WGKRG  6220.1.2011                                                                   Lipno, dnia 18.05.2011 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 1, oraz  ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 76 i 81  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 231 poz. 21397 ), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, ( uzup.: 2 maja 2011 r.) złożonego przez Pana Marcina Kawczyńskiego Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 47 w Lipnie 

postanawiam

nie nakładać  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  polegającego  na budowie budynku hali magazynowo – technicznej na terenie działki nr 278/3 w obrębie ewidencyjnym nr 13, położonej przy ulicy Wyszyńskiego w Lipnie.  

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 22.03.2010 r. (uzup.: 2 maja 2011r.) zarejestrowanym pod nr WGKRG.6220.1.2011    Pan Marcin Kawczyński  Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 47 w Lipnie  wystąpił  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, polegającego na  budowie budynku hali magazynowo – technicznej na terenie działki nr 278/3 w obrębie ewidencyjnym nr 13, położonej przy ulicy Wyszyńskiego w Lipnie.  
Do wniosku została dołączona informacja o planowanym przedsięwzięciu, o której mowa   w art. 74 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  mapa ewidencyjna obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich.  W dniu 23 marca 2011 roku  zostało wszczęte postępowanie, o  którym przekazano informację poprzez zamieszczenie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz powiadomiono strony postępowania. 
Dla w/w terenu nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przed utratą mocy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pm. Lipna, Rada Miasta Lipna uchwaliła Uchwałą Nr XXXIX/340/02 z dnia 09 września 2002 r.    „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Lipna". 
Przedmiotowe przedsięwzięcie  jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 76 i 81  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010  roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 231 poz. 21397),  dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Mając powyższe na uwadze, zakres inwestycji oraz planowane pozyskanie dofinansowania z funduszy UE wystąpiono z pismem do Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  ul. Dworcowa 63  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane opinie:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Lipnie  pismem  znak: N.NZ-42-1-7/807/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r. wydał opinię o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOO.4240.340.2011.JS.2 z dnia 16 maja   2011 r. wydał opinię  o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem skali przedsięwzięcia oraz emisji substancji: 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa budynku o funkcji warsztatu dla zakładowego sprzętu technicznego z częścią magazynową na odpady, na działce nr 278/3 obręb 13, na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. przy ul. Wyszyńskiego. Obiekt ten będzie posiadał szczelne podłoże.   
Jak wynika z  załączonych do wniosku dokumentów, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia ( uzup.: 2 maja 2011 r.) stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływania środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 76 i 81 w/w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku.
W obrębie planowanej hali magazynowo-technicznej zostaną wyszczególnione funkcjonalne pomieszczenia: hala magazynowa na odpady, hala warsztatowa, zaplecze socjalno-bytowe. Podstawowym procesem technologicznym prowadzonym w obrębie hali magazynowej będzie zbieranie odpadów, w tym ich magazynowanie przed dalszym przekazaniem odpadów do odzysku Odpady będą magazynowane selektywnie, w przystosowanych do tego celu miejscach ( boksach), w szczelnych pojemnikach i beczkach lub kontenerach na utwardzonym placu.  Odpady przyjmowane będą na sąsiednim składowisku odpadów komunalnych, a następnie będą przywożone i rozładowywane na linii sortowniczej, gdzie zostaną posegregowane i sprasowane ( w przypadku papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych). Wysortowane odpady będą przywożone do planowanej hali           (codziennie). Zebrane odpady będą przekazywane w partiach transportowych do upoważnionych odbiorców  głównie zakładów przetwórczych i punktów skupu makulatury, tworzyw sztucznych, szkła, złomu. Szacowana ilość magazynowanych odpadów wyniesie ok. 5 000 Mg/rok.
W obrębie hali warsztatowej będzie prowadzona obsługa serwisowa i konserwacja sprzętu technicznego będącego na wyposażeniu zakładu. W zakresie działalności warsztatu podstawowe czynności będą obejmować: mechanikę i diagnostykę sprzętu, drobne naprawy. Prace warsztatowe będą wykonywane przez pracowników przy użyciu narzędzi ręcznych oraz urządzeń hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych ( diagnostyka).
Wytworzone w związku z prowadzoną działalnością odpady niebezpieczne, będą magazynowane w odpowiednich dla danego rodzaju pojemnikach ( kontenerach), oznakowanych i ustawionych na nieprzepuszczalnej i chemoodpornej posadzce, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji niebezpiecznych do środowiska, a ich transport odbywać się będzie z zachowaniem przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych.


