
 

 

 

 

RAPORT 

O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

pn. „Punkt zbierania i magazynowania odpadów (surowców wtórnych, złomu 

oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) przy ul. Metalowców 

16-20 w Kaliszu” 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja:  Kalisz, dz. nr 2/3 i 4/5, obręb  110 Zagorzynek  

 

Inwestor:  TOM Sp. z o.o., ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin 

 

 

 

 

 

Zespół autorski: 

 

Mgr inż. Magdalena Jakubowska-Dorsz  

Mgr inż. Agnieszka Czurmasło  

Mgr Grzegorz Grzejszczak  

 

 

 

 

Szczecin, czerwiec 2016 r. 

 



2 

 

Spis treści 

 

 

WSTĘP .................................................................................................................................. 5 

1. Opis przedsięwzięcia ........................................................................................... 11 

1.1. Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i 

eksploatacji .......................................................................................................................... 11 

1.1.1. Podstawowe dane o przedsięwzięciu ................................................................. 11 

1.1.2. Lokalizacja przedsięwzięcia ................................................................................ 12 

1.1.3. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .................... 14 

1.1.4. Powierzchnia nieruchomości i dotychczasowy sposób jej wykorzystania ......... 14 

1.1.5. Warunki użytkowania terenu w fazie realizacji przedsięwzięcia ........................ 16 

1.1.6. Warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji inwestycji ............................ 17 

1.2. Główne cechy charakterystyczne przedsięwzięcia...................................................... 18 

1.3. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania 

planowanego przedsięwzięcia ............................................................................................. 27 

2. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów 

środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody ............................................................................................ 28 

2.1. Warunki morfologiczne ............................................................................................... 28 

2.2. Budowa geologiczna .................................................................................................... 28 

2.3. Hydrografia i hydrogeologia ........................................................................................ 29 

2.4. Gleby ........................................................................................................................... 30 

2.5. Warunki klimatyczne ................................................................................................... 30 

2.6. Szata roślinna .............................................................................................................. 31 

2.6.1. Flora terenu inwestycji ....................................................................................... 32 

2.6.2. Roślinność potencjalna ....................................................................................... 34 

2.6.3. Roślinność rzeczywista ....................................................................................... 35 

2.7. Grzyby i porosty .......................................................................................................... 36 

2.8. Fauna terenu inwestycji .............................................................................................. 37 

2.8.1. Ptaki .................................................................................................................... 37 

2.8.2. Nietoperze .......................................................................................................... 37 

2.8.3. Owady ................................................................................................................. 38 



3 

 

2.9. Obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody w rejonie przedsięwzięcia oraz jego okolicy ...................................... 39 

3. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ....................................................... 42 

4. Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane ............... 43 

5. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 

przedsięwzięcia .................................................................................................. 44 

6. Opis analizowanych wariantów oraz ich przewidywanego oddziaływania 

na środowisko .................................................................................................... 45 

6.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz warianty alternatywne ................ 46 

6.2. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska .................................................................. 48 

7. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 

wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko49 

7.1. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ................................................... 50 

7.2. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko ............................................................ 50 

8. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego 

oddziaływania na środowisko ............................................................................. 51 

8.1. Ocena oddziaływania na ludzi ..................................................................................... 51 

8.1.1. Emisja gazów i pyłów .......................................................................................... 52 

8.1.2. Emisja hałasu ...................................................................................................... 52 

8.2. Ocena oddziaływania na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze .............. 61 

8.3. Ocena oddziaływania na środowisko wodne .............................................................. 63 

8.3.1. Etap realizacji przedsięwzięcia ........................................................................... 63 

8.3.2. Etap eksploatacji przedsięwzięcia ...................................................................... 64 

8.3.3. Etap likwidacji przedsięwzięcia ........................................................................... 71 

8.4. Ocena oddziaływania na powietrze ............................................................................ 73 

8.5. Oddziaływanie w zakresie emisji odpadów ................................................................. 77 

8.6. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi 84 

8.7. Oddziaływanie na klimat i krajobraz ........................................................................... 85 

8.8. Oddziaływanie na  zabytki, krajobraz kulturowy i dobra materialne .......................... 86 

8.9. Wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w punktach 8.1-8.4.

 86 



4 

 

9. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis 

przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia 

na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 

krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko

 87 

W niniejszym punkcie raportu omówiono opis metod prognozowania oraz opis 

przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko uwzględniając: ..... 87 

10. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie 

lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 

w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 

tego obszaru ....................................................................................................... 94 

10.1. Zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko .................... 94 

10.2. Kompensacja przyrodnicza negatywnych oddziaływań na środowisko ...................... 96 

11. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie 

obszaru ograniczonego użytkowania ................................................................... 97 

12. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 

przedsięwzięciem ............................................................................................... 97 

13. Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, 

jakie napotkano, opracowując raport .................................................................. 98 

14. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, 

w odniesieniu do każdego elementu raportu ....................................................... 98 

ZAŁĄCZNIKI ........................................................................................................................ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Wstęp 

 

 Inwestor – firma TOM Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 112 zajmuje się 

m.in. pozyskiwaniem surowców wtórnych w postaci złomu, metali kolorowych, makulatury, folii, 

butelek pet i szkła oraz zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady pochodzą 

głównie od mniejszych punktów zbierania odpadów, ale również bezpośrednio od wytwórców. 

Spółka działa od 2002 r. i dzięki nieustannemu rozwojowi obecnie posiada 8 oddziałów na terenie 

Polski, w tym oddział w Kaliszu zlokalizowany przy ul. Obozowej 11B. Spółka TOM uzyskała również 

zezwolenie na zbieranie odpadów przy ul. Noskowskiej 31-33, lecz obecnie nie prowadzi tam 

działalności. 

 W związku z dalszym rozwojem działalności planowane jest uruchomienie kolejnego punktu 

zbierania i magazynowania odpadów (surowców wtórnych, złomu oraz zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego) przy ul. Metalowców 16-20 w Kaliszu. Realizacja inwestycji wymaga 

przystosowania nieruchomości do planowanej działalności. 

Zamierzenie inwestycyjne stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r. Nr 0, 

poz. 71), dlatego spółka wystąpiła do Prezydenta Miasta Kalisza z wnioskiem o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono kartę informacyjną 

przedsięwzięcia, którą w toku postępowania dwukrotnie uzupełniano na prośbę Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Ostatecznie inwestor otrzymał opinię Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 26 maja 2015 r. (znak ON.NS.72.3.15.2015) 

oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2015 r. (znak 

WOO-IV.4240.515.2015.AC.6) o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko. W dniu 2 września 2015 r. Prezydent Miasta Kalisza wydał postanowienie 

o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (znak WSRK.6220.0006.2015) 

nakładając na spółkę TOM obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko. Opinie oraz postanowienie stanowią załączniki do raportu. 

  

Przedmiot, cel i zakres opracowania 

 

Przedmiotem niniejszego raportu o oddziaływaniu na środowisko jest przedsięwzięcie 

polegające na przystosowaniu nieruchomości położonej przy ul. Metalowców 16-20 w Kaliszu 

do prowadzenia punktu zbierania i magazynowania odpadów (głównie surowców wtórnych, złomu 

oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Inwestycja zlokalizowana jest na działce 

nr 2/3 i 4/5 obręb 101 Zagorzynek w Kaliszu. Inwestorem przedsięwzięcia jest spółka TOM z siedzibą 

w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 112. 

Celem opracowania jest przedstawienie informacji o stanie środowiska i prognozach tego 

stanu, związanego z planowaną inwestycją, o istniejących i przewidywanych emisjach zanieczyszczeń, 

obiektach i obszarach chronionych, obowiązujących prawnych ograniczeniach korzystania 
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ze środowiska oraz oszacowanie bezpośrednich, a następnie pośrednich skutków oddziaływania 

inwestycji na środowisko na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji, jak również wskazanie 

sposobów minimalizowania negatywnych skutków przedsięwzięcia na wszystkie elementy 

środowiska. 

W opracowaniu ujęto w szczególności wpływ na wszystkie elementy środowiska w fazie 

przygotowania, realizacji i eksploatacji inwestycji, w odniesieniu do przedsięwzięcia wraz 

z towarzyszącymi mu obiektami i urządzeniami budowlanymi.  

Zakres wykonania raportu wynika z obowiązujących przepisów prawnych oraz dodatkowo 

z postanowienia Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 września 2015 r., znak WSRK.6220.0006.2015 

i obejmuje m.in.: 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, w tym charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki 

użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji, 

2) opis stanu środowiska i sposobu zagospodarowania terenu w obszarze potencjalnego 

oddziaływania inwestycji, 

3) opis analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia w tym wariantu polegającego 

na niepodejmowaniu przedsięwzięcia oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz 

z uzasadnieniem ich wyboru, 

4) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania 

na środowisko, w szczególności na ludzi, faunę, florę, glebę, wodę powietrze, klimat, dobra 

materialne, dobra kultury, krajobraz oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami, 

wraz z oszacowaniem spodziewanych emisji zanieczyszczeń do środowiska, 

5) opis zastosowanych metod oceny i przyjętych założeń, wskazanie trudności wynikających 

z niedostatków techniki lub we współczesnej wiedzy jakie napotkano opracowując raport, 

6) określenie oddziaływania na środowisko, w tym również w razie wystąpienia nadzwyczajnego 

zagrożenia, a także potencjalnego transgranicznego oddziaływania, 

7) wskazanie czy dla przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego 

użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, 

8) opis i analizę skuteczności proponowanych sposobów minimalizowania (zapobiegania lub 

redukcji) ujemnego wpływu na środowisko oraz niezbędnych do tego celu urządzeń 

ochronnych. 

 

W związku z rodzajem planowanego przedsięwzięcia oraz zakresem określonym 

w postanowieniu Prezydenta Miasta Kalisza, w raporcie nie opisano następujących punktów 

wymienionych w art. 66 ust. 1 ustawy ooś:  pkt 10 (dotyczy dróg), pkt 11 (planowane przedsięwzięcie 

nie jest związane z użyciem instalacji) oraz pkt 16 (wyłączony postanowieniem Prezydenta Miasta 

Kalisza). 

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest dokumentem niezbędnym 

w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 

zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. 
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Kwalifikacja przedsięwzięcia 

 

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii obiektów mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3, ust. 1, pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j.: 

Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 71), w którym mowa o „punktach do zbierania lub przeładunku złomu”. 

Oznacza to, iż konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko lub jej brak 

stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy w sprawie, a tym samym sporządzenie raportu 

o oddziaływaniu na środowisko nie ma charakteru obligatoryjnego. Konieczne jest jedynie uzyskanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 Dla punktu zbierania i magazynowania odpadów innych niż złom (np. surowców wtórnych 

oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) nie jest wymagane przeprowadzenie oceny 

oddziaływania na środowisko, ponieważ ten rodzaj przedsięwzięcia nie został wymieniony 

w ww. Rozporządzeniu ani zmianie do niego.  

 

Podstawy formalno-prawne opracowania 

 

Niniejszy raport został sporządzony w oparciu o następujące regulacje prawne: 

1) Ustawa 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 (t.j.: Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 353); 

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2016 r. Nr 0, 

poz. 672), zwana w dalszej części „ustawą Prawo ochrony środowiska”; 

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013  r., poz. 21 ze zmianami), zwana 

w dalszej części „ustawą o odpadach z 2012 r.”; 

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243), zwana 

w dalszej części „ustawą o odpadach z 2001 r.”; 

5) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j.: Dz. U. 

z 2013 r. nr 0, poz. 1155), zwana w dalszej części „ustawą o zużytym sprzęcie z 2005 r.” lub 

„ustawą o ZSEiE z 2005 r.”; 

6) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 

z 2015 r. nr 0 poz. 1688), zwana w dalszej części „ustawą o zużytym sprzęcie z 2015 r.” 

lub „ustawą o ZSEiE z 2015 r.”; 

7) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469); 

8) Ustawa w dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2015 r. Nr 0, 

poz. 1651) 

9) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. 

z 2016 r. Nr 0, poz. 778); 

10) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1789); 
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11) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. 

z 2014 r. Nr 0, poz. 1446); 

12) Ustawa z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j.: Dz. U. 

z 2016 r. Nr 0, poz. 250); 

13) Ustawa z dnia 7 lipca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 139); 

14) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 71); 

15) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923); 

16) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973); 

17) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami 

mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku  

(Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 93); 

18) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

oraz wzoru formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 

danych (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1674); 

19) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1694);  

20) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. nr 0 poz. 112); 

21) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) 

22) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800); 

23) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031); 

24) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów 

i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu 

go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. nr 0, poz. 1479); 

25) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji 

mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 

albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 1169); 

26) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 

(Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1542); 
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27) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1409); 

28) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1408); 

29) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 

Natura 2000 (t.j.: Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1713); 

30) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 

do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 964 ze zm.); 

31) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16, poz. 87); 

32) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobranej wody (Dz. 

U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1542). 

33) Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 25 czerwca 2002 r. 

odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku; 

34) Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r. Nr 40, poz. 451) 

 

Ponadto opracowanie zostało wykonane w zakresie wskazanym w postanowieniu Prezydenta 

Miasta Kalisza z dnia 2 września 2015 r. znak  WSRK.6220.0006.2015 w sprawie konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. 
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 Atlas klimatu Województwa Wielkopolskiego, 2004. IMGW Odział w Poznaniu. 

 Błażejewski R., 2003. Kanalizacja Wsi, Poznań. 
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 Program Ochrony Środowiska dla Kalisza – Miasta na prawach powiatu na lata 2011-2014 

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 (Załącznik do uchwały Nr VII/65/2011 Rady 

Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska 

dla Kalisza – Miasta na prawach powiatu na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem perspektywy 

do roku 2018). ATMOTERM S.A., Opole. 
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ochrony alej i ich mieszkańców. Wyd. Fundacja EkoRozwoju, Wrocław 

 Wspólny Plan Gospodarki Odpadami dla gmin – członków Związku Komunalnego Gmin 
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2020” 

 Zielony R., Kliczkowska A. 2012. Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010. Centrum 
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 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Kalisza, przyjęta Uchwałą nr XXXVIII/543/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 

2009 r. 

 

Strony internetowe: 

- http://www.powiat.kalisz.pl/index.php?c=page&id=95&print=1 

- http://www.bip.kalisz.pl/index.php?id=1250&s=1269&file=studium.htm 

- http://www.kalisz.poznan.lasy.gov.pl 

- www.geoportal.gov.pl 

- geoserwis.gdos.gov.pl/ 

 

 

1. Opis przedsięwzięcia 

 

1.1. Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 

i eksploatacji 

 

1.1.1. Podstawowe dane o przedsięwzięciu 

 Planowane przedsięwzięcie obejmuje przystosowanie nieruchomości położonej 

przy ul. Metalowców 16-20 w Kaliszu do prowadzenia punktu zbierania i magazynowania odpadów 

surowców wtórnych, złomu oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 Na punkt zbierania i magazynowania odpadów będą składały się następujące obiekty: 

 kontener socjalny 

 najazdowa waga samochodowa wraz z pomieszczeniem kasy 

 plac magazynowy o powierzchni ok. 2620 m2 z wydzielonymi boksami złomu stalowego  

 wydzielona i ogrodzona sekcja magazynowania złomu kolorowego (metali nieżelaznych) 

o powierzchni ok. 968 m2 , w tym budynek magazynowy o powierzchni 186 m2 

(zaadaptowany zostanie istniejący budynek magazynowy zlokalizowany w północno-

wschodniej części nieruchomości), 

 pojemniki na odpady: kontenery (w tym zamykane), kosze i inne 

 miejsce postoju samochodów dostawczych o powierzchni ok. 230 m2 

 parking samochodów osobowych o powierzchni ok. 160 m2 

 ciągi komunikacyjne i miejsca manewrowe dla samochodów dostawczych o pow. 2774 m2. 

  

 W związku z realizacją przedsięwzięcia planuje się wyburzenie istniejącego budynku 

o powierzchni 31 m2 i wykorzystanie drugiego istniejącego budynku jako magazyn złomu kolorowego. 

Planuje się również likwidację części obecnej drogi dojazdowej od strony ul. Metalowców oraz jej 

przebudowę w celu wykonania funkcjonalnych ciągów komunikacyjnych dla samochodów 

dostawczych. W ramach realizacji przedsięwzięcia cały teren punktu zbierania odpadów zostanie 
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ogrodzony, a tym samym zabezpieczony przed dostępem osób postronnych oraz będzie stale 

monitorowany. 

Graficzne przedstawienie planowanego zagospodarowania terenu inwestycji, 

w tym uszczelnionych powierzchni, które zostaną wykonane na terenie zakładu, przedstawiono 

na ryc. 1 stanowiącej załącznik do Raportu. 

 

 

1.1.2. Lokalizacja przedsięwzięcia 

 Punkt zbierania i magazynowania odpadów planowany jest w południowo-wschodniej części 

województwa wielkopolskiego, w gminie Kalisz – miasta na prawach powiatu (ryc. 2). Inwestycja 

będzie zlokalizowana na nieruchomości położonej przy ul. Metalowców 16-20, na działkach 

geodezyjnych o numerach ewidencyjnych: 2/3 i 4/5 obręb 110 Zagorzynek (ryc. 3), w sąsiedztwie 

komercyjnej zabudowy produkcyjno-usługowej. 

 Dojazd do miejsca inwestycji będzie odbywał się bezpośrednio z ulicy Noskowskiej 

stanowiącej działkę nr 12 obręb 110 Zagorzynek. Nieruchomość nie posiada aktualnie urządzonego 

zjazdu z tej drogi, jedynie dojazd od ulicy Metalowców, który zostanie zablokowany.  

