań.

14. Ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.

poz.  1186 ze  zmianami)  katastrofą  budowlaną  jest  niezamierzone,  gwałtowne zniszczenie

obiektu  budowlanego  lub  jego  części,  a  także  konstrukcyjnych  elementów  rusztowań,

elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 

Natomiast  katastrofa  naturalna  to  zdarzenie  związane  z  działaniem  sił  natury,

w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne

opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi,

pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach

wodnych,  masowe  występowanie  szkodników,  chorób  roślin  lub  zwierząt  albo  chorób

zakaźnych ludzi, albo też działanie innego żywiołu. 

W  celu  zminimalizowania  ryzyka  wystąpienia  katastrofy  budowlanej  czy  też  naturalnej

materiały  wykorzystane  w  punkcie  zbierania  odpadów  charakteryzują  się  odpowiednią

wytrzymałością mechaniczną na obciążenia, odpornością termiczną  i biologiczną na wpływy

warunków  atmosferycznych  oraz  odpowiednią  trwałością.  Budynek  posadowiony  jest  na

stabilnym  podłożu.  Powierzchnie  utwardzone  oraz  obiekty  kubaturowe  wykonane  są

z  materiałów  odpornych  na  wpływ  wysokich  i  niskich  temperatur.  Sposób  położenia
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powierzchni  utwardzonych  zapewnia  ich  odporność  na  obciążenie  wiatrem.  Do  realizacji

infrastruktury wykorzystane są materiały i surowce dobrej jakości, powszechnie stosowane

dla tego rodzaju obiektów.

15.  Przewidywane  ilości  i  rodzaje  wytwarzanych  odpadów  oraz  ich  wpływ  na
środowisko:

W trakcie  eksploatacji  planowanego  przedsięwzięcia  powstawać będą  następujące  rodzaje

odpadów według rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie

katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10):

Lp. Rodzaj odpadu Kod
Ilość

odpadu
[Mg/rok]

Sposób
magazynowania

odpadu

Sposób
postępowania

1.

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne 
inne niż wymienione w 15 02 
02 

15 02 03 0,03 Odpady magazynowane
będą na w pojemniku w
wydzielonym miejscu 
placu magazynowego. 

Przekazywanie do 
odzysku lub 
unieszkodliwiania 
specjalistycznym 
podmiotom posiadającym
stosowne zezwolenia na 
przetwarzanie odpadów  
wydane w trybie 
przepisów ustawy o 
odpadach lub podmiotom 
prowadzącym zbieranie 
odpadów.

2.

Zużyte urządzenia inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 
02 13 
(żarówki)

 16 02 14  0,005 Odpady magazynowane
będą na w pojemniku w
wydzielonym miejscu 
na placu 
magazynowym. 

Przekazywanie do 
odzysku lub 
unieszkodliwiania 
specjalistycznym 
podmiotom posiadającym
stosowne zezwolenia na 
przetwarzanie odpadów  
wydane w trybie 
przepisów ustawy o 
odpadach lub podmiotom 
prowadzącym zbieranie 
odpadów.

W wyniku prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów będą powstawały

odpady. Rodzaje, ilości i sposób postępowania odpadami został opisany w rozdziale 5 kip. 

Naprawą maszyn, urządzeń oraz maszyn zajmować się będzie specjalistyczna firma i to ona

będzie wytwórca tych odpadów. 

Odpady magazynowane będą na terenie, do którego inwestor posiada  tytuł prawny w postaci

umowy dzierżawy na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1736/1, 1736/2,

1984/2, 4474/1 obręb Miasto Mława.

Magazynowanie   wytwarzanych   odpadów  odbywać   się   będzie   zgodnie  z  zapisami

ustawy  z  dnia  14 grudnia 2012  roku  o  odpadach  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.
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797 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie

szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742).  

Zgodnie  z  art.  25  ust.  4  ustawy  o  odpadach  odpady mogą  być  magazynowane,  jeżeli

konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie

przekracza  terminów uzasadnionych  zastosowaniem tych procesów,  nie  dłużej  jednak  niż

przez:

1  rok  -  w  przypadku  magazynowania  odpadów niebezpiecznych,  odpadów palnych,

niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów komunalnych  i  odpadów pochodzących

z przetworzenia odpadów komunalnych;

3 lata - w przypadku magazynowania pozostałych odpadów.

Wnioskodawca, w oparciu o własny potencjał inwestycyjny w miarę potrzeb będzie wdrażał

nowe  rozwiązania,  w  celu  dostosowania  się  do  aktualnych  wymogów  technologiczno-

prawnych. 

Opisana powyżej organizacja procesu pracy umożliwia szybkie reagowanie na sytuacje, które

mogłyby prowadzić do nieprawidłowości w zakresie przedmiotowej działalności. 

Wytwórca odpadów prowadzić będzie ewidencję odpadów  poprzez system BDO. 