- powiązania  z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie: 
Projektowane  przedsięwzięcie   zlokalizowane będzie w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych i oczyszczali ścieków komunalnych. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 300 – 450 m. Tereny sąsiadujące skwalifikowano jako tereny przemysłowe. 
- korzystanie zasobów naturalnych: ze względu na charakter inwestycji w fazie realizacji przewiduje się wykorzystywanie zasobów naturalnych w postaci piasku, kruszyw, tłucznia pozyskiwanych wyłącznie na podstawie koncesji.
- emisji i występowania innych uciążliwości: Z przedstawionych obliczeń wynika, że emisja hałasu do środowiska na etapie eksploatacji, nie stanowi ponadnormatywnej uciążliwości akustycznej dla środowiska,  w porze dziennej, na najbliższych terenach chronionych akustycznie. Ze względu na to, że działalność będzie prowadzona tylko w ciągu dnia, nie będzie ona oddziaływać na klimat akustyczny w ciągu nocy.
W fazie eksploatacji wystąpi wyłącznie emisja niezorganizowana ze spalania paliw w silnikach pojazdów ciężarowych poruszających się po terenie inwestycji.
Oddziaływanie na klimat akustyczny w trakcie budowy inwestycji będzie głównie wiązało się z emisją hałasu od pracujących maszyn i urządzeń. W trakcie robót budowlanych wystąpi wzrost zapylenia i emisji spalin pochodzących z silników pracujących maszyn. Emisje te mają charakter lokalny, krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Roboty budowlane będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej.
Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków. W ramach przedsięwzięcia zostaną rozbudowane drogi i place wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej włączonej do istniejącej sieci zakładowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego i do oczyszczali ścieków. Wody opadowe z dachu budynku ( nie wymagające oczyszczenie) zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej lub w miarę możliwości rozsączone na terenie zakładu. W wyniku planowanej w budynku działalności nie będą wytwarzane ścieki.  Sprzątanie budynku i czyszczenie posadzek odbywać się będzie na sucho. 
W czasie realizacji przedsięwzięcia nastąpi krótkotrwałe oddziaływanie na powierzchnię ziemi. Oddziaływanie to będzie trwać do czasu zakończenia fazy realizacji i ograniczy się do terenu, na którym będą  prowadzone roboty budowlane. Wszelkie prace ziemne będą wykonywane w sposób nie zapewniający ochronę gruntu, wód powierzchniowych oraz wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. 
- ryzyko wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej   technologii: 
nie przewiduje się występowania poważnej awarii przy zastosowaniu stosownej technologii.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane  jest poza obszarami podlegającymi ochronie wmyśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z późn. zm. ), w tym na obszary Natura 2000.
Uwzględniając omówione w załączonej dokumentacji zabezpieczenia, zaplanowane zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji projektu, nie przewiduje się wpływu inwestycji na zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.
Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia  w sąsiedztwie składowiska odpadów i oczyszczalni  ścieków oraz znaczną odległość od zabudowy mieszkaniowej ( ok. 300 – 450 m ) i nie zbierania odpadów niebezpiecznych, stwierdzam, że dla omawianego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
                                                           pouczenie
 Od niniejszego  postanowienia  służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lipna , w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Otrzymują: 
	Burmistrz Miasta Lipna, Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno
	Strony przez obwieszczenie 

Urząd Miejski w Lipnie WGKRG/OŚ- a/a.

Do wiadomości:
	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  

ul. Dworcowa 63
85-950 Bydgoszcz
	Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny

ul. Kościuszki 18/20
87-600 Lipno