 Najbliższe otoczenie omawianej nieruchomości stanowi: teren niezagospodarowany 

(od strony zachodniej) zabudowa produkcyjno-usługowa oraz zabudowa usługowa. Zabudowę 

usługową stanowi dwukondygnacyjny budynek biurowy, który bezpośrednio sąsiaduje 

z nieruchomością od strony południowej, natomiast zabudowa o funkcji produkcyjno-usługowej 

znajduje się: 

- w sąsiedztwie nieruchomości od strony wschodniej (zakład produkcyjny z branży AGD), 

- w odległości około 20 m od granicy nieruchomości w kierunku południowym 

(przedsiębiorstwo dewelopersko-budowlane), 

- w odległości ok. 50 m od granicy nieruchomości w kierunku południowo-zachodnim (firma 

świadcząca kompleksowe usługi związane z transportem drogowym – baza transportowa), 

- w odległości ok. 88 m od granicy nieruchomości w kierunku zachodnim (firma świadcząca 

kompleksowe usługi związane z transportem drogowym – punkt kontroli pojazdów). 

 

 W najbliższym sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się budynki mieszkalne. 

Najbliższą zabudowę mieszkalną stanowi kompleks budynków jednorodzinnych zlokalizowany 

w odległości około 70 m na wschód od granicy nieruchomości objętej opracowaniem. 
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Ryc. 2. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia (niebieski punkt) na tle Polski i miasta Kalisza (źródło: mapa 

rastrowa, dostęp na: www.geoportal.gov.pl)   

 

 

 
Ryc. 3. Szczegółowa lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na terenie Kalisza przy ul. Metalowej (źródło: 

mapa rastrowa, dostęp na www.geoportal.gov.pl)   
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1.1.3. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 Dla terenu planowanej inwestycji nie istnieje obowiązujący miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego.  

Według zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kalisza, przyjętej Uchwałą nr XXXVIII/543/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 

r., przedmiotowa nieruchomość objęta jest jednostką bilansową o symbolu „PU” z przeznaczeniem 

pod tereny produkcyjno-usługowe (ryc. 4). Tym samym planowane przedsięwzięcie jest zgodne 

z ustaleniami studium.  

Obszar przedsięwzięcia graniczy z terenem nieobjętym inwestycją, przeznaczonym 

pod działalność usługową (symbol „U’), który stanowi budynek biurowy wraz z przyległym terenem. 

Wypis ze studium stanowi załącznik do Raportu. 

 

 
Ryc. 4. Przeznaczenie terenu inwestycji według zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kalisza (źródło: suikzp - plansza nr 2 Użytkowanie terenu oraz infrastruktura społeczna). 

 

1.1.4. Powierzchnia nieruchomości i dotychczasowy sposób jej wykorzystania 

 Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na następujących działkach ewidencyjnych: 

 Nr 2/3 (o powierzchni 7076 m2) - na części działki o powierzchni 5093 m2; 

 Nr 4/5 (o powierzchni 2683 m2) – na całej działce. 

 Łączna powierzchnia działek wynosi 9759 m2, natomiast inwestycja zostanie zrealizowana 

na powierzchni wynoszącej ok. 7776 m2.  
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Właścicielem nieruchomości jest TOM Sp. z o.o. na podstawie umowy sprzedaży z dnia 

26.01.2015 r. (Repetorium A nr 331/2015) stanowiącej załącznik do niniejszego raportu. Spółka TOM 

jest właścicielem powierzchni obu działek wynoszącej 8001 m2.  

 Obecnie obszar inwestycji stanowi w większości niezagospodarowany teren. Zabudowę 

nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję stanowią dwa budynki: jeden o funkcji gospodarczej 

lub gospodarczo-produkcyjnej o powierzchni 31 m2 oraz drugi o funkcji magazynowej i powierzchni 

wynoszącej 186 m2. Na działce nr 2/3 znajduje się również dwukondygnacyjny budynek biurowy 

o powierzchni 377 m2, do którego przylega parking i drogi dojazdowe, lecz ta część terenu o łącznej 

powierzchni 1983 m2 nie jest przedmiotem niniejszego wniosku. 

 Aktualnie na terenie planowanej inwestycji nie jest prowadzona żadna działalność. 

Omawiana nieruchomość wyposażona jest w infrastrukturę techniczną, w tym: sieć 

elektroenergetyczną, sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej.  

 Teren, na którym planuje się inwestycję jest częściowo ogrodzony. Powierzchnia terenu jest 

obecnie nieutwardzona, za wyjątkiem dróg dojazdowych wykonanych z płyt betonowych. Biorąc pod 

uwagę istniejącą infrastrukturę, w tym zabudowę, nieruchomość była dotychczas wykorzystywana 

prawdopodobnie w celach magazynowych lub magazynowo-produkcyjnych. 

Istniejące zagospodarowanie terenu przedstawiono na poniższym fragmencie ortofotomapy 

(ryc. 5):  

 

 

Ryc. 5. Istniejące zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji (granicę inwestycji zaznaczono na 

niebiesko, czerwone linie oznaczają granice działek) (źródło: ortofotomapa, dostęp na www.geoportal.gov.pl) 
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1.1.5. Warunki użytkowania terenu w fazie realizacji przedsięwzięcia 

 W  fazie realizacji przedsięwzięcia zostaną spełnione następujące warunki użytkowania 

terenu:  

- wykonanie projektu inwestycji zgodnie z wytycznymi stosownych organów i instytucji 

uzgadniających, 

- uzyskanie niezbędnych zezwoleń na prowadzenie działań budowlanych, 

- wykonanie prac zgodnie z projektem, 

- odizolowane od gruntu i wód gruntowych zaplecza technicznego budowy,  

 

 Nieruchomość przeznaczona pod realizację punktu zbierania odpadów posiada klasyfikację 

terenu zabudowanego (klasoużytek o symbolu Bi). Planowana działalność będzie prowadzona 

na powierzchni 7776 m2. W ramach planowanego przedsięwzięcia inwestor planuje utwardzić 6566 

m2 powierzchni nieruchomości. Pozostałą część powierzchni stanowi istniejący budynek 

magazynowy o powierzchni 186 m2 oraz tereny zielone, które nie zostaną utwardzone (1024 m2). 

W ramach utwardzenia terenu planuje się wykonać: place magazynowe o łącznej powierzchni 

3402 m2, szlaki komunikacyjne i place manewrowe o powierzchni 2774 m2, parking samochodów 

osobowych o powierzchni 160 m2 oraz miejsce postoju samochodów dostawczych o powierzchni 

230 m2.  

 

 Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie trwałego przekształcenia powierzchni terenu 

przeznaczonego pod wykonanie utwardzenia oraz wprowadzenia nowych obiektów w istniejący 

antropogeniczny krajobraz.  

 Na realizację planowanego przedsięwzięcia będą składać się następujące etapy:  

1) organizacja zaplecza budowy,  

2) organizacja miejsc manewrowych i postojowych maszyn oraz urządzeń budowlanych,  

3) organizacja miejsc tymczasowego magazynowania materiałów budowlanych oraz urobku 

powstającego w czasie prac ziemnych,  

4) przebudowa istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia podziemnego i ewentualne wykonanie 

nowych sieci, 

5) wykonanie projektowanego utwardzenia i ogrodzenia terenu, 

6) posadowienie infrastruktury (waga najazdowa wraz z pomieszczeniem kasy, kontener 

socjalny), wyznaczenie boksów magazynowania odpadów, ustawienie kontenerów 

do magazynowania odpadów oraz przystosowanie istniejącego budynku na magazyn metali 

kolorowych 

7) prace porządkowe. 

  

 W ramach robót przy realizacji inwestycji zajdzie potrzeba zebrania warstwy wierzchniej 

gleby i podglebia oraz utworzenia tymczasowych zwałowisk nadkładu. Urobek będzie mógł zostać 

częściowo wykorzystany do zasypania wykopów po zakończeniu prac nad instalacjami technicznymi 

znajdującymi się pod powierzchnią ziemi, przed wykonaniem utwardzenia terenu. Pozostała część 
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nadkładu zostanie w razie możliwości wykorzystana na potrzeby innych placów magazynowych 

należących do inwestora lub przekazana do innego uprawnionego podmiotu, w ostateczności 

na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne. Wszelkie pozostałe odpady powstające w czasie 

realizacji inwestycji zostaną przekazane wyłącznie uprawnionym podmiotom. Jeżeli do wykonania 

prac ziemno-budowlanych zostanie wynajęta firma zewnętrzna, stanie się posiadaczem odpadów 

powstających podczas realizacji przedsięwzięcia i będzie odpowiedzialna za ich dalsze właściwe 

zagospodarowanie, chyba że zapisy umowy będą stanowić inaczej. 

 Do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będą wykorzystane typowe maszyny 

ogólnobudowlane znajdujące się wyłącznie w dobrym stanie technicznym i poddawane regularnym 

przeglądom technicznym. Materiały będą transportowane za pomocą samochodów ciężarowych. 

Dostęp do nieruchomości możliwy jest obecnie zarówno od strony ul. Metalowców, 

jak i ul. Noskowskiej. Trasa przejazdu samochodów ciężarowych oraz maszyn budowlanych zostanie 

wyznaczona w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość dla okolicznych mieszkańców. 

 Prace budowlane będą prowadzone tak, aby nie dochodziło do emisji substancji 

zagrażających środowisku gruntowo-wodnemu. Materiały i surowce niezbędne do realizacji 

przedsięwzięcia zostaną maksymalnie wykorzystane, aby zminimalizować ilość powstających 

odpadów.  

 Prace budowlane nad realizacją punktu zbierania odpadów będą prowadzone jedynie 

w porze dziennej, co spowoduje, że ich oddziaływanie będzie miało charakter krótkotrwały 

i odwracalny. Budowa placu nie będzie stanowić uciążliwości dla ludzi, ponieważ będzie odbywać się 

na terenie oddalonym od zabudowy mieszkaniowej. 

 

1.1.6. Warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji inwestycji 

 W ramach eksploatacji inwestycji zostanie wykorzystany teren o powierzchni 7776 m2. 

Działalność punktu zbierania odpadów opisanego w punkcie 1.1.-1.3 oraz 8 Raportu będzie 

prowadzona: 

 zgodnie z posiadanymi zezwoleniami oraz przepisami prawa oraz zgodnie z wszelkimi 

normami, w tym w sposób niezagrażający środowisku oraz zdrowiu i życiu ludzi, 

 przy użyciu maszyn i urządzeń wyłącznie sprawnych technicznie, poddawanym regularnym 

kontrolom i przeglądom technicznym, 

 wyłącznie na terenie odpowiednio przygotowanym pod planowaną działalność 

 w porze dziennej, w godzinach od 8:00 do 16:00. 

 Magazynowanie odpadów będzie odbywało się na utwardzonej nawierzchni w odpowiednio 

wyznaczonych miejscach (plac magazynowy, budynek magazynowy). Przejazdy, manewry i postój 

samochodów ciężarowych i osobowych będą mogły odbywać się jedynie na wytyczonych ciągach 

komunikacyjnych i placach manewrowych. 

 Eksploatacja inwestycji nie będzie oddziaływała na tereny sąsiednie, będzie prowadzona 

jedynie w granicach nieruchomości wskazanych w punkcie 1.2 Raportu.  
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1.2. Główne cechy charakterystyczne przedsięwzięcia 

 

 Dostawa odpadów do punktu zbierania będzie w większości realizowana środkami transportu 

posiadaczy odpadów: samochodami dostawczymi, jak i w wymiarze detalicznym przez 

indywidualnych dostawców. Wykorzystywane będą również własne środki transportu Inwestora. 

Przewiduje się ruch samochodów w natężeniu maksymalnie 20 aut na dobę: 10 samochodów 

ciężarowych (w tym dowożące, jak i wywożące odpady) i 10 osobowych na dobę (auta pracowników 

oraz klientów zakładu, w tym przywożących odpady). Pojazdy będą wjeżdżały i wyjeżdżały tą samą 

drogą. 

 W celu określenia masy przyjmowanych odpadów, załadowane odpadami pojazdy 

po przybyciu na teren punktu zbierania będą ważone na specjalistycznej wadze, a po rozładowaniu 

ważone kolejny raz (różnica wag pojazdu przed i po rozładunku jest tożsama z masą dostarczonych 

odpadów). Planuje się instalację elektronicznej wagi najazdowej o nośności 60 Mg. Po ustaleniu masy 

przyjętych odpadów pojazdy będą kierowane na plac magazynowy, gdzie nastąpi ich rozładunek 

i segregacja odpadów na poszczególne rodzaje. Po ustaleniu masy poszczególnych rodzajów 

odpadów stosowne informacje zostaną wprowadzone do komputerowego systemu ewidencji.  

 Odpady metali będą magazynowane luzem na utwardzonym placu w poszczególnych 

wyznaczonych sektorach, osobnych dla każdego rodzaju odpadu (m.in. złomu stalowego, żeliwnego, 

kolorowego). Odpady metali nieżelaznych będą również magazynowane w budynku magazynowym. 

Planuje się także ustawienie w obrębie nieruchomości kontenerów do magazynowania odpadów 

(m.in. zamykanych, w których magazynowany będzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). 

Do rozładowywania oraz wewnętrznego transportu odpadów, wykorzystywany będzie żuraw 

przeładunkowy oraz ewentualnie wózek widłowy opalany gazem LPG. 

 

Tabela 1. Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania i magazynowania w ramach planowanego 

przedsięwzięcia. 

L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

1. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 

2. 02 01 10 Odpady metalowe 

3. 03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 

4. 03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu 

5. 10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne 

6. 11 01 99 Inne nie wymienione odpady 

7. 11 05 01 Cynk twardy 

8. 12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 

9. 12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 

10. 12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 

11. 12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych 
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L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

12. 12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 

13. 12 01 99 Inne nie wymienione odpady 

14. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

15. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

16. 15 01 03 Opakowania z drewna 

17. 15 01 04 Opakowania z metali 

18. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

19. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

20. 15 01 07 Opakowania ze szkła 

21. 15 01 09 Opakowania z tekstyliów 

22. 15 01 10* 

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne) 

23. 15 01 11* 

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi 

24. 15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

25. 16 01 03 Zużyte opony 

26. 16 01 17 Metale żelazne 

27. 16 01 18 Metale nieżelazne 

28. 16 01 19 Tworzywa sztuczne 

29. 16 01 20 Szkło 

30. 16 01 99 Inne nie wymienione odpady 

31. 16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 

32. 16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 

16 02 09 do 16 02 12 

33. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 

34. 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 

35. 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 

36. 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 

37. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 

38. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 

39. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 

40. 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 

41. 17 04 02 Aluminium 
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L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

42. 17 04 03 Ołów 

43. 17 04 04 Cynk 

44. 17 04 05 Żelazo i stal 

45. 17 04 06 Cyna 

46. 17 04 07 Mieszaniny metali 

47. 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 

48. 19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych 

49. 19 10 01 Odpady żelaza i stali 

50. 19 10 02 Odpady metali nieżelaznych 

51. 19 12 01 Papier i tektura 

52. 19 12 02 Metale żelazne 

53. 19 12 03 Metale nieżelazne 

54. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 

55. 19 12 05 Szkło 

56. 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 

57. 20 01 01 Papier i tektura 

58. 20 01 02 Szkło 

59. 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

60. 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 

61. 20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 

20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

62. 20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 

20 01 23 i 20 01 35 

63. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 

64. 20 01 40 Metale 

 

 Do punktu zbierania przyjmowane będą wyłącznie kompletne odpady zużytego sprzętu 

z wszystkich grup i rodzajów wymienionych w załączniku nr 6 (wyłącznie do dnia 31 grudnia 2017 r.) 

oraz w załączniku nr 1 (od 1 stycznia 2018 r.) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. nr 0, poz. 1688). Na terenie planowanego punktu 

zbierania odpadów nie będzie prowadzony demontaż odpadów zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

z 2015 r. demontaż zużytego sprzętu może być prowadzony wyłącznie w zakładzie przetwarzania. 

Odpady klasyfikowane w kodzie 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15 stanowiące elementy wymontowane ze zużytego sprzętu nie będą 

przyjmowane do punktu zbierania odpadów, ponieważ w myśl art. 35 ust. 1 ustawy o zużytym 

sprzęcie z 2015 r. od 1 stycznia 2016 r. zakazuje się ich zbierania (jak również zbierania 
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niekompletnego zużytego sprzętu) podmiotom niebędącym: prowadzącym zakład przetwarzania, 

dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego, odbierającym odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. Przyjmowane będą wyłącznie odpady w kodzie 16 02 16 nie pochodzące ze zużytego 

sprzętu, np. płytki elektroniczne pochodzące z linii produkcyjnej (produkty, które nie spełniły 

wymagań producenta i stały się odpadem), elementy elektroniczne (np. dyski twarde, RAM) 

z serwisowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie stanowiącego zużytego sprzętu itp. 

Należy zwrócić uwagę, iż kod odpadu określa podmiot przekazujący odpad. 

 W poniższej tabeli podano maksymalne ilości rodzajów odpadów, które będą mogły być 

zbierane i magazynowane w ciągu roku na terenie planowanego punktu zbierania odpadów. Ilości 

poszczególnych rodzajów odpadów zostały oszacowane na podstawie uśrednionej ewidencji z okresu 

3 ostatnich lat dla analogicznego placu prowadzonego przez spółkę TOM w Kaliszu. 

 

Tabela 2. Maksymalne ilości odpadów przewidziane do zbierania i magazynowania w ciągu roku na terenie 

planowanego punktu zbierania odpadów przy ul. Metalowców 16-20 w Kaliszu. 

L.p. Rodzaj odpadów Ilość [Mg]/rok 

1. Złom metali żelaznych 15 000,000 

2. Złom metali nieżelaznych 1 000,000 

3. 
Surowce wtórne (tworzywa sztuczne, folia, makulatura, drewno, szkło, 

tekstylia itp.) 
4 000,000 

4. Odpady przemysłowe (kable, opony, sorbenty) 10,000 

5. Elementy usunięte ze zużytego sprzętu 10,000 

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym świetlówki 500,000 

7. Baterie i akumulatory 30,000 

 

Wszystkie odpady będą zbierane i magazynowane w sposób selektywny. Każdy rodzaj 

odpadów będzie magazynowany luzem w wyznaczonych sektorach na placu magazynowym 

lub w budynku magazynowym bądź w oddzielnych kontenerach lub pojemnikach ustawionych 

w wyznaczonych miejscach na placu o utwardzonej nawierzchni. Obecnie większa część terenu jest 

nieutwardzona. W celu dotrzymania standardów jakości środowiska, w ramach realizacji 

przedsięwzięcia planuje się utwardzenie terenu, na którym bezpośrednio będzie prowadzona 

działalność. W tabeli nr 3 przedstawiono miejsce i sposób magazynowania poszczególnych rodzajów 

odpadów. Miejsca magazynowania odpadów przedstawiono na ryc. 6 stanowiącej załącznik 

do raportu. 
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Tabela 3. Sposoby i miejsca magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania 

przy ul. Metalowców 16-20 w Kaliszu. 

L.p. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Miejsce magazynowania Sposób magazynowania 

1. 02 01 04 
Odpady tworzyw 
sztucznych (z wyłączeniem 
opakowań) 

Wyznaczony sektor na utwardzonym 
placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach, koszach, 
big-bagach lub pojemnikach 

2. 02 01 10 Odpady metalowe 
Wyznaczone miejsce na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach lub 
pojemnikach 

3. 03 03 07 
Mechanicznie wydzielone 
odrzuty z przeróbki 
makulatury i tektury 

Wyznaczone miejsce na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach, koszach, 
big-bagach lub pojemnikach 

4. 03 03 08 

Odpady z sortowania 
papieru i tektury 
przeznaczone do 
recyklingu 

Wyznaczone miejsce na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach, koszach, 
big-bagach lub pojemnikach 

5. 10 09 80 
Wybrakowane wyroby 
żeliwne 

Wyznaczone miejsce na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach lub 
pojemnikach  

6. 11 01 99 
Inne nie wymienione 
odpady 

Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym lub sektor na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie w 
kontenerach, pojemnikach lub 
big-bagach 

7. 11 05 01 Cynk twardy 
Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym lub sektor na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach lub 
pojemnikach 

8. 12 01 01 
Odpady z toczenia i 
piłowania żelaza oraz jego 
stopów 

Wyznaczone miejsce na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach lub 
pojemnikach  

9. 12 01 02 
Cząstki i pyły żelaza oraz 
jego stopów 

Wyznaczone miejsce na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach lub 
pojemnikach  

10. 12 01 03 
Odpady z toczenia i 
piłowania metali 
nieżelaznych 

Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym lub sektor na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach lub 
pojemnikach 

11. 12 01 04 
Cząstki i pyły metali 
nieżelaznych 

Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym lub sektor na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach lub 
pojemnikach 

12. 12 01 05 
Odpady z toczenia i 
wygładzania tworzyw 
sztucznych 

Wyznaczone miejsce na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach lub 
pojemnikach  

13. 12 01 99 
Inne nie wymienione 
odpady 

Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym lub sektor na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie w 
pojemnikach lub big-bagach 

14. 15 01 01 
Opakowania z papieru i 
tektury 

Wyznaczone miejsce na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach, koszach, 
big-bagach lub pojemnikach 

15. 15 01 02 
Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

Wyznaczone miejsce na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach, koszach, 
big-bagach lub pojemnikach 

16. 15 01 03 Opakowania z drewna 
Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym lub sektor na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach, koszach 
lub pojemnikach 

17. 15 01 04 Opakowania z metali 
Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym lub sektor na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach, koszach, 
big-bagach lub pojemnikach 
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L.p. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Miejsce magazynowania Sposób magazynowania 

18. 15 01 05 
Opakowania 
wielomateriałowe 

Wyznaczony sektor na utwardzonym 
placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach, koszach, 
big-bagach lub pojemnikach 

19. 15 01 06 
Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

Wyznaczony sektor na utwardzonym 
placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach, koszach, 
big-bagach lub pojemnikach 

20. 15 01 07 Opakowania ze szkła 
Wyznaczony sektor na utwardzonym 
placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach, koszach, 
big-bagach lub pojemnikach 

21. 15 01 09 Opakowania z tekstyliów 
Wyznaczony sektor na utwardzonym 
placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach, koszach, 
big-bagach lub pojemnikach 

22. 15 01 10* 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. 
środkami ochrony roślin I i 
II klasy toksyczności - 
bardzo toksyczne i 
toksyczne) 

Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w pojemnikach lub big-
bagach 

23. 15 01 11* 

Opakowania z metali 
zawierające niebezpieczne 
porowate elementy 
wzmocnienia 
konstrukcyjnego (np. 
azbest), włącznie z pustymi 
pojemnikami 
ciśnieniowymi 

Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w pojemnikach lub big-
bagach 

24. 15 02 03 

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

Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym 

Magazynowane selektywnie w 
pojemnikach lub big-bagach 

25. 16 01 03 Zużyte opony 
Wyznaczony sektor na utwardzonym 
placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem lub w kontenerach  

26. 16 01 17 Metale żelazne 
Wyznaczony sektor na utwardzonym 
placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach lub 
pojemnikach  

27. 16 01 18 Metale nieżelazne 
Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym lub sektor na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach lub 
pojemnikach  

28. 16 01 19 Tworzywa sztuczne 
Wyznaczony sektor na utwardzonym 
placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach, koszach, 
big-bagach lub pojemnikach 

29. 16 01 20 Szkło 
Wyznaczony sektor na utwardzonym 
placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach, koszach, 
big-bagach lub pojemnikach 

30. 16 01 99 
Inne nie wymienione 
odpady 

Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem lub w pojemnikach 

31. 16 02 11* 
Zużyte urządzenia 
zawierające freony, HCFC, 
HFC 

Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym lub na placu 
magazynowym 

W budynku magazynowane 
selektywnie luzem, w 
pojemnikach lub koszach; na 
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L.p. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Miejsce magazynowania Sposób magazynowania 

placu magazynowane w 
zamykanych kontenerach  

32. 16 02 13* 

Zużyte urządzenia 
zawierające niebezpieczne 
elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 
16 02 12 

Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym lub na placu 
magazynowym 

W budynku magazynowane 
selektywnie luzem, w 
pojemnikach lub koszach; na 
placu magazynowane w 
zamykanych kontenerach 

33. 16 02 14 
Zużyte urządzenia inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 
16 02 13 

Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym lub na placu 
magazynowym 

W budynku magazynowane 
selektywnie luzem, w 
pojemnikach, koszach lub big-
bagach; na placu 
magazynowane w zamykanych 
kontenerach 

34. 16 02 16 
Elementy usunięte z 
zużytych urządzeń inne niż 
wymienione w 16 02 15 

Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym lub na placu 
magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach lub 
pojemnikach 

35. 16 06 01* 
Baterie i akumulatory 
ołowiowe 

Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym 

Magazynowane selektywnie w 
szczelnych oznakowanych 
pojemnikach odpornych na 
działanie substancji zawartych 
w bateriach i akumulatorach 

36. 16 06 02* 
Baterie i akumulatory 
niklowo-kadmowe 

Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym 

Magazynowane selektywnie w 
szczelnych oznakowanych 
pojemnikach odpornych na 
działanie substancji zawartych 
w bateriach i akumulatorach 

37. 16 06 04 
Baterie alkaliczne (z 
wyłączeniem 16 06 03) 

Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym 

Magazynowane selektywnie w 
szczelnych oznakowanych 
pojemnikach odpornych na 
działanie substancji zawartych 
w bateriach i akumulatorach 

38. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 
Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym 

Magazynowane selektywnie w 
szczelnych oznakowanych 
pojemnikach odpornych na 
działanie substancji zawartych 
w bateriach i akumulatorach 

39. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 
Wyznaczone miejsce na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach, koszach, 
big-bagach lub pojemnikach 

40. 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 
Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym lub sektor na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach lub 
pojemnikach  

41. 17 04 02 Aluminium 
Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym lub sektor na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach lub 
pojemnikach  

42. 17 04 03 Ołów 
Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym lub sektor na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach lub 
pojemnikach  

43. 17 04 04 Cynk 
Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym lub sektor na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach lub 
pojemnikach  

44. 17 04 05 Żelazo i stal 
Wyznaczony sektor na utwardzonym 
placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach lub 
pojemnikach  
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L.p. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Miejsce magazynowania Sposób magazynowania 

45. 17 04 06 Cyna 
Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym lub sektor na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach lub 
pojemnikach 

46. 17 04 07 Mieszaniny metali 
Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym lub sektor na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach lub 
pojemnikach  

47. 17 04 11 
Kable inne niż wymienione 
w 17 04 10 

Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym lub na utwardzonym 
placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach, koszach, 
big-bagach lub pojemnikach 

48. 19 01 02 
Złom żelazny usunięty z 
popiołów paleniskowych 

Wyznaczony sektor na utwardzonym 
placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach lub 
pojemnikach  

49. 19 10 01 Odpady żelaza i stali 
Wyznaczony sektor na utwardzonym 
placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach lub 
pojemnikach  

50. 19 10 02 
Odpady metali 
nieżelaznych 

Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym lub sektor na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach lub 
pojemnikach  

51. 19 12 01 Papier i tektura 
Wyznaczony sektor na utwardzonym 
placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach, koszach 
lub pojemnikach 

52. 19 12 02 Metale żelazne 
Wyznaczony sektor na utwardzonym 
placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach lub 
pojemnikach 

53. 19 12 03 Metale nieżelazne 
Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym lub sektor na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach lub 
pojemnikach 

54. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 
Wyznaczony sektor na utwardzonym 
placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach, koszach, 
big-bagach lub pojemnikach 

55. 19 12 05 Szkło 
Wyznaczony sektor na utwardzonym 
placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach, koszach, 
big-bagach lub pojemnikach 

56. 19 12 07 
Drewno inne niż 
wymienione w 19 12 06 

Wyznaczony sektor na utwardzonym 
placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach, koszach, 
big-bagach lub pojemnikach 

57. 20 01 01 Papier i tektura 
Wyznaczony sektor na utwardzonym 
placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach, koszach, 
big-bagach lub pojemnikach 

58. 20 01 02 Szkło 
Wyznaczony sektor na utwardzonym 
placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach, koszach, 
big-bagach lub pojemnikach 

59. 20 01 21* 
Lampy fluorescencyjne i 
inne odpady zawierające 
rtęć 

Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym 

Magazynowane selektywnie w 
szczelnych oznakowanych 
pojemnikach 

60. 20 01 23* 
Urządzenia zawierające 
freony 

Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym lub na placu 
magazynowym 

W budynku magazynowane 
selektywnie luzem, w 
pojemnikach lub koszach; na 
placu magazynowane w 
zamykanych kontenerach 

61. 20 01 35* 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 
01 21 i 20 01 23 

Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym lub na placu 
magazynowym 

W budynku magazynowane 
selektywnie luzem, w 
pojemnikach lub koszach; na 
placu magazynowane w 
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L.p. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Miejsce magazynowania Sposób magazynowania 

zawierające niebezpieczne 
składniki 

zamykanych kontenerach 

62. 20 01 36 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 
01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym lub na placu 
magazynowym 

W budynku magazynowane 
selektywnie luzem, w 
pojemnikach, koszach lub big-
bagach; na placu 
magazynowane w zamykanych 
kontenerach 

63. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 
Wyznaczony sektor na utwardzonym 
placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem, w kontenerach, koszach, 
big-bagach lub pojemnikach 

64. 20 01 40 Metale 
Wyznaczone  miejsce w budynku 
magazynowym lub sektor na 
utwardzonym placu magazynowym 

Magazynowane selektywnie 
luzem lub w kontenerach 

 

 

 Roczna ilość odpadów magazynowanych na terenie planowanego punktu zbierania odpadów 

będzie zależeć od wielu czynników, w tym: sytuacji na rynku odpadów (m.in. od wielkości 

i częstotliwości dostaw oraz wydań odpadów do odbiorców), aktualnych możliwości organizacyjno-

technicznych punktu zbierania, sposobów i miejsc magazynowania zebranych odpadów, a także 

charakteru odpadów (postać, stopień rozdrobnienia, stopień kompakcji itp.), dlatego ilości podane 

w tabelach nr 1 i 2 są szacunkowe. 

 Odpady będą czasowo magazynowane do momentu ich dalszego przekazania podmiotom 

posiadającym uregulowaną gospodarkę odpadami, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r., (t.j. posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, 

przetwarzania bądź unieszkodliwiania odpadów), uprawnionym do przejęcia odpadów o rodzajach 

wyszczególnionych w tabeli nr 1. Z kolei kierując się regulacją art. 44 ust. 1 i 2 ustawy o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 2015 r. zebrane odpady zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego będą przekazywane do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego posiadającemu decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą 

na przetwarzanie zużytego sprzętu. Dodatkowo ustawa dopuszcza przekazanie zużytego sprzętu 

do prowadzącego zakładu przetwarzania za pośrednictwem innego zbierającego zużyty sprzęt. 

Maksymalny okres magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów nie będzie 

przekraczał limitów czasowych określonych w art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2013  r., poz. 21 ze zmianami 2012 r.). Odpady będą magazynowane nie dłużej niż 3 lata, 

a w przypadku odpadów przeznaczonych do składowania będą magazynowane nie dłużej niż przez 

rok. 

 

 Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, w wyniku konkretnego zapotrzebowania, 

poszczególne rodzaje odpadów wysyłane będą transportem samochodowym w pierwszej kolejności 

do podmiotów prowadzących odzysk odpadów, w tym recykling, a gdy odzysk odpadów nie będzie 
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możliwy, odpady kierowane będą do unieszkodliwiania. Przekazywanie magazynowanych odpadów 

będzie odbywać się na podstawie kart przekazania odpadów. 

 W sporadycznych przypadkach niektóre odpady będą również przekazywane w celu 

ich wykorzystania osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebędącym przedsiębiorcami, na ich 

własne potrzeby. Przekazywane będą wyłącznie odpady wymienione w załączniku do Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby 

fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi 

na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku  (Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 93). 

Przewiduje się częstotliwość wyjazdu odpadów z placu: 2 samochody ciężarowe na dobę 

o możliwym maksymalnym załadunku 20-25 Mg. Częstotliwość przekazywania odpadów będzie 

uzależniona głównie od ilości przyjętych odpadów w obrębie danego miesiąca oraz względów 

ekonomicznych.  

 Punkt zbierania odpadów będzie czynny od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00 - 16:00. 

 

 Należy nadmienić, iż przepisy ustawy ooś nie nakazują inwestorom precyzowania na etapie 

decyzji środowiskowej szczegółowych i ostatecznych parametrów techniczno - technologicznych 

przedsięwzięcia, pozostawiając ten moment do etapu pozwolenia na budowę. Postępowanie 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko służy ocenie na wstępnym etapie wszystkich 

potencjalnych zagrożeń dla środowiska oraz podjęciu próby wypracowania rozwiązań eliminujących 

lub maksymalnie minimalizujących negatywne oddziaływania na środowisko, które następnie 

powinny być wykorzystane na dalszych etapach postępowania administracyjnego. Decyzja 

o środowiskowych uwarunkowaniach jest jedynie etapem wstępnym dla postępowania w sprawie 

wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji i nie upoważnia inwestora do rozpoczęcia robót 

budowlanych. Inwestor składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

nie musi dysponować szczegółowymi danymi dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia. 

 

 

1.3. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania 

planowanego przedsięwzięcia 

 

W związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia będą powstawały emisje następujących 

zanieczyszczeń:  

- gazów, pyłów i hałasu do powierza,  

- odpadów (na wszystkich etapach realizacji inwestycji),  

- ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zadaszonych oraz utwardzonych (oprócz 

miejsc magazynowania odpadów), 

- ścieków przemysłowych z miejsc magazynowania odpadów, 

- ścieków socjalno-bytowych. 

Szczegółowe dane o ww. emisjach zawarto w punkcie 8, a sposoby ich minimalizowania 

opisano w punkcie 10 raportu. 
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2. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów 

środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody 

 

2.1. Warunki morfologiczne 

 

W ujęciu geomorfologicznym obszar opracowania należy do Wysoczyzny Kaliskiej, jednostki 

fizjograficznej rzędu subregionu (wg podziału J. Kondrackiego1). Jest to glacjalna jednostka 

morfologiczna, której wiek zaliczyć można do stadiału Warty zlodowacenia środkowopolskiego. 

Środek Wysoczyzny przecina Dolina Prosny. Podłoże pod projektowanym placem zbudowane jest 

z nasypów niekontrolowanych zalegających na plejstoceńskich, wodno-lodowcowych utworach 

piaszczystych, pod którymi występują neogeńskie iły pstre, a miejscami także plejstoceńskie, 

zwałowe gliny piaszczyste silnie przeławicone piaskami drobnymi. 

Pierwotna morfologia terenu została nieznacznie przekształcona działalnością człowieka 

skutkiem czego są stwierdzone nasypy niekontrolowane. Powierzchnia opada delikatnie w kierunku 

południowo-wschodnim, a deniwelacje sięgają 1 m.   

   

 

2.2. Budowa geologiczna 

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz przekrojów geotechnicznych, oraz wyników badań 

polowych gruntów2 wydzielono następujące warstwy geotechniczne omawianego terenu: 

Warstwa I - przypowierzchniowy poziom antropogeniczny pod postacią nasypów 

niekontrolowanych zbudowanych przeważnie z mieszaniny piasku i humusu, lecz także z dodatkiem 

drobnego gruzu, miejscami zanieczyszczone śmieciami. Miąższość nasypów wynosi 0,4 - 0,9 m.  

Warstwa II - piaski drobne, miejscami z dodatkiem innych frakcji, wśród których wydzielono trzy 

pakiety: 

Warstwa II a – piaski drobne o stopniu zagęszczenia na średnim poziomie, ID = 0,57 (stan średnio 

zagęszczony), 

Warstwa II b – piaski drobne o stopniu zagęszczenia na średnim poziomie, ID = 0,70 (stan 

zagęszczony), 

Warstwa II c – piaski drobne o stopniu zagęszczenia na średnim poziomie, ID = 0,81 (stan 

zagęszczony).       

                                                           
1 Kondracki J., 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 
2 Mączka Marcin, maj 2015. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla 

projektu placu składowania złomu w Kaliszu przy, ul. Noskowskiej na dz. nr 2/3 i 4/5. Firma „TOPAZ”, Ostrów 
Wielkopolski 
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Warstwa III – zwałowe gliny piaszczyste, silnie przeławicone gruntem piaszczystym, oddzielające 

piaski (II) od niżej położonych iłów (IV).  

Warstwa IV - iły pstre poznańskie, zalegające pod gruntami warstwy II i III, stanowią zasadnicze 

podłoże na badanym terenie.    

 

2.3. Hydrografia i hydrogeologia 

 

Wody powierzchniowe 

Przedsięwzięcie zajmuje obszar w zlewni czwartego rzędu – rzeki Piwonii, lewostronnego 

dopływu Prosny. Piwonia jest małym ciekiem o całkowitej długości 6,485 km i powierzchni 

odwadnianej 13,9 km2  w warunkach naturalnych. Podłączenie kanalizacji ściekowej odwadniającej 

tereny miejskie, powoli, lecz systematycznie powiększają tą zlewnię. Pod względem funkcji 

w krajobrazie Piwonia jest lokalnym korytarzem ekologicznym bezpośrednio łączącym się z krajowym 

korytarzem ekologicznym 37 k, wchodzącym w skład sieci ECONET – Pl. Na początku roku 2012 

objętość ścieków wprowadzanych do odbiornika zmniejszyła się o 90% w skali roku. Jest to skutek 

przekazania do eksploatacji sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej na osiedlu Szczypiorno, do której 

podłączono poszczególne źródła wytwarzania ścieków. Pozostałe ścieki wprowadzane do Piwonii 

podlegają oczyszczeniu jedynie w sposób mechaniczny, na urządzeniach starej i wysłużonej 

oczyszczalni ścieków, przeznaczonej do likwidacji. Piwonia na całej długości ma dłuższe spadki 

sprzyjające szybkiemu procesowi samooczyszczania. Na wysokości osiedla Zagorzynek, gdzie  

zlokalizowane jest przedsięwzięcie rzeka odzyskuje przejrzystość i rozcieńczenie wodami gruntowymi 

spływającymi ze skarp i trenów podmokłych. W korycie rzeki i na jej skarpach każdego roku 

prowadzone są prace mające na celu utrzymanie jej drożności i stałej retencji korytowej. Planowana 

jest również na najbliższe lata gruntowna regulacja cieku wraz z budową dwóch bocznych polderów 

zalewowych, których główna rolą będzie wyrównywanie odpływów wód opadowych z kanalizacji 

miejskiej deszczowej. Ciek ten stanowi odbiornik ścieków i wód opadowych i roztopowych 

spływających z terenu przedsięwzięcia – za pośrednictwem kolektora miejskiej kanalizacji. 

 

Wody podziemne  

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest  przy zachodniej granicy Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych (GZWP) Nr 311 Zbiornik Rzeki Prosny ograniczający swój zasięg do Pradoliny Prosny. 

Na omawianym terenie do głębokości rozpoznanej wierceniami stwierdzono występowanie wody 

gruntowej o zwierciadle swobodnym w obrębie utworów piaszczystych, lecz także w obrębie glin 

piaszczystych silnie przekształconych piaskami. Zwierciadło stabilizowało się na głębokości 1,35-

2,30 m p.p.t. Zwierciadło nie wykazuje jednoznacznego spadku w obrębie badanych działek. Szacuje 

się, że obecny poziom wód gruntowych należy do średnich, a roczne wahania mogą wynosić +/-

0,3 m. Przepływ wód podziemnych odbywa się z kierunków południowo – wschodnich i wschodnich.   

Podłoże zbudowane jest z dobrze przepuszczalnych gruntów antropogenicznych 

oraz piaszczystych zalegających na również dobrze przepuszczalnych glinach piaszczystych, 

oraz na niemal nieprzepuszczalnych iłach pstrych. Około 200 m na wschód od granicy inwestycji 
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znajduje się najbliższy zbiornik wodny (Jezioro U Grona), który stanowi nieczynne wyrobisko 

surowców budowlanych. W odległości 350 m na południe znajduje się oczko wodne będące również 

nieczynnym wyrobiskiem surowców budowlanych, a w odległości 320 m na południe znajduje się ciek 

wodny – dopływ rzeki Prosny. Najbliższe tereny podmokłe znajdują się w odległości 630 m 

na południe od obszaru przedsięwzięcia – rozciągają się na brzegach cieku wodnego Piwonka (lewy 

dopływ Prosny) stanowiąca bazę drenażową okolicznych wód gruntowych. Najbliższa studnia 

głębinowa posiadająca strefę ochrony bezpośredniej znajduje się w odległości 455 m na północny 

zachód od granicy inwestycji. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla płytko występujących wód 

poziomu czwartorzędnego. 

 

2.4. Gleby 

 

Pod względem fizjograficznym obszar inwestycji znajduje się na terenie Wysoczyzny Kaliskiej 

(318.12) stanowiącej część Niziny Południowo-wielkopolskiej (218.1/2), która z kolei należy do Niziny 

Środkowopolskiej (318). Wysoczyzna kaliska (zwana również Wysoczyzną Koźmińską) ograniczona 

jest od południa doliną Baryczy, od północy doliną Warty. Na wschodzie sięga po okolice doliny 

Prosny. Od zachodu sąsiaduje z Wysoczyzną Leszczyńską, od południowego wschodu z Kotliną 

Grabowską, od północnego wschodu z Równiną Rychwalską i Wysoczyzną Turecką. Najwyższe punkty 

Wysoczyzny to Wzgórza Opatowsko-Malanowskie w okolicach Chełmc (189 m n.p.m.) i Wzgórza 

Wysockie w rejonie Wysocka Wielkiego (186m n.p.m.). Powierzchnia Wysoczyzny Kaliskiej wynosi 

2623 km².  

Na terenie miasta Kalisza występują kompleksy bardzo dobrych gleb klasy bonitacyjnej II-III 

o dużej zawartości próchnicy i wysokiej żyzności (np. Tyniec, Majków, Winiary, Dobrzec, Szczypiorno, 

Nosków). Powierzchniowo gleby użytków rolnych klasy II zajmują 38,6 ha co stanowi 0,5% 

powierzchni miasta, natomiast gleby kasy III zajmują 754,5 ha czyli ok 11% powierzchni miasta.  

 

2.5. Warunki klimatyczne 

 

Obszar miasta Kalisza znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego ze znacznym wpływem 

klimatu atlantyckiego. Napływają tu przede wszystkim masy powietrza polarnomorskiego 

o zróżnicowanej temperaturze, co powoduje nietrwałość pogody. Rzadziej występują suche masy 

powietrza polarnokontynentalnego napływające ze wschodu i południa. W podziale klimatycznym 

Niziny Wielkopolskiej Kalisz należy do Regionu Południowowielkopolskiego. Wyróżnia się 

tu stosunkowo liczniej pojawiające się dni z pogodą przymrozkową. Jest ich przeciętnie w roku około 

78. Częściej niż na pozostałym obszarze notowane są dni słoneczne lub z małym zachmurzeniem, 

a rzadziej z dużym zachmurzeniem. Tych pierwszych jest średnio w roku 118, a drugich prawie 42. 

Ponadto region wyróżnia się względnie dużą liczbą dni bez opadów oraz bardzo małą z opadem, jak 

również liczbą dni bardzo ciepłych, których przeciętnie w roku jest prawie 88. Mniej liczne są dni 

z pogodą chłodną. Lato trwa tu 80-90 dni, podobnie jak zima. Ilość wody jaka w postaci opadów zasila 



31 

 

co roku region Wielkopolski południowowschodniej jest niewystarczająca do zaspokojenia aktualnych 

potrzeb ludności, rolnictwa i przemysłu (średnio roczna suma opadów w okresie od 2004 r. do 2006 r. 

wynosiła 450 mm). Z kolei średnioroczne temperatury w Kaliszu wahały się od 6,9 0C w 1987 r. 

do 10,0 0C w 2000 r., co dało średnią roczną temperaturę z okresu wielolecia 8,7 0C (Delegatura 

IMGW w Kaliszu3). 

 

2.6. Szata roślinna 

 

Zgodnie z podziałem geobotanicznym Polski według Matuszkiewicza4 teren lokalizacji 

inwestycji położony jest następująco: 

Prowincja: Środkowoeuropejska 

Podprowincja: Środkowoeuropejska Właściwa 

Dział: Brandenbursko-Wielkopolski (B) 

Kraina: Południowowielkopolsko-Łużycka (B.4.) 

Podkraina: Południowowielkopolska (B.4b.) 

Okręg: Wysoczyzny Kaliskiej (B.4b.8.) 

Podokręg: Pleszewsko-Kaliski (B.4b.8.c) 

Jak podaje Matuszkiewicz: w granicach Działu Brandenbursko-Wielkopolskiego dominują lasy 

liściaste klasy Querco-Fagetea, reprezentowane głównie przez związek Carpinion, w mniejszym 

stopniu przez związek Fagion. Na uboższych siedliskach występują acidofilne dąbrowy typu 

„atlantyckiego" z klasy Quercetea robori petraeae oraz ogólnie kontynentalne bory sosnowe. Dział 

wyróżnia się specyfiką zbiorowisk grądowych, które należą do zespołu Galio-Carpinetum. 

Zbiorowiskiem charakterystycznym dla tego działu jest zespół acidofilnego lasu dębowego 

Calamagrostio-Quercetum.  

Z kolei Kraina Południowowielkopolsko-Łużycka odznacza się występowaniem lasów 

bukowych na wielu stanowiskach, występowaniem w niektórych regionach dąbrów świetlistych oraz 

przewagą zespołu Calamagrostio-Quercetum nad Querco-Pinetum na siedliskach borów mieszanych. 

 

Według regionalizacji przyrodniczo – leśnej5, obszar przedsięwzięcia położony jest w III Krainie 

Wielkopolsko – Pomorskiej, w Mezoregionie przyrodniczo-leśnym Krotoszyńskim.  

W obrębie Mezoregionu Krotoszyńskiego przeważa grądowy krajobraz roślinny z udziałem 

borów mieszanych i dużym udziałem łęgów jesionowo-wiązowych. W jego granicach znajduje się 

jeden z największych w Polsce zwartych kompleksów drzewostanów dębowych. Lesistość 

mezoregionu jest mała i wynosi 14%.  

 

 

                                                           
3 Atlas klimatu Województwa Wielkopolskiego, 2004. IMGW Odział w Poznaniu 
4 Matuszkiewicz J.M. 2008. Regionalizacja geobotaniczna Polski. Wyd. IGiPZ PAN, Warszawa. 
5 Zielony R., Kliczkowska A. 2012. Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010. Centrum Informacyjne 

Lasów Państwowych, Warszawa.  
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2.6.1. Flora terenu inwestycji 

W celu rozpoznania elementów środowiska ożywionego występujących w obrębie 

analizowanego obszaru, przeprowadzono trzy wizje terenowe: w kwietniu, lipcu oraz we wrześniu, 

dzięki czemu zebrano dane w ujęciu rocznym. Zbadano pokrycie nieruchomości szatą roślinną 

(gatunki roślin i zbiorowiska roślinne) oraz występowanie grzybów (w tym porostów), owadów, 

ptaków i nietoperzy w granicach terenu objętego planowaną inwestycją. 

Na terenie przedsięwzięcia występuje 50 gatunków roślin zielnych (nieruchomość pokryta 

jest głównie roślinnością trawiastą z domieszką wysokich bylin), 8 gatunków krzewów 

(m.in. czeremcha późna, dziki bez czarny, róża dzika), 11 gatunków drzew liściastych (m.in. brzoza 

brodawkowata i topola osika) i ich podrostów oraz jeden przedstawiciel drzewa iglastego – sosna 

zwyczajna. Ze względu na industrialny charakter obszaru inwestycji oraz lokalizację w otoczeniu 

terenów handlowo-usługowo-produkcyjnych, na omawianej nieruchomości wykształciła się typowa 

flora terenów ruderalnych. Tworzą ją gatunki roślin wieloletnich (bylin) wytrzymałych na suszę 

i niekorzystne warunki glebowe, a także nietrwałe gatunki jednoroczne.  

Na analizowanym terenie zweryfikowano wiosenny, letni oraz wczesnojesienny aspekt 

roślinności. Badania miały na celu inwentaryzację szaty roślinnej i zbiorowisk roślinnych 

oraz stwierdzenie ewentualnej obecności cennych gatunków roślin. Zwracano uwagę na pozostałości 

po zimie, siewki oraz rośliny wykształcone. Na terenie nieruchomości, na której planowany jest punkt 

zbierania i magazynowania odpadów stwierdzono występowanie następujących gatunków: 

1) Drzewa: topola osika Populus tremula, brzoza brodawkowata Betula pendula, sosna 

zwyczajna Pinus sylvestris, orzech włoski Juglans regia, wiśnia ptasia (czereśnia) Prunus 

avium, drzewiasta postać czeremchy późnej Padus serotina, wiąz szypułkowy Ulmus laevis, 

jarząb pospolity Sorbus aucuparis, jabłoń domowa Malus domestica, grusza pospolita Pyrus 

communis, klon jawor Acer pseudoplatanus, klon jesionolistny Acer negundo; 

2) Krzewy: czeremcha późna Padus serotina, dziki bez czarny Sambucus nigra, róża dzika Rosa 

canina, malina właściwa Rubus idaeus, wierzba iwa Salix caprea, leszczyna pospolita Corylus 

avellana, dereń świdwa Cornus sangiunea, morwa biała Morus alba; 

3) Rośliny zielne: trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios, wrotycz pospolity Tanacetum 

vulgare, bylica pospolita Artemisia vulgaris, bylica polna Artemisia arvensis, mniszek lekarski 

Taraxacum officinale, życica trwała Lolium perenne, śmiałek darniowy Deschampsia 

caespitosa, krwawnik pospolity Achillea millefolium, bluszczyk kurdybanek Glechoma 

hederacea, łoczyga pospolita Lapsana communis, wiesiołek dwuletni Oenothera biennis, 

kuklik pospolity Geum urbanum, przytulia czepna Galium aparine, babka zwyczajna Plantago 

major, babka lancetowata Plantago lanceolata, mak wątpliwy Papver dubium, mietlica 

pospolita Agrostis capillaris, wiechlina polna Poa pratensis, wiechlina roczna Poa annua, 

włośnica zielona Setaria viridis, jęczmień płonny Hordeum murinum, komosa biała 

Chenopodium album, pyleniec pospolity Berteroa incana, podbiał pospolity Tussilago farfara, 

tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris, nawłoć późna Solidago serotina, pokrzywa żegawka 

Urtica urens, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, marchew zwyczajna Daucus carota, 

gwiazdnica pospolita Stellaria media, rdest ptasi Polygonum aviculare, powój polny 
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Convolvulus arvensis, szczaw zwyczajny Rumex acetosa, szczaw polny Rumex acetosella, 

skrzyp polny Eqiusetum arvense, sałata kompasowa Lactuca serriola, stulisz Loesela 

Sisymbrium loeselii, ostrożeń polny Cirsium arvense, cykoria podróżnik Cichorium intybus, 

dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum, biedrzeniec mniejszy Pimpinella saxifraga, 

konyza kanadyjska Conyza canadensis, chondrilla sztywna Chondrilla juncea, gorczyca polna 

Sinapis arvensis, koniczyna biała Trifolium repens, koniczyna polna Trifolium arvense, 

pięciornik srebrny Potentilla argentea, lucerna nerkowata Medicago lupulina, uczep 

trójlistkowy Bidens tripartita. 

 

Stwierdzone gatunki drzew rosną głównie w postaci szpaleru wzdłuż wschodniej granicy 

działki nr 4/5, który nie zostanie usunięty w związku z realizacją inwestycji. Na terenie przeznaczonym 

do utwardzenia (ciągi komunikacyjne, place manewrowe, place magazynowe złomu, parking 

samochodów osobowych i miejsce postoju samochodów ciężarowych) występują pojedyncze gatunki 

drzew i krzewów, m.in.: wierzba iwa, brzoza brodawkowata, dziki bez czarny i róża dzika. Drzewa 

i krzewy występujące na nieruchomości przedstawiono w poniższej tabeli. W tabeli nie zawarto 

podrostów drzew o obwodach poniżej 10 cm. 

 

Tabela 4. Zestawienie gatunków drzew i krzewów oraz ich obwodów rosnących na terenie objętym 

inwestycją.  

Nie mierzono obwodów: - drzew owocowych, ponieważ ich ewentualne usunięcie nie wymaga uzyskania 

pozwolenia, - krzewów. W przypadku wielopniowości każdy pień drzewa uznawano jako osobne drzewo. 

Numery porządkowe w tabeli odpowiadają oznaczeniom drzew na ryc. 7 stanowiącej załącznik do raportu. 

L.p. Nazwa gatunkowa drzewa lub krzewu 

(polska i łacińska) 

Ilość 
[szt.] 

Obwód/obwody [cm] na wysokości pierśnicy 

DRZEWA 

1. topola osika Populus tremula 25 15, 20, 12, 14, 55, 73, 65, 36, 64, 28, 40, 20, 83, 50, 

80, 90, 70, 42, 80, 34, 40, 27, 75, 80, 50 

2. brzoza brodawkowata Betula pendula 18 65, 20, 52, 48, 60, 20, 30, 30, 30, 15, 18, 12, 17, 18, 

15, 31, 28, 27 

3. sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 100 

4. orzech włoski Juglans regia 4 - /drzewo owocowe 

5. wiśnia ptasia (czereśnia) Prunus avium  2 - /drzewo owocowe 

6. czeremcha późna Padus serotina 1 26 

7. wiąz szypułkowy Ulmus laevis 7 42, 38, 20, 38, 28, 48, 35 

8. jarząb pospolity Sorbus aucuparis 1 17 

9. jabłoń domowa Malus domestica 2 - /drzewo owocowe 

10. grusza pospolita Pyrus communis 2 - /drzewo owocowe 

11. klon jawor Acer pseudoplatanus 1 10 
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L.p. Nazwa gatunkowa drzewa lub krzewu 

(polska i łacińska) 

Ilość 
[szt.] 

Obwód/obwody [cm] na wysokości pierśnicy 

12. klon jesionolistny Acer negundo 3 24, 18, 26 

KRZEWY 

13. czeremcha późna Padus serotina 6 -  

14. dziki bez czarny Sambucus nigra  4 - 

15. róża dzika Rosa canina 2 - 

16. malina właściwa Rubus idaeus 1 - /krzew owocowy 

17. wierzba iwa Salix caprea 3 - 

18. leszczyna pospolita Corylus avellana 3 - 

19. dereń świdwa Cornus sangiunea 1 - 

20. morwa biała 1 - 

 

Wśród gatunków roślin występujących w granicach obszaru planowanej inwestycji 

nie stwierdzono żadnych cennych gatunków roślin, w tym: objętych ochroną prawną, wymienionych 

w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin oraz na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski. Dodatkowo 

żadne z drzew nie spełnia kryteriów do uznania je za pomnik przyrody. 

 

2.6.2. Roślinność potencjalna 

Roślinność potencjalna danego obszaru to według Matuszkiewicza (2008) hipotetyczny stan 

roślinności, który mógłby być osiągnięty na drodze naturalnej sukcesji pierwotnej lub wtórnej, gdyby 

zostały wyeliminowane oddziaływania człowieka, a roślinność właściwa dla danego regionu mogła 

w pełni wykorzystać możliwości stwarzane przez zróżnicowane siedliska. 

Roślinność potencjalną obszaru inwestycji stanowi las dębowo-grabowy - grąd 

środkowoeuropejski Galio-Carpinetum odmiany śląsko-wielkopolskiej, formy niżowej i serii żyznej. 

Zbiorowisko tego grądu należy do grupy eutroficznych (żyznych) lasów liściastych. Wyróżnia 

je obecność 5 gatunków charakterystycznych: klon polny Acer campestre, turzyca cienista Carex 

umbrosa, świerząbka gajowego Chaerophyllum temulum, przytulii leśnej Galium sylvaticum i jaskier 

różnolistny Ranunculus auricomus.  Domieszkę w drzewostanie często stanowi buk pospolity Fagus 

sylvatica, a warstwa krzewów jest obficie wykształcona. 

W okolicach planowanego przedsięwzięcia poza wyróżnionym żyznym grądem Galio-

Carpinetum roślinność potencjalną tworzą ubogie niżowe grądy Galio-Carpinetum zlokalizowane na 

południe od przedsięwzięcia oraz niżowe łęgi wiązowo-dębowe Ficario-Ulmetum chysosplenidaceae – 

zbiorowisko typowe dla terenów nadrzecznych, rozciągające się na północ od granic inwestycji 

w pasie rzeki Pokrzywnicy (ryc. 8). 
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Ryc. 8. Lokalizacja inwestycji na tle roślinności potencjalnej (źródło: Matuszkiewicz J.M., 2008. Potencjalna 

roślinność naturalna Polski. IGiPZ PAN, Warszawa, dostęp na stronie: www.igipz.pan.pl)  

 

2.6.3. Roślinność rzeczywista 

Gatunki roślin zielnych badanego terenu tworzą głównie zbiorowiska roślinne z klasy 

Artemisietea vulgaris. Są to wybitnie antropogeniczne zbiorowiska roślin wieloletnich, stanowiących 

przeważnie drugą fazę zarastania terenów ruderalnych6. Przedstawicielem klasy o wysokim stopniu 

występowania jest wrotycz pospolity, rzadziej występuje bylica pospolita. Zbiorowisko przerośnięte 

jest silnie trawą - trzcinnikiem piaskowym, inwazyjnym gatunkiem pionierskim, który zagłusza inne 

rośliny i zasiedla często jako pierwszy ubogie nieużytki i odłogi. Jego występowanie wraz z domieszką 

śmiałka darniowego może świadczyć o tym, iż teren planowanej inwestycji w przeszłości stanowił 

grunt użytkowany rolniczo. 

Na obrzeżach zbiorowiska trawiastego z trzcinnikiem piaskowym, w sąsiedztwie drogi 

dojazdowej oraz w szczelinach i rozpęknięciach drogi występują sporadycznie rośliny z klasy 

Stellarietea mediae, czyli jednorocznych roślin terenów ruderalnych, m.in.: babka zwyczajna, rdest 

ptasi, tasznik pospolity i gwiazdnica pospolita. 

Płaty roślinności charakterystycznej dla terenów ruderalnych porastają powierzchnię 

nieutwardzoną, która stanowi większą część omawianego terenu (ponad 90 %). Wszystkie 

stwierdzone siedliska charakteryzują się małym stopniem naturalności. 

 

                                                           
6 W. Matuszkiewicz, 2008. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa. 

http://www.igipz.pan.pl/
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Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż na terenie inwestycji nie występują 

siedliska o dużej wartości przyrodniczej, w szczególności siedliska podlegające ochronie w ramach 

Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Na obszarze nieruchomości nie występują zbiorowiska 

roślinne stanowiące roślinność  potencjalną, co świadczy o braku ich naturalności oraz o dużym 

stopniu przekształcenia tego terenu przez człowieka. 

 

Podsumowując, teren, na którym planowany jest wnioskowany punkt zbierania 

i magazynowania odpadów, jest dosyć ubogi pod względem florystycznym, a stwierdzona roślinność 

nie należy do cennych elementów przyrody w rozumieniu ochrony prawnej. 

W celu dostosowania nieruchomości do planowanej działalności niezbędne będzie 

utwardzenie terenu m.in. pod plac magazynowy oraz ciągi komunikacyjne. W tym celu konieczne 

będzie zlikwidowanie obecnej roślinności trawiastej. Prawdopodobnie będzie również konieczne 

usunięcie kilku drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Inwestor 

będzie zobowiązany uzyskać stosowne zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, w zakresie 

wymaganym przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(t.j.: Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1651). 

 

2.7. Grzyby i porosty 

 

W trakcie wizyt terenowych przeanalizowano występowanie grzybów na ziemi, drzewach 

oraz kamieniach. Zwracano uwagę na grzyby podstawkowe (kapeluszowe), workowe oraz porosty 

naskalne i nadrzewne. 

Na badanym obszarze nie stwierdzono żadnych gatunków grzybów kapeluszowych 

ani workowych, w tym hub nadrzewnych. Jest to związane z brakiem miejsc sprzyjających rozwojowi 

grzybów jak np. spróchniałe drzewa, leżące gałęzie, pniaki po ściętych drzewach, natomiast podłoże 

jest zbudowane z gleby piaszczystej o małej ilości wykształconej próchnicy. Poza terenami 

utwardzonymi występuje zwarta darń traw oraz wysokich bylin, wśród których bardzo rzadko 

rozwijają się grzyby.  

Spośród przedstawicieli grzybów zlichenizowanych, czyli porostów, zanotowano obecność 

zaledwie trzech gatunków wykształconych głównie na kamieniach i betonowych elementach płotu: 

liszajec zwyczajny Lepraria incana, rozsypek srebrzysty Phlyctis argena i misecznica murowa Lecanora 

muralis. Są to porosty o plechach proszkowych (liszajec) lub skorupiastych (misecznica, rozsypek), 

bardzo pospolicie występujące na terenie całej Polski. Zasiedlają głównie tereny przekształcone przez 

człowieka. Według skali porostowej obecność tych gatunków świadczy o bardzo silnym 

zanieczyszczeniu powietrza (strefa II – względna pustynia bezporostowa). 

W związku z powyższym na analizowanym terenie nie występują grzyby chronione 

na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1408) i prawa unijnego, ani grzyby wymienione 

w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin oraz na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski. Teren 
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planowanego przedsięwzięcia nie stanowi obszaru cennego przyrodniczo pod względem 

występowania grzybów i porostów. 

 

2.8. Fauna terenu inwestycji 

 

2.8.1. Ptaki 

W wyniku przeprowadzonych trzykrotnych badań terenowych na działkach nr 2/3 i 4/5 

nie stwierdzono miejsc lęgowych ptaków, w szczególności gniazd na drzewach, krzewach, w trawie 

ani w obrębie budynków, jak również dziupli ani budek lęgowych na drzewach. Nie zaobserwowano 

również miejsc lęgowych w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia. 

Spośród przedstawicieli ptaków odnotowano jedynie gatunki przelatujące lub przysiadające 

na terenie nieruchomości: 

 sroka pospolita Pica pica – objęta w Polsce ochroną częściową, według Czerwonej Księgi 

Gatunków Zagrożonych jest to gatunek najniższego ryzyka (LC); 

 kos zwyczajny Turdus merula – objęty w Polsce ochroną ścisłą, według Czerwonej Księgi 

Gatunków Zagrożonych jest to gatunek najniższego ryzyka (LC); 

 gawron Corvus frugilegus - objęty w Polsce ochroną ścisłą poza obszarami administracyjnymi 

miast, według Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych jest to gatunek najniższego ryzyka 

(LC); 

 wrona siwa Corvus cornix - objęta w Polsce ochroną częściową, jednak ze względu 

na pospolitość wron nie prowadzi się czynnych zabiegów ochronnych; według Czerwonej 

Księgi Gatunków Zagrożonych jest to gatunek najniższego ryzyka (LC); 

 szpak zwyczajny Sturnus vulgaris - według Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych jest to 

gatunek najniższego ryzyka (LC). 

Wszystkie wymienione gatunki to ptaki synantropijne, przystosowane do życia w środowisku silnie 

przekształconym przez człowieka, występujące pospolicie na terenach miejskich. 

Badany obszar nie stanowi żerowiska ww. gatunków ptaków. Nawet jeśli stwierdzone gatunki 

sporadycznie znajdowały pokarm na nieruchomości, po zrealizowaniu inwestycji będą mogły 

przenieść się na tereny sąsiednie lub do innej części miasta, ponieważ siedliska występujące 

na terenie inwestycji są bardzo pospolite i bardzo łatwo dostępne dla ptaków. 

 

2.8.2. Nietoperze 

Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono schronień ani zimowisk 

nietoperzy, np. dziupli w pniach drzew lub otworów w budynku magazynowym, które pozwoliłyby 

nietoperzom wlatywać do środka. Potencjalnym schronieniem mógłby być nieużytkowany, 

pozbawiony drzwi budynek gospodarczy o powierzchni 31 m2 przeznaczony do rozbiórki, lecz nie 

odnaleziono w nim śladów bytności nietoperzy (odchodów nietoperzy). Jak wynika z polskiego 
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raportu Ministerstwa Środowiska do EUROBATS za rok 2006-20077, na terenie Kalisza nie 

odnotowano żadnego dużego zimowiska nietoperzy, a najbliższe opublikowane zimowisko znajduje 

się w fortyfikacjach na terenie miasta Poznania.  

Aleje drzew jako liniowe elementy krajobrazu stanowią dla nietoperzy głównie korytarze 

przelotowe między kryjówkami a żerowiskami, kryjówkami a miejscami rojenia oraz schronieniami, 

dostarczając akustycznych wskazówek w orientacji przestrzennej. Takie aleje są szczególnie ważne 

w niezalesionym krajobrazie rolniczym, utrzymując łączność pomiędzy różnymi fragmentami siedlisk. 

Aleje są wykorzystywane głównie przez gatunki o krótkim zasięgu sonaru echolokacyjnego: 

podkowca małego, gacka brunatnego, nocka Bechsteina, nocka rudego, nocka łydkowłosego, nocka 

Natterera oraz mopka8. Nie są to jednak gatunki nietoperzy występujące powszechnie w miastach.  

Istnieje małe prawdopodobieństwo, aby szpaler drzew znajdujący się na granicy 

nieruchomości stanowił korytarz przelotowy nietoperzy, przede wszystkim dlatego, iż znajduje się 

w przestrzeni miejskiej, nie łączy ze sobą płatów różnych siedlisk, nie jest zwarty oraz tworzą go 

drzewa o różnej wysokości. Gdyby jednak okazało się, że szpaler jest wykorzystywany przez któryś 

gatunek nietoperzy, a nastąpi konieczność usunięcia drzew, nietoperze będą mogły z łatwością 

znaleźć inne punkty wysokościowe pomagające im w orientacji, np. linię dachu wysokiej 

hali magazynowej na sąsiedniej nieruchomości, do której szpaler drzew przebiega równolegle. 

Jedynym potencjalnym żerowiskiem nietoperzy na terenie przeznaczonym pod inwestycję 

mogą być drzewa występujące przy granicy posesji, jednak w okolicy znajdują się znacznie cenniejsze 

miejsca, w których nietoperze mogą z łatwością znaleźć pokarm: ulica Metalowców (dużo rojących 

się owadów przy lampach ulicznych) lub  zadrzewiony teren opuszczonych ogródków działkowych 

na północy. W razie gdyby konieczne okazało się usunięcie drzew z działek 2/3 i 4/5, nietoperze 

przeniosą się na dogodniejsze miejsca żerowania na sąsiednich nieruchomościach. 

Nad terenem inwestycji mogą zdarzyć się przeloty nietoperzy występujących pospolicie 

na terenach miejskich, czyli głównie: mroczka późnego Eptesicus serotinus, mroczka pozłocistego 

Eptesicus nilssonii, mroczka posrebrzanego Vespertilio murinus, borowca wielkiego Nyctalus noctula, 

karlika malutkiego Pipistrellus pipistrellus i karlika drobnego Pipistrellus pygmaeus 9.  

 

2.8.3. Owady 

Podczas przeprowadzonych trzech wizji terenowych zwracano uwagę na gatunki owadów 

występujące na przedmiotowej nieruchomości.  

Na całym terenie nie stwierdzono potencjalnych miejsc bytowania cennych gatunków 

owadów (np. spróchniałych pni drzew, mrowisk), jak również obecności owadów objętych ochroną 

prawną. Odnotowano jedynie gatunki pospolicie występujące na miejskich terenach ruderalnych, 

w tym przedstawicieli: mrówek (hurtnica pospolita), motyli (rusałka pawik, rusałka admirał, latolistek 

                                                           
7 Ministerstwo Środowiska, sierpień 2008. POROZUMIENIE O OCHRONIE POPULACJI EUROPEJSKICH 

NIETOPERZY (EUROBATS). Raport z wprowadzania postanowień Porozumienia w Polsce 2006–2007. 
8 Red. P. Tyszko-Chmielowiec, 2012. Aleje – skarbnice przyrody. Praktyczny podręcznik ochrony alej i ich 

mieszkańców. Wyd. Fundacja EkoRozwoju, Wrocław. 
9 Kowalski M., Lesiński G. (red.), 2000. Poznajemy nietoperze. Wyd. OTON, Warszawa. 
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cytrynek), chrząszczy (biedronka siedmiokropka), pluskwiaków (kowal bezskrzydły), muchówek 

(komar pospolity, kilka gatunków much, m.in. mucha plujka), błonkoskrzydłych (bzyg prążkowany, 

osa pospolita) oraz prostoskrzydłych (konik pospolity, konik wąsacz). Wśród zaobserwowanych 

owadów nie znajdują się żadne prawnie chronione ani cenne gatunki. 

 

Podsumowując, teren planowanego przedsięwzięcia nie stanowi obszaru cennego 

przyrodniczo. Nie występują tam ważne i chronione gatunki owadów, a gatunki ptaków i nietoperzy 

objęte ochroną prawną jedynie przelatują nad terenem inwestycji - nie stwierdzono ich żerowisk, 

miejsc lęgowych, schronień ani zimowisk. Realizacja inwestycji w zakresie wskazanym w niniejszym 

opracowaniu nie naruszy równowagi biocenotycznej fauny terenu. 

 

 

2.9. Obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody w rejonie przedsięwzięcia oraz jego okolicy 

 

Nieruchomość, na której planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie oraz obszar, na który 

będzie oddziaływać, położone są poza wszelkimi przestrzennymi formami ochrony przyrody, 

o których mowa  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2015 r. Nr 0, 

poz. 1651). Obszarami objętymi ochroną prawną, znajdującymi się najbliżej wnioskowanej inwestycji 

są (ryc. 9): 

 SOO Natura 2000 „Dolina Swędrni” PLH300034 – w odległości ok. 5 km na północny wschód 

od terenu inwestycji,  

 Rezerwat przyrody „Torfowisko Lis” – w odległości ok. 4 km na północny wschód od terenu 

inwestycji, 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Prosny - w odległości ok. 3 km na południowy 

wschód od terenu inwestycji, 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Swędrni - w odległości ok. 5 km na południowy 

wschód od terenu inwestycji. 

 

SOO Natura 2000 „Dolina Swędrni” PLH30003410 

Jest to ostoja siedliskowa, która obejmuje fragment doliny Swędrni (ok. 11,5 km) wraz z jej 

dopływem Żabianką (ok. 3 km) oraz przylegające obszary Wysoczyzny Kaliskiej. Położony jest na 

północny-zachód od granic Kalisza, w granicach którego Swędrnia uchodzi do Prosny.  Na terenie 

ostoi zidentyfikowano 10 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, spośród których 

tylko 7 stanowi przedmiot ochrony tej ostoi. Są to: ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne, niżowe 

i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, grąd 

środkowoeuropejski i subkontynentalny, pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy, łęgi wierzbowe, 

                                                           
10 Standardowy Formularz Danych Natura 2000 „Dolina Swędrni” PLH300034 - dostępny na stronie 
internetowej: http://natura2000.gdos.gov.pl  

http://natura2000.gdos.gov.pl/
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topolowe, olszowe i jesionowe oraz łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe). Jako przedmioty 

ochrony SOO „Dolina Swędrni” uznano również 3 gatunki ryb z Załącznika I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG: piskorza, kozę złotawą i minoga ukraińskiego. 

 

Rezerwat przyrody „Torfowisko Lis”11 

„Torfowisko Lis” jest rezerwatem typu torfowiskowego o powierzchni 4,71 ha. Znajduje się 

w dolinie rzeki Prosny, w jednej z dawnych jej odnóg bocznych. Z trzech stron torfowisko otaczają 

jałowe wydmy. Został utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 

8 lipca 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1963 r. Nr 57, poz. 294). Prawne 

funkcjonowanie rezerwatu ogłoszono za pomocą Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 

4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 

31 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2001 r. Nr 123, poz. 2401). Głównym celem utworzenia 

rezerwatu była ochrona i zachowanie fragmentu torfowiska wraz z roślinnością charakterystyczną 

dla torfowiska przejściowego.  

Największą osobliwością przyrodniczą tego miejsca jest łanowe występowanie żurawiny 

błotnej oraz rosiczki okrągłolistnej, a także występowanie innych rzadkich gatunków roślin, 

szczególnie turzyc: pchlej, tunikowej i strunowej. 

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Prosny11 

Obszar obejmuje Dolinę Prosny oraz Kotlinę Grabowską i Wzgórza Chełmce. Został powołany 

Rozporządzeniem nr 65 Wojewody Kaliskiego z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia obszaru 

chronionego krajobrazu "Dolina rzeki Prosny" (Dz. Urz. Woj. Kal. z 1997 r. Nr 1, poz. 1). Całkowita 

powierzchnia obszaru wynosi 94400 ha. Obszar ustanowiono w celu ochrony wartości 

przyrodniczych, kulturowych oraz zasobów wodnych i walorów rekreacyjnych. Obszar 

ten charakteryzuje się różnorodnością zbiorowisk roślinnych, dużą ilością gatunków ptaków 

chronionych. Do najcenniejszych elementów obszaru należą różnorodność zbiorowisk, stanowiska 

gatunków chronionych, pomniki przyrody, zabytki architektury, miejsca atrakcyjne turystycznie 

i krajobrazowo.  

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Swędrni11 

Obszar powołany został Rozporządzeniem nr 68 Wojewody Kaliskiego z dnia 20 grudnia 

1991 roku w sprawie ustalenia obszaru chronionego krajobrazu "Dolina rzeki Swędrni" (Dz. Urz. Woj. 

Kal. Nr 17, poz. 161). Obszar o ogólnej powierzchni 5000 ha cechuje się istotnymi wartościami 

przyrodniczymi, na które składają się: rzeźba terenu, zbiorniki wodne, szata roślinna i walory 

estetyczno-widokowe krajobrazu. Mają one aktualne i potencjalne znaczenie dla regulacji warunków 

środowiska i zabezpieczenia możliwości realizacji funkcji rekreacyjnej.  

                                                           
11 Program Ochrony Środowiska dla Kalisza – Miasta na prawach powiatu na lata 2011-2014 z uwzględnieniem 
perspektywy do roku 2018 oraz portal internetowy Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kalisz - dostępny pod 
adresem: http://www.kalisz.poznan.lasy.gov.pl  

http://www.kalisz.poznan.lasy.gov.pl/
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Dolina Swędrni powstała w okresie zlodowacenia środkowopolskiego, z czego wynikają 

atrakcyjne walory naturalnego krajobrazu meandrującej rzeki ze stromymi zejściami i łąkami 

łęgowymi. Stwierdzono tam 714 gatunków roślin, w tym 19 chronionych, a także kilka drzew 

pomnikowych (szczególnie dębów). W faunie obszaru stwierdzono występowanie ptaków uznanych 

w skali Europy za ginące. 

 

 

Ryc. 9. Lokalizacja planowanej inwestycji na tle obszarów objętych ochroną prawną (na podstawie: 
www.geoportal.gov.pl) 
 

Poza wskazanymi wyżej obszarami chronionymi, w okolicy planowanej inwestycji nie znajdują 

się żadne istniejące ani projektowane pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, użytki ekologiczne 

ani stanowiska dokumentacyjne, jak wynika z załącznika nr 5 do studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza („Uwarunkowania środowiska przyrodniczego”). 

Ze względu na lokalizację, rodzaj oraz zasięg potencjalnego wpływu planowanego 

przedsięwzięcia, należy stwierdzić, iż nie istnieje możliwość wystąpienia jakichkolwiek oddziaływań 

na obiekty ani obszary objęte ochroną prawną, zarówno na etapie realizacji, eksploatacji, 

jak i ewentualnej likwidacji. 
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3. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

 

Na terenie przedsięwzięcia i w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują zabytki 

ani krajobraz kulturowy objęte istniejąca dokumentacją w szczególności rejestrem lub ewidencją 

zabytków. Według zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kalisza 

(plansza nr 7 – uwarunkowania kulturowe), najbliżej zlokalizowane cenne obiekty o znaczeniu 

kulturowym to: 

 teren dawnego obozu Petlurowców – w odległości ok. 190 m na północny zachód, 

 zabytek o randze unikatowej przy ul. Obozowej w dzielnicy Nosków – w odległości ok. 430 m 

na północny zachód, 

 dawna wieża ciśnień w rejonie dworca PKP – w odległości ok. 913 m na północny wschód, 

 zabytek z XIX-XX w. – w odległości ok. 1 km na północny wschód, 

 relikt folwarku Nosków – w odległości ok. 1,1 km na południowy zachód; 

 granice schematycznej lokalizacji wsi z XV-XVI w. – w odległości ok. 1,8 km na zachód. 

Ponadto teren inwestycji znajduje się z granicach układu urbanistycznego miasta Kalisza z 1957 r. 

Lokalizację cennych obiektów kulturowych w okolicach przedmiotowej nieruchomości przedstawiono 

na ryc.  10. 

 

Planowane przedsięwzięcie na etapie budowy, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji 

nie będzie oddziaływało negatywnie na dobra materialne, krajobraz kulturowy i zabytki chronione 

na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w skali lokalnej i ponadlokalnej 

(Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - t.j.: Dz. U. z 2014 r. Nr 0, 

poz. 1446). 
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Ryc. 10. Lokalizacja terenu inwestycji przy ul. Metalowców 16-20 w Kaliszu względem obiektów o znaczeniu 

kulturowym. 

 

4. Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane 

 

Według art. 2 pkt 16e ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j.: Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 199) krajobraz został zdefiniowany jako „postrzegana przez 

ludzi przestrzeń, zawierająca elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowana w wyniku 

działania czynników naturalnych lub działalności człowieka”. 

Zamierzenie inwestycyjne będzie zlokalizowane w obrębie typowego krajobrazu miejskiego, 

w rejonie silnej ingerencji człowieka. Tworzą go elementy typowo urbanistyczne, jak budynki 

zakładów przemysłowo-usługowych, asfaltowa ulica wraz z towarzyszącą infrastrukturą, parkingi 

samochodowe oraz budynki mieszkalne (w dalszej odległości). W wyniku realizacji przedsięwzięcia do 

istniejącego krajobrazu zostaną wprowadzone nowe elementy urbanistyczne, m.in. utwardzony plac 

magazynowy, kontenery stalowe, kontener socjalny, parking samochodów osobowych, itp. 

Ze względu na charakter oraz ich wielkość elementy te właściwie komponują się z krajobrazem 

miejskim nie powodując jego zakłóceń. 
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5. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 

przedsięwzięcia 

 

 Na potrzeby wariantowania planowanej inwestycji, przeanalizowano wariant zerowy, czyli 

niepodejmowania przedsięwzięcia zarówno w zakresie proponowanym przez wnioskodawcę, 

jak i alternatywnym. 

 W krótkiej perspektywie czasowej, rozpatrując jedynie miejsce realizacji przedsięwzięcia, 

wariant zerowy może być najkorzystniejszy spośród wszystkich, bowiem każda działalność 

inwestycyjna człowieka wiąże się z potencjalnym negatywnym oddziaływaniem na środowisko. 

W przypadku odstąpienia od realizacji inwestycji nie wystąpi jakakolwiek ingerencja w środowisko.  

 Jednak mając na względzie dotychczasową funkcję i istniejące zagospodarowanie terenu oraz 

terenów sąsiednich (infrastruktura przemysłowo–usługowa), realizacja przedsięwzięcia w kształcie 

opisanym w niniejszym opracowaniu nie wpłynie znacząco na obecnie już przekształcone obszary. 

Ważnym wskaźnikiem antropogenicznego przekształcenia danego obszaru jest pokrycie szatą 

roślinną. Flora terenu i roślinność rzeczywista występująca w granicach omawianej nieruchomości 

wykazują brak naturalności, co oznacza, iż wykształciły się pod wpływem działalności człowieka (mają 

pochodzenie antropogeniczne). W wyniku wizji terenowej nie stwierdzono cennych gatunków roślin 

ani siedlisk przyrodniczych. 

 Biorąc pod uwagę powyższe, nie można rozpatrywać realizacji inwestycji pod kątem 

zubożenia bądź zniszczenia środowiska naturalnego, w tym jego cennych elementów. Nie prognozuje 

się również możliwości samoistnego odtworzenia się naturalnego charakteru przyrody w przeciągu 

kilku lat, w przypadku zaniechania jakichkolwiek działań na tym obszarze – zbyt duży jest stopień 

przekształcenia antropogenicznego sąsiednich nieruchomości oraz dalszych okolic. Co prawda 

roślinność występująca na obszarze przedsięwzięcia rozwinęłaby się w większym stopniu niż obecnie 

i zajęła miejsca obecnie jej pozbawione, nie można jednak oczekiwać, iż pojawiłyby się tam cenne 

gatunki roślin. Zurbanizowana okolica ani podłoże, na którym roślinność obecnie występuje nie są 

warunkami do rozwoju roślin o wysokich bądź specyficznych wymaganiach środowiskowych.  

Zarastający teren o roślinności trawiastej z obecnością krzewów i drzew, na którym ustałaby 

wszelka ingerencja człowieka stałby się prawdopodobnie atrakcyjny jako żerowisko oraz lęgowisko 

dla wielu gatunków zwierząt, w tym m.in. ptaków i owadów. Nie są to jednak przesłanki 

przemawiające za tym, aby zaniechać realizacji przedsięwzięcia, ponieważ w okolicy wiele jest 

terenów, które mogą pełnić taką rolę. 

 Krajobraz obszaru planowanej inwestycji jest typowym krajobrazem miejskim 

(zurbanizowanym). Składają się na niego tereny w znacznym stopniu przekształcone przez człowieka. 

Ulica Metalowców i Noskowska oraz ich okolice to rejon, który skupia zabudowę komercyjną 

o charakterze handlowo-usługowo-produkcyjnym. W przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia 

lokalny krajobraz obszaru, jak i krajobraz w szerszym ujęciu, nie ulegnie poprawie. Opisywana 

nieruchomość jest obecnie częściowo zagospodarowana przez budynki i utwardzoną nawierzchnię 

drogi dojazdowej. W przypadku braku zaniechania realizacji przedsięwzięcia, obecna tam 



45 

 

infrastruktura, nieużytkowana przez dłuższy czas, będzie ulegać stopniowemu niszczeniu, co pogorszy 

estetykę terenu, a tym samym odbiór krajobrazu przez osoby trzecie. 

 Niepodejmowanie przedsięwzięcia jest nieuzasadnione również pod względem ekologicznym. 

W związku z planowanym otwarciem punktu zbierania odpadów przy ul. Metalowców (w tym 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), zwiększy się dostępność zorganizowanych 

punktów zbierania odpadów na terenie miasta Kalisza. Najprawdopodobniej pozwoli to zredukować 

ilość odpadów, które mogłyby w sposób niekontrolowany przedostać się do środowiska. W trakcie 

realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia spółka TOM zastosuje wszelkie dostępne środki techniczno–

organizacyjne w celu dotrzymania wymaganych standardów jakości środowiska, więc prowadzenie 

planowanej działalności nie będzie źródłem: 

 ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

 ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska,  

 niezorganizowanego wytwarzania ścieków i zanieczyszczonych wód opadowych mogących 

wpływać na jakość wód podziemnych i powierzchniowych. 

 Rozpatrując wariant zerowy pod kątem planistycznym, należy zauważyć, iż w obowiązującej 

zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza 

z 2009 r., dla przedmiotowej nieruchomości ustalono przeznaczenie produkcyjno-usługowe. 

 Za odrzuceniem wariantu zerowego przemawiają również względy ekonomiczne. 

W przypadku nie podjęcia realizacji planowanego przedsięwzięcia, nie zostanie wykorzystana szansa 

rozwoju gospodarczego miasta Kalisza oraz szansa wzrostu zatrudnienia. 

 Podsumowując, nie istnieją żadne przesłanki (przyrodniczo-ekologiczne, planistyczne, 

ekonomiczne) do zaniechania realizacji inwestycji na tym obszarze. W związku z bezzasadnością 

wariantu niepodejmowania przedsięwzięcia, w dalszej ocenie odstąpiono od jego rozpatrywania. 

 

 

6. Opis analizowanych wariantów oraz ich przewidywanego oddziaływania 

na środowisko 

 

 W ramach analizy wariantu alternatywnego rozpatrzono: 

-  realizację przedsięwzięcia w innym miejscu, poza terenami zurbanizowanymi, 

- realizację inwestycji o innych parametrach 

oraz wskazano wariant najkorzystniejszy dla środowiska, analizując oba powyższe warianty, 

jak i wariant wybrany przez inwestora do realizacji, opisany w punkcie 3 niniejszego opracowania. 
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6.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz warianty alternatywne 

 

Wariant proponowany przez inwestora 

 Wariant przedsięwzięcia proponowany przez wnioskodawcę wraz z jego przewidywanym 

oddziaływaniem na środowisko został szeroko opisany w punktach 1.1.-1.3. oraz punkcie 8 raportu. 

 

Alternatywne warianty planowanej inwestycji 

 

a) Lokalizacja poza terenami zurbanizowanymi 

 

 Na potrzeby wariantowania alternatywnego przeanalizowano aspekty lokalizacji 

przedsięwzięcia poza terenami zurbanizowanymi (pozamiejskimi). 

 W przypadku realizacji planowanego punktu zbierania i magazynowania odpadów (surowców 

wtórnych, złomu oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) w rejonie pozamiejskim 

(np. wiejskim), założenia produkcyjne oraz rozwiązania techniczne i technologiczne zastosowane 

w przedmiotowym zakładzie pozostaną takie same, zatem będzie występować emisja, 

jak w przypadku wariantu przyjętego do realizacji, który opisano w punkcie 3 niniejszego raportu. 

 Rozwiązanie polegające na lokalizacji inwestycji poza terenami zurbanizowanymi 

wymagałoby budowy nowych obiektów, posadowienia nowych urządzeń oraz doprowadzenia 

wszelkich mediów, co niesie ze sobą szereg potencjalnie niekorzystnych zmian w środowisku. 

Organizacja punktu zbierania odpadów na obszarze pozamiejskim, dotychczas 

niezagospodarowanym, będzie wymagała zrealizowania nowej inwestycji budowlanej (posadowienie 

budynku magazynowego, utwardzenie terenu pod plac magazynowy, drogi dojazdowe, ciągi 

komunikacyjne i parking), co będzie wiązało się z powstaniem licznych emisji do środowiska.  

 Podczas realizacji inwestycji budowlanej występuje często ponadnormatywny hałas, 

zwiększone zapylenie, wzmożona emisja hałasu ze środków transportu ciężkiego obsługujących 

budowę, zaburzenia lokalnej gospodarki wodnej, jak również naruszenie równowagi lokalnych 

mikrosiedlisk i ekosystemów roślinnych oraz zwierzęcych. Oprócz wzmożonej emisji zwiększeniu 

ulegnie również terytorialny zasięg oddziaływania przedmiotowej instalacji, co nie gwarantuje 

dotrzymania aktualnie obowiązujących standardów ochrony środowiska zawartych w normatywach 

prawnych. Krajobraz terenów pozamiejskich, w szczególności wiejskich, jest z reguły cennym 

elementem środowiska. Ingerencja w harmonijny krajobraz polegająca na realizacji nowej inwestycji 

budowlanej mogłaby doprowadzić do zaburzenia ciągłości krajobrazu, a nawet wywołać protesty 

okolicznych mieszkańców. Realizacja inwestycji na terenach dotychczas niezagospodarowanych 

wiązałaby się zatem z negatywnym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze o pewnym stopniu 

naturalności, w tym krajobraz. 

 Dodatkowo, inwestycja planowana w wariancie przewidzianym do realizacji posiada 

wszystkie udogodnienia w zakresie dostępu do mediów (sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej) oraz dróg publicznych - ul. Metalowców, z której obecnie posiada urządzony 

zjazd i ul. Noskowskiej, z której zjazd zostanie dopiero wykonany. W wariancie alternatywnym, 
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trudno byłoby jednoznacznie określić czy infrastruktura niezbędna do właściwego funkcjonowania 

punktu zbierania odpadów byłaby zapewniona. Być może wystąpiłaby konieczność uzbrojenia terenu, 

tzn. doprowadzenia wszelkich mediów, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami, jak również 

koniecznością przeprowadzenia inwestycji liniowej dodatkowo zwiększającej emisję do środowiska. 

Ponadto obszary pozamiejskie rzadko objęte są systemem kanalizacji sanitarnej, dlatego przy braku 

możliwości podłączenia do sieci zaistniałaby konieczność budowy zbiornika bezodpływowego. Takie 

rozwiązanie gospodarki ściekowej często niesie ze sobą ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych 

i jest zdecydowanie mniej korzystne dla środowiska niż w przypadku podłączenia nieruchomości 

do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.  

 Biorąc pod uwagę powyższą analizę, wariant realizacji przedsięwzięcia w rejonie 

pozamiejskim jest mniej korzystny pod względem środowiskowym, jak również ekonomicznym 

i inwestycyjnym od wariantu przyjętego przez inwestora do realizacji. 

 

b) Inny kształt inwestycji 

 

Na wczesnych etapach planowania inwestycji brano pod uwagę jej następujące warianty: 

 

1) Większa powierzchnia terenu planowana do utwardzenia. Inwestor zakładał utwardzenie 

7315 m2 powierzchni nieruchomości, w tym ok. 3690 m2 z przeznaczeniem na place 

magazynowe odpadów, ok. 3400 m2 na ciągi komunikacyjne i place manewrowe oraz 225 m2 

na parking samochodów osobowych. Powierzchnia terenu nieutwardzonego wynosiłaby 

500 m2. Dzięki takiemu rozwiązaniu inwestor miałby możliwość najbardziej ekonomicznego 

wykorzystania powierzchni nieruchomości pod planowaną działalność, czyli wykonanie 

dużego placu magazynowego na odpady złomu stalowego i żeliwnego, wydzielenie dużego 

miejsca magazynowania metali kolorowych, możliwość swobodnego manewrowania 

pojazdami w ramach wytyczonych ciągów komunikacyjnych itp. Jednak na niekorzyść takiego 

rozwiązania przemawia: 

- konieczność wycinki większej liczby drzew i krzewów niż przy wariancie założonym 

do realizacji,  

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie ok. 6% powierzchni nieruchomości, 

co jest niezgodne z zapisami suikzp, ponieważ na terenach zabudowy produkcyjno–usługowej 

oraz techniczno–produkcyjnej należy zostawić powierzchnię biologicznie czynną o wielkości 

nie mniejszej niż 15% powierzchni działki.  

 

2) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zadaszonych i terenu 

utwardzonego (z wyłączeniem miejsc magazynowania odpadów) do gruntu, a ścieków 

przemysłowych do zbiornika bezodpływowego. Takie rozwiązanie jest mniej ekologiczne 

oraz zdecydowanie mniej ekonomiczne niż odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

oraz ścieków przemysłowych do istniejącej sieci miejskiej, jak w wariancie planowanym 

do realizacji. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września1996 r. 
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o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j.: Dz. U. z 016 r. Nr 0, poz. 250), istnieje 

obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

W miarę upływu czasu zbiornik bezodpływowy może ulec rozszczelnieniu, w związku 

z czym zanieczyszczone ścieki mogą przedostawać się do gleby oraz wód gruntowych. Ponadto 

przy dużym natężeniu odpadów konieczne byłoby bardzo częste opróżnianie zbiornika. Dzięki 

podłączeniu do zorganizowanego systemu kanalizacji miejskiej wszelkie ścieki trafią finalnie 

do oczyszczalni, dzięki czemu wyeliminuje się ich negatywne oddziaływanie na środowisko 

w miejscu wytwarzania. 

3) Wjazd do punktu zbierania odpadów od ul. Metalowców. W takim wariancie inwestycji ruch 

pojazdów mógłby wzmóc hałas na ulicy, przy której zlokalizowane są domy mieszkalne oraz 

budynki biurowe. Wyjazd od ul. Noskowskiej planowany w wariancie przyjętym do realizacji 

będzie otoczony terenami hal przemysłowych i terenami niezamieszkałymi. Ponadto poprzez 

organizację wjazdu od ul. Metalowców droga przejazdu pojazdów dostawczych byłaby dłuższa 

względem zjazdu z głównej drogi tranzytowej Kalisza niż w przypadku wjazdu 

od ul. Noskowskiej.  Wjeżdżając od ul. Noskowskiej pojazdy nie będą musiały przejeżdżać 

przez cały teren nieruchomości, żeby dotrzeć do wagi i miejsc magazynowania odpadów, 

utrudnione byłyby również manewry samochodów w celu zawrócenia do wyjazdu. 

 

6.2. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

 

 W przypadku wszelkich przedsięwzięć, z którymi związane są emisje zanieczyszczeń 

lub energii do otoczenia, wariantem najkorzystniejszym dla środowiska zawsze będzie brak realizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednak biorąc pod uwagę: 

 niekorzystny wariant alternatywny, w ramach którego przeanalizowano umiejscowienie 

przedsięwzięcia poza terenami zurbanizowanymi, 

 nie mający tutaj uzasadnienia wariant zerowy (niepodejmowania przedsięwzięcia), 

 pro-środowiskowy profil działalności projektowanej instalacji, związany z segregacją 

odpadów, a tym samym ze zmniejszeniem ilości odpadów zdeponowanych w środowisku 

w sposób niezorganizowany, 

 fakt, iż przedsięwzięcie w wariancie przyjętym przez Inwestora do realizacji będzie źródłem 

niewielkiego oddziaływania na środowisko (rozpatrywanego również jako oddziaływanie 

łączne), 

 planowane zastosowanie wszelkich rozwiązań techniczno-organizacyjnych mających 

zminimalizować emisję zanieczyszczeń i energii do środowiska oraz dotrzymania 

odpowiednich norm jakości środowiska w wyniku działalności punktu zbierania odpadów, 

 lokalizację planowanej inwestycji na terenie produkcyjno-usługowym, zgodnie 

z przeznaczeniem terenu wynikającym ze studium, w otoczeniu zakładów produkcyjno-

usługowo-handlowych, oraz łatwy dostęp z drogi publicznej,  

 planowane zagospodarowanie niektórych z istniejących już budynków wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą m. in. w postaci utwardzonej nawierzchni terenu oraz dostępność wszelkich 
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niezbędnych mediów (podłączona sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna 

i deszczowa), 

 brak możliwości pogorszenia walorów krajobrazowych poprzez realizację inwestycji  

oraz 

 korzyści dla lokalnej społeczności wynikające ze stworzenia nowego miejsca pracy 

dla okolicznych mieszkańców, 

wariant przyjęty przez Inwestora do realizacji, opisany w punkcie 3 niniejszego opracowania stanowi 

wariant najkorzystniejszy pod względem środowiskowym, w tym krajobrazowym (jako „korzystny” 

należy tutaj rozumieć brak pogorszenia obecnego stanu) i ekonomicznym. 

 Wybrany wariant, czyli realizacja punktu zbierania i magazynowania odpadów (złomu, 

surowców wtórnych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), będzie wiązała się 

z minimalizacją ilości odpadów deponowanych na składowiskach odpadów. Przyczyni się 

to do ułatwienia wywiązania się Polski z normatywów Unii Europejskiej w przedmiotowym zakresie. 

Odpady wytworzone podczas eksploatacji planowanej inwestycji przekazywane będą w pierwszej 

kolejności do odzysku.  

 Wariant realizacji przedsięwzięcia przedstawiony w niniejszym opracowaniu jest najmniej 

oddziaływującym na środowisko wariantem dla tego typu inwestycji, poprzez zastosowanie 

nowoczesnych urządzeń i rozwiązań technologiczno–organizacyjnych.  

 Ponadto w Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-202412, autorzy jako jeden 

z podstawowych bodźców rozwoju miasta identyfikują wspieranie przedsiębiorczości, i jak sami 

wskazują, tworzone przez miasto rozwiązania w tym zakresie powinny zachęcać do inwestowania 

i tworzenia nowych miejsc pracy. Zatem powstawanie nowych podmiotów i umożliwianie 

im realizacji inwestycji wpisuje się w jeden z celów strategicznych miasta, jakim jest aktywizacja życia 

gospodarczego miasta Kalisza. 

 W związku z powyższym, proponowany przez inwestora wariant realizacji inwestycji, jest 

najbardziej racjonalnym spośród wszystkich wariantów poddanych analizie. 

 

7. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 

wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko 

 

Oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, tj,: 

- wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, 

- wariantów alternatywnych, 

- wariantu wybranego przez inwestora do realizacji, 

- wariantu najkorzystniejszego dla środowiska 

opisano szczegółowo w punktach: 5, 6 oraz 8 niniejszego raportu. 

                                                           
12 Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024. WYG International Sp. z o.o., Kalisz. 
 



50 

 

7.1. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

 

Przedsięwzięcie nie będzie źródłem występowania poważnej awarii przemysłowej 

w rozumieniu przepisów ochrony środowiska. Zgodnie z art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672) przez poważną awarię rozumie 

się „zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu 

przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej 

niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia 

lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”, natomiast pod 

pojęciem poważnej awarii przemysłowej rozumie się „poważną awarię w zakładzie ”. 

Ochrona przed awariami przemysłowymi prowadzona jest na obszarach zakładów 

cechujących się ryzykiem wystąpienia awarii. Zgodnie z definicją ustawową – art. 248 ust.1 Poś – 

„zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej, zwanej dalej ‘awarią przemysłową’, 

w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie uznaje 

się za zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, zwany dalej „zakładem o zwiększonym 

ryzyku”, albo za zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii, zwany dalej ‘zakładem o dużym ryzyku’”.  

Jednocześnie w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie 

rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje 

o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1479) ustalono kategorie i ilości substancji 

niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu do zakładu 

o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku.  

Substancje spełniające powyższe kryteria nie będą występowały na terenie planowanego 

punktu zbierania i magazynowania odpadów, w związku z czym nie może być traktowany jako zakład 

stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i nie zachodzi w jego przypadku 

konieczność określenia przewidywanego oddziaływania na środowisko wskutek wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej. 

 

7.2. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

 

 Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

w znacznym oddaleniu od krajów sąsiadujących z Polską, w tym w odległości około 165 km od granicy 

Polski z Republiką Czeską na południowym zachodzie oraz około 230 km od granicy Polski z Republiką 

Federalną Niemiec na zachodzie.   

 Mając na uwadze lokalizację inwestycji, charakter wpływu na środowisko oraz zasięg 

potencjalnych oddziaływań generowanych przez planowany punkt zbierania i magazynowania 

odpadów, nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań transgranicznych omawianej 

inwestycji na etapach: realizacji, eksploatacji jak i ewentualnej likwidacji. Oddziaływanie 

planowanego przedsięwzięcia będzie obejmowało jedynie działki przeznaczone pod inwestycję oraz 

tereny sąsiadujące.  



51 

 

 W związku z powyższym, nie zaistnieje konieczność przeprowadzenia postępowania 

dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 108 ustawy 

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 (t.j.: Dz. U. 

z 2016 r. Nr 0, poz. 353). 

 

 

8. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego 

oddziaływania na środowisko 

 

 Inwestor planuje realizację przedsięwzięcia w wariancie opisanym w punktach 1.1.-1.3. 

i 8 niniejszego raportu, stanowiącym jednocześnie wariant najkorzystniejszy dla środowiska. Wariant 

ten został zoptymalizowany pod względem:  

 położenia na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego pod zabudowę produkcyjno–usługową oraz techniczno–produkcyjną, 

 lokalizacji w obrębie terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,  

 położenia na terenie już przekształconym, uzbrojonym (wyposażonym w instalacje 

techniczne) i w otoczeniu obszarów o funkcjach przemysłowych, co wiąże się z niewielkim 

oddziaływaniem nowej inwestycji na środowisko, 

 oddalania od miejsc podlegających ochronie akustycznej i przyrodniczej, 

 bliskości niezbędnej infrastruktury drogowej,  

 zapewnienia właściwego i zgodnego z przepisami ochrony środowiska funkcjonowania 

poszczególnych elementów przedsięwzięcia.  

 

Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu przeprowadzone zostało pod 

kątem wskazania jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na ludzi, zwierzęta, rośliny,  

siedliska przyrodnicze (w tym Natura 2000), wodę, powietrze, powierzchnię ziemi z uwzględnieniem 

ruchów masowych, klimat i krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy oraz wzajemne 

oddziaływanie z wyżej wymienionymi elementami. 

 

8.1. Ocena oddziaływania na ludzi 

 

Zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz konieczność ich wyeliminowania mają zasadnicze 

znaczenie na etapie planowania przedsięwzięcia. Ich identyfikacja pozwala na zastosowanie 

odpowiednich środków zaradczych lub zaniechanie przedsięwzięć charakteryzujących się wysokim 

ryzykiem powstawania zagrożeń. Projektowany plac zbierania i magazynowania odpadów zostanie 

zlokalizowany korzystnie z punktu widzenia ochrony ludności przed uciążliwościami. Obiekt jest 

planowany na terenie wyznaczonym pod działalność produkcyjno-usługową. 
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Potencjalnym oddziaływaniem planowanego punktu zbierania odpadów na ludzi będzie 

głównie hałas oraz zanieczyszczenia gazowe i pyłowe emitowane na wszystkich etapach 

przedsięwzięcia, a w szczególności podczas funkcjonowania przedsięwzięcia. 

 

8.1.1. Emisja gazów i pyłów 

Szczegółowe oddziaływanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych opisano w punkcie 

8.4 Raportu. 

Zanieczyszczenia pyłowo–gazowe występujące na wszystkich etapach inwestycji pochodzące 

z pracującego sprzętu ciężkiego oraz samochodów ciężarowych i osobowych będą miały ograniczony 

zasięg i nie będą mieć wpływu na zdrowie ludzi przebywających na terenie najbliższej zabudowy 

mieszkalnej. Oddziaływanie przedsięwzięcia w trakcie jego realizacji będzie obejmować 

w nieznacznym stopniu jedynie osoby zatrudnione na terenie przedsięwzięcia, jednak nie będzie 

to emisja ciągła. Stężenia zanieczyszczeń nie będą osiągać poziomów mogących szkodzić zdrowiu. 

 

8.1.2. Emisja hałasu 

Zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 25 czerwca 

2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku „hałas w środowisku” 

to niechciane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez działalność człowieka na wolnym powietrzu, 

w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, kolejowy, samolotowy oraz hałas 

pochodzący z obszarów działalności przemysłowej. 

Wartości dopuszczalnych poziomów dźwięków w środowisku dla pory dziennej (16 godzin 

w przedziale od godz. 6.00 do 22.00) i nocnej (8 godzin w przedziale od godz. 22.00 do 6.00) zostały 

określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j.: Dz. U. z 2014 r. nr 0 poz. 112). Poziomy 

te dotyczą terenów wymagających ochrony przed hałasem, przy czym ich wartości są różne 

w zależności od funkcji urbanistycznej jaką spełnia dany teren. Podział terenów na 4 kategorie 

świadczy o ścisłym związku między ochroną środowiska przed hałasem a jego funkcją urbanistyczną  

(Tabela 5). 
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Tabela 5. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z 
wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków 
powietrznych. 
Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 
będąca źródłem hałasu 

LAeq D 
 
przedział czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom 
(pora dnia) 

LAeq N 
 
przedział czasu 
odniesienia 
równy 8 
godzinom 
(pora nocy) 

LAeq D 
 
przedział czasu 
odniesienia 
równy 8 najmniej 
korzystnym 
godzinom dnia, 
kolejno po sobie 
następującym 
(pora dnia) 

LAeq D 
 
przedział czasu 
odniesienia 
równy 1 
najmniej 
korzystnej 
godzinie nocy 
(pora nocy) 

1. Strefa ochronna „A” 
uzdrowiska 
Tereny szpitali poza 
miastem 

50 45 45 40 

2. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
Tereny zabudowy 
związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i 
młodzieży 
Tereny domów opieki 
społecznej 
Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego 
Tereny zabudowy 
zagrodowej 
Tereny rekreacyjno- 
wypoczynkowe 
Tereny mieszkaniowo-
usługowe 

65 56 55 45 

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

68 60 55 45 

 

a) Etap realizacji 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłami hałasu będą maszyny i urządzenia budowlane 

pracujące na terenie inwestycji, a także pojazdy transportujące materiały budowlane oraz elementy 

infrastruktury placu. Przewiduje się, iż w okresie tygodnia odbywać się będzie nie więcej niż kilka 

przejazdów takich samochodów. Emisja hałasu na tym etapie będzie oddziaływaniem tymczasowym 

i krótkotrwałym, ponadto będą to oddziaływania o małej intensywności i nie postrzegane jako 

uciążliwe. Ze względu na małe natężenie ruchu pojazdów ciężarowych imisja hałasu w środowisku 

będzie pomijalnie mała. 
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Oddziaływanie na etapie realizacji stanowi standardową część procesu inwestycyjnego 

i ustaje z chwilą jego zakończenia. Ponadto należy mieć na uwadze, iż etap realizacji inwestycji nie 

podlega normom akustycznym. 

 

b) Etap eksploatacji 

Na etapie eksploatacji planowanego punktu zbierania odpadów źródła hałasu będą stanowić: 

 pojazdy ciężarowe dowożące i wywożące odpady – do 10 transportów dziennie, przy czym 

rozładunek pojazdów będzie odbywał się przy wyłączonych silnikach; 

 pojazdy osobowe pracowników i klientów – maksymalnie 10 (pojazdy wjeżdżają i wyjeżdżają 

tą samą drogą); 

 sprzęt do rozładunku odpadów (żuraw przeładunkowy, wózek widłowy); 

 ręczny przeładunek złomu. 

 

Na terenie punktu zbierania odpadów będzie prowadzone cięcie metali wyłącznie za pomocą 

palników. Czynności te będą prowadzone na placu magazynowym. Nie planuje się belowania 

odpadów ani wykorzystywania innych urządzeń emitujących hałas typu: strzępiarka, zgniatarka, piły 

do cięcia metalu. 

Punkt zbierania złomu będzie czynny tylko w porze dziennej, w systemie jednozmianowym, 

w godz. od 8:00 do 16:00.  

Na potrzeby obliczenia emisji hałasu, jaka będzie występować w trakcie eksploatacji 

planowanego punktu zbierania odpadów inwestor zlecił wykonanie analizy akredytowanemu 

laboratorium. 

 

Analiza oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny na etapie funkcjonowania 

 

Źródła hałasu  

Analizowane przedsięwzięcie będzie źródłem hałasu wynikającego głównie z ruchu pojazdów 

lekkich i ciężkich, pracy dźwigu samobieżnego (żurawia) oraz ręcznego przeładunku złomu. 

Na podstawie informacji dotyczących czasu pracy poszczególnych źródeł emisji ustalono moce 

akustyczne źródeł zlokalizowanych na zewnątrz. 

Równoważny poziom dźwięku A w punkcie imisji obliczono, stosując algorytmy programu LEQ 

Professional 6x ISO, zgodne z normą PN-ISO 9613-2:2002 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas 

propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania”, przywołaną w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 

pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. , poz. 1542). 

Równania podane w metodyce obliczeń, wg w/w normy są słuszne dla tłumienia od źródeł 

punktowych. Na podstawie obserwacji, ustalono iż poszczególne grupy pojazdów poruszające się 

po terenie zakładu spełniają następujące warunki: 

- źródła mają w przybliżeniu tę samą moc i usytuowane są na tej samej wysokości ponad 

lokalną płaszczyzną gruntu; 
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- warunki propagacji fal akustycznych są takie same wzdłuż drogi od źródeł do punktu 

obserwacji; 

- odległość pomiędzy pojedynczym równoważnym źródłem punktowym, a punktem obserwacji 

jest ponad dwukrotnie większa od największego wymiaru źródeł. 

 

W związku z powyższym, hałas generowany przez pojazdy poruszające się po terenie zakładu 

zmodelowano jako zastępcze źródła punktowe. 

Zakład pracował będzie w układzie jednozmianowym. Na podstawie informacji 

od Zleceniodawcy, przyjęto następujący harmonogram przejazdów samochodów dla najmniej 

korzystnych godzin w ciągu doby: 

 

Tabela. 6.  Przejazdy samochodów w obrębie zakładu. 

Pora doby 
Pojazdy 

samochody osobowe samochody ciężarowe 

dzienna (8 najmniej korzystnych godzin) 10 10 

 

Hałas powodowany przez ruch samochodów, ustalono jako wypadkową poszczególnych 

operacji, co przedstawiono w tabeli nr 6. Moce akustyczne samochodów przyjęto wg  materiałów ITB 

nr 338/2003. 

Ponadto, jako źródło hałasu przeanalizowano: 

 dźwig samojezdny, który będzie pracował w strefie kontenerów i boksów ze złomem; moc 

akustyczną źródła przyjęto na poziomie 101 dB (na podstawie  Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki  z dnia 21.12.2005 r; Dz. 263, poz. 2202), przyjęty czas pracy :  w strefie boksów – 

3 h/dobę, w strefie kontenerów 1 h/dobę. 

 ręczny rozładunek złomu (hałas powstały w wyniku przerzucania elementów metalowych); 

przyjęta moc akustyczna  93 dB). 
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Tabela 7. Inwentaryzacja istotnych źródeł hałasu.  

LP Nazwa źródła hałasu 
Lokalizacja źródła 

hałasu 

Poziom A mocy 
akustycznej 

[dB] 

Czas pracy źródła [s] 
Równoważny poziom A 
mocy akustycznej [dB A] 

w ciągu dnia w ciągu nocy 
w ciągu dnia w ciągu nocy 

8 h 1 h 

RL01 

Wjazd-wyjazd pojazdów lekkich 
na teren firmy 10 szt/8 h 
 operacji wjazd / wyjazd: 
    20 /dzień,  
 długość drogi ~ 5 metrów  
 prędkość pojazdu ~ 5 m/s 

Droga dojazdowa do 
parkingu dla 
samochodów 
osobowych;  

start (10 * 5 =50 sek): 97.0 
dB 1) 

100 0 71,2 0 
jazda (20 x 1s = 20s): 94.0 
dB1) 

hamowanie (10x3s = 30s): 
94.0 dB1) 

RC01 
RC02 

Wjazd- wyjazd pojazdów 
ciężkich na teren firmy 10 szt/8 
h 
 operacji wjazd / wyjazd: 
    10 /dzień,  
 prędkość pojazdu ~ 2 m/s 

Wjazd na teren firmy i i 
wyjazd po okresowym 
postoju 

start (10 x 5 s =50 sek): 
105.0 dB 1) 

130 0 79,1 0 
jazda (20 x 2,5 s = 50 sek): 
100.0 dB1) 

hamowanie (10 x 3 s = 30 
s): 100.0 dB 1) 

RC 03- 
RC 34 

Jazda pojazdów ciężkich na 
terenie zakładu 
 długość drogi ~ 275 metrów  

Droga wewnętrzna na 
terenie firmy 

jazda po terenie (10 x 
137,5 s = 1375) 
100 dB 

1375 0 86,7 0 

ML 
Manewrowanie  
pojazdów lekkich 
 30 sek x 20 operacji /dzień 

Parking dla 
samochodów 
osobowych 

manewrowanie w fazie 
wjazdu i wyjazdu (20 x 30 s 
= 600 s) 94.0 1) 

600 0 77,2 0 

MC 
Manewrowanie  
pojazdów ciężkich 
 600 sek x 10 operacji /dzień 

Miejsce postojowe 
manewrowanie w fazie 
wjazdy i wyjazdu (20 x 600 
s = 6000 s) 100.0 1) 

12000 0 96,2 0 

D1 Dźwig samojezdny Boksy złomu 101 10800 0 96,7 0 
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LP Nazwa źródła hałasu 
Lokalizacja źródła 

hałasu 

Poziom A mocy 
akustycznej 

[dB] 

Czas pracy źródła [s] 
Równoważny poziom A 
mocy akustycznej [dB A] 

w ciągu dnia w ciągu nocy 
w ciągu dnia w ciągu nocy 

8 h 1 h 

D2 Dźwig samojezdny Kontenery 101 3600 0 92,0 0 

RR Rozładunek ręczny Strefa kontenerów 93 14400 0 90,0 0 
1) Dane wyznaczone przez Instytut Ochrony Środowiska 
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Lokalizacja i klimat akustyczny w rejonie lokalizacji obiektu 

Najbliższe sąsiedztwo planowanej inwestycji zdominowane jest przez zabudowę 

przemysłowo-usługową. Bezpośrednie sąsiedztwo działki przeznaczonej pod zainwestowanie 

stanowią: 

1) w kierunku północnym  - tereny nieużytków, 

2) wzdłuż wschodniej granicy - tereny zabudowy przemysłowej, 

3) od południa -  po drugiej stronie ul. Metalowców tereny przemysłowe, 

4) od zachodu -  pas nieużytków, za którym dalej znajduje się zabudowa przemysłowa. 

Powyższe wskazuje, że zakład nie będzie bezpośrednio graniczył z terenami objętymi ochroną 

akustyczną. Biorąc pod uwagę rzeczywiste zagospodarowanie terenu, najbliższe, pojedyncze budynki 

jednorodzinne znajdują się w kierunku wschodnim, za istniejącą halą produkcyjną, tj. w odległości 

ok. 70 m od granicy zakładu, nie są jednak objęte ochroną akustyczną, co wykazano w dalszej części 

opracowania.  

Jako punkty obserwacji przyjęto dwa skrajnie zlokalizowane budynki, usytuowane 

za sąsiadującą z inwestycją halą produkcyjną (P1, P2). 

Teren sklasyfikowano jako zabudowany, w związku z czym wysokość punktu obliczeniowego 

ustalono na 4 metry. 

 

Podstawy prawne i normalizacyjne 

Dopuszczalne poziomy równoważnego poziomu dźwięku A w środowisku określa 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. nr 0 poz. 112), będące aktem wykonawczym 

ustawy Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672). W załączniku tego 

rozporządzenia określono dopuszczalne wartości poziomu hałasu dla poszczególnych rodzajów 

terenu wyróżnionych ze względu na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje. 

Teren  sąsiadujący z planowaną inwestycją nie jest objęty ochroną akustyczną.  Zgodnie 

ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza 

(uchwała  nr XXXVIII/543/2009 z 03.09.2009 r.) tereny usytuowane wokół analizowanej inwestycji  

oznaczone są symbolem PU (tereny produkcyjno-usługowe). Powyższe wskazuje, że działki 

z usytuowanymi na nich domkami jednorodzinnymi nie są objęte ochroną akustyczną. Kierując się 

zasadą  przezorności, w dalszych obliczeniach przyjęto dla nich dopuszczalny poziom hałasu jak dla 

terenów mieszkaniowo-usługowych, tj: w strefie lokalizacji pojedynczych budynków mieszkalnych 

(P1, P2) wartość poziomu dźwięku A hałasu emitowanego przez źródła związane  z funkcjonowaniem 

analizowanej inwestycji, nie może przekroczyć: 

 równoważny poziom dźwięku A w przedziale czasu odniesienia równym 8 najmniej 

korzystnym godzinom dnia, kolejno po sobie następującym: LaeqD = 55 dB. 

W porze nocnej nie przewiduje się pracy zakładu. 

Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  podlegające ochronie akustycznej 

zlokalizowane są w znacznych odległościach: 342 m na południowy wschód, 603 m na wschód i 640 

m na północny wschód od granicy planowanego punktu zbierania odpadów. 
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Ocena uciążliwości akustycznej 

 

Metodyka oceny 

Obliczenia równoważnego poziomu dźwięku hałasu emitowanego przez zakład (w punkcie 

imisji) do środowiska dla pory dziennej, przeprowadzono stosując algorytmy programu 

obliczeniowego LEQ Professional 6x ISO, zgodnego z normą PN-ISO 9613-2:2002 „Akustyka. 

Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania”, 

przywołanej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 

(Dz. U. , poz. 1542). Program opiera się głównie na wzorach i zależnościach zawartych w w/w normie: 

 

Równoważny poziom ciśnienia akustycznego w paśmie oktawowym w punkcie odbioru dla propagacji 

z wiatrem: 

  L fT (DW )= LW+ DC− A     /1/ 

 gdzie: 

LW – poziom mocy akustycznej punktowego źródła dźwięku w paśmie oktawowym [dB]; 

DC – poprawka akustyczna wynikająca z kierunkowości [dB]; 

A – tłumienie w pasmach oktawowych [dB]. 

 

Tłumienie A, występujące we wzorze nr 1: 

  A= Adiv+ Aatm+ Agr+ Abar+ Amisc    /2/ 

 gdzie: 

Adiv – tłumienie wynikające z rozbieżności geometrycznej; 

Aatm – tłumienie wynikające z pochłaniania przez atmosferę; 

Agr – tłumienie wynikające z wpływu gruntu; 

Abar – tłumienie wynikające z obecności ekranu; 

Amisc – tłumienie wynikające z różnych innych zjawisk. 

 

Równoważny poziom dźwięku A w punktach imisji, jest logarytmiczną sumą wszystkich średnich 

kwadratów składowych ciśnień akustycznych dla każdego źródła punktowego wyznaczonych 

w pasmach częstotliwościowych: 

  
LAT (DW )= 10log∑

i= 1

n

[∑
j=1

8

10
0.1

(L fT (ij)+ A j)]
 /3/ 

gdzie: 

i – liczba źródeł punktowych; 

j – indeks oznaczający pasmo częstotliwościowe; 

Af – znormalizowana częstotliwościowa charakterystyka korekcyjna A. 
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Dodatkowo w celu obliczenia ekwiwalentnego poziomu mocy akustycznej z wartości poziomu 

mocy akustycznych dla konkretnych źródeł hałasu, wyznaczonych na podstawie pomiarów 

lub uzyskanych z danych katalogowych producenta, korzystano z następującego wzoru: 

 

Równoważny poziom mocy akustycznej, jest logarytmiczną sumą poziomu mocy akustycznej w czasie 

pracy danego źródła i poziomu mocy akustycznej w czasie wyłączenia maszyny z użytku 

  
LAW = 10log

1

T
(t i⋅10

0.1LAW+ t p⋅10
0.1LAWD)

  /4/ 

 gdzie: 

T – czas odniesienia (8 godzin dla pory dziennej i 1 godzina dla pory nocnej); 

ti – czas pracy maszyny; 

LAW – poziom mocy akustycznej w trakcie pracy maszyny; 

tp – czas wyłączenia maszyny z użytku; 

LAWD – poziom mocy akustycznej w trakcie wyłączenia maszyny z użytku. 

 

Wyniki obliczeń 

Stosując powyższą metodykę w obliczeniach akustycznych wykazano, iż planowana 

inwestycja, nie wpłynie ponadnormatywnie na stan klimatu akustycznego na najbliższych terenach 

z zabudową mieszkalną. Obliczone poziomy hałasu w punktach zabudowy, w porze dziennej 

prezentuje poniższa tabela. 

 

Tabela 8. Wyniki obliczeń poziomów hałasu w wyznaczonych punktach imisji. 

LP 
Równoważny poziom dźwięku A Laeq [dB] 

pora dzienna pora nocna 

P1 50,0 - 

P2 41,0 - 

 

Szczegółowe wyniki obliczeń poziomu hałasu wraz z danymi wejściowymi stanowią załącznik 

do niniejszego opracowania. 

 

c) Etap likwidacji  

Emisja hałasu na tym etapie będzie tożsama z emisją hałasu na etapie realizacji 

przedsięwzięcia. Emitorami będą maszyny i urządzenia budowlane pracujące na terenie inwestycji, 

a także pojazdy transportujące elementy infrastruktury placu oraz ewentualne odpady pochodzące 

ze sprzątania placu. Przewiduje się, iż w okresie tygodnia odbywać się będzie nie więcej niż kilka 

przejazdów takich samochodów. Emisja hałasu na tym etapie będzie oddziaływaniem tymczasowym, 

krótkotrwałym i o małej intensywności. Oddziaływanie akustyczne na etapie likwidacji stanowi 

standardową część cyklu realizacyjnego inwestycji i ustaje z chwilą jego zakończenia.  
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8.2. Ocena oddziaływania na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 

 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie przekształcony teren, na którym występują 

głównie mało cenne przyrodniczo siedliska ruderalne z dominacją trzcinnika piaskowego – gatunku 

inwazyjnego. W wyniku przeprowadzonej wizji terenowej stwierdzono, iż teren planowanej 

inwestycji jest ubogi pod względem florystycznym, a stwierdzona roślinność nie należy do cennych 

elementów przyrody w rozumieniu ochrony prawnej. Również nie występują tam cenne, w tym 

objęte ochroną gatunki grzybów i porostów. Nie zanotowano występowania chronionych 

przedstawicieli fauny (m.in. ptaków, w tym gatunków wymienionych w dyrektywnie ptasiej, 

nietoperzy ani owadów). Roślinność przeznaczona do usunięcia nie stanowi dla nich korytarza 

ekologicznego, ponadto teren inwestycji nie stanowi elementu cennego krajobrazowo. 

Mała wartość przyrodnicza obszaru wynika z faktu, iż znajduje się on w przestrzeni miejskiej, 

jest w części utwardzony, otoczony terenami przemysłowo-usługowymi i przeznaczony pod 

zabudowę. Okolice planowanego przedsięwzięcia to głównie tereny przekształcone przez człowieka, 

o funkcji przemysłowo-usługowej, na których występują siedliska ruderalne. 

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na utratę bioróżnorodności terenu oraz okolic 

przedsięwzięcia, ponieważ siedliska ruderalne i tworzące je gatunki roślin występują bardzo 

pospolicie oraz łatwo opanowują nowe tereny (w większości są to gatunki pionierskie). Występująca 

tam roślinność jest efektem wtórnego zarastania obszaru przekształconego przez człowieka, a więc 

charakteryzuje się znikomym stopniem naturalności. W związku z tym na etapie realizacji, 

eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia nie zostaną zaburzone funkcje ekosystemu. 

W związku z powyższym realizacja, eksploatacja i likwidacja przedsięwzięcia nie spowodują 

pośredniej lub bezpośredniej szkody w środowisku ani fragmentacji siedlisk, czyli niekorzystnego 

w skutkach rozdzielenia siedliska na płaty. Zmniejszeniu ulegnie jedynie powierzchnia siedliska. 

Przedsięwzięcie nie wpłynie na rodzaj użytkowania gruntu – według wypisu z rejestru gruntów 

nieruchomość położona przy ul. Metalowców 16-20 stanowi „inne tereny zabudowane”. Planowany 

rodzaj działalności jest zgodny z zapisami zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza. 

 

Usunięcie drzew i krzewów 

Na etapie realizacji inwestycji będzie istnieć konieczność usunięcia niektórych drzew 

i krzewów kolidujących z aktualnym projektem zainwestowania terenu. Inwestor będzie