Zgodnie  z  treścią  art.  25  ust.  6a ustawy  o  odpadach  posiadacz  odpadów  posiadający

zezwolenie  na  zbieranie  odpadów jest  zobowiązany  do  prowadzenia  wizyjnego  systemu

kontroli  miejsc  magazynowania  odpadów.  Wszystkie  miejsca,  gdzie  magazynowane

są odpady, w tym wytwarzane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, powinny

podlegać systemowi wizyjnemu. W art. 25 ust. 6b- 6d ustawy o odpadach określono ogólne

zasady prowadzenia  monitoringu. Wynika z nich, że urządzenia techniczne, w jakie muszą

zostać  wyposażone  miejsca  magazynowania  odpadów,  muszą  zapewniać  przez  całą  dobę

zapis  obrazu  i  identyfikację  osób przebywających  w tym miejscu.  Zapis  obrazu  systemu

wizyjnego należy przechowywać przez 30 dni od daty dokonania zapisu i udostępniać go na

każdorazowe żądanie organu uprawnionego do kontroli działalności w zakresie gospodarki

odpadami, sądu, prokuratury, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej,

Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego  lub  Centralnego  Biura  Antykorupcyjnego.

Monitoring  odpadów  prowadzony  jest  zgodnie  z  ww.  przepisami  oraz  rozporządzeniem

Ministra  Środowiska  z  dnia  29  sierpnia   2019  r.  w sprawie  wizyjnego  systemu  kontroli

miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. poz. 1755).  

System  kontroli  na  terenie  zakładu  ma  zapewniać  rejestrację  obrazu  obejmującą:  całą

powierzchnię  magazynowanych  odpadów,  drogi  dojazdowe  znajdujące  się  w  miejscu

magazynowania  odpadów do odległości  15 m od krawędzi  zewnętrznej  magazynowanych
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odpadów  oraz  pas  zewnętrzny  otaczający  magazynowane  odpady  o  szerokości  5  m.

Parametry urządzeń technicznych systemu kontroli  spełnią co najmniej  wymagania normy

PN-EN 62676-4: 2015-06. Do rejestracji obrazu stosowane będą się kamery stacjonarne typu

dzień – noc dostrajające się automatycznie do panującego oświetlenia. Urządzenia techniczne

systemu  kontroli  umożliwią  wykorzystanie  zarejestrowanego  obrazu  do  jego  odtworzenia

z zastosowaniem funkcji zatrzymania obrazu na ekranie podczas jego wyświetlania, a także

wykonywanie  kopii  obrazu  i  pobieranie  zapisu  w  formie  elektronicznej  oraz  określenia

miejsca, daty i czasu zarejestrowanych zdarzeń i czynności. Przy wejściu na teren miejsca

magazynowania lub składowania odpadów objętym systemem kontroli umieszczona będzie

informację o prowadzeniu systemu kontroli. 

Teren,   na   którym  magazynowane   będą   odpady   będzie  ogrodzony

i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych i zwierząt. 

16.  Prace  rozbiórkowe dotyczące  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na
środowisk

Ewentualna  likwidacja  inwestycji  wiązałaby  się  z  analogicznymi  obciążeniami  jak  etap

budowy - ewentualne prace rozbiórkowe projektowanej infrastruktury będą powodować takie

same oddziaływania jak na etapie budowy. Obecnie nie można jednoznacznie stwierdzić, czy

kiedykolwiek  dojdzie  do  całkowitej  likwidacji  inwestycji.  Uciążliwość  akustyczna

ewentualnych  prac  rozbiórkowych  miałaby  podobny  charakter  jak  uciążliwość  prac

budowlanych.  

Etap  likwidacji  przedsięwzięcia  byłby związany między innymi z  powstawaniem ścieków

o charakterze sanitarno-bytowym pracowników wykonujących prace rozbiórkowe. Niemniej

niewielkie zatrudnienie i skala prowadzonych prac nie spowoduje, iż te oddziaływania będą

znaczące.  

W sytuacji  likwidacji  inwestycji  wygenerowane zostaną również odpady z rozbiórki placu

magazynowego  emisję  zanieczyszczeń  do powietrza  powstającą  w wyniku poruszania  się

pojazdów transportujących zdemontowane materiały porozbiórkowe oraz emisje ze sprzętu

mechanicznego stosowanego do rozbiórek. 

Wszelkie roboty związane z ewentualną likwidacją inwestycji, prowadzone będą na terenie

otwartym.  Ze  względu  nie  niewielką  skalę,  krótkotrwałość  robót  oraz  przewidywany

charakter emisji, oddziaływania te nie będą stwarzały znaczącego zagrożenia dla okolicznego

środowiska.  

Podstawowe zalecenia związane z etapem ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia są zbieżne

39



z zaleceniami na etapie budowy, tj.: należy zaplanować wszelkie operacje z użyciem sprzętu

budowlanego, należy stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym, eliminować zjawisko

jałowej  pracy  silników  (wyłączanie  silników  w  czasie  przerw  w  pracy),  maksymalnie

ograniczyć  czas  rozbiórki  na  poszczególnych  etapach  poprzez  odpowiednie  zaplanowanie

procesu budowlanego. 

Rodzaje odpadów mogące powstać podczas rozbiórki zakładu: 

Lp. Rodzaj odpadu Kod

3.
Odpady betonu oraz gruz betonowy z  rozbiórek i 
remontów

17 01 01

4.

Zmieszane  odpady  z  betonu,  gruz,  odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne
niż wymienione w 17 01 06

17 01 07

5. Inne niewymienione odpady 17 01 82

6. Drewno 17 02 01

7. Tworzywa sztuczne 17 02 03

8. Żelazo i stal 17 04 05

9. Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11

10. Gleba, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04

17. Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej.

Powyższy  punkt  nie  dotyczy  realizacji  przedsięwzięcia  polegającego  rozpoczęciu

prowadzenia działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów.   
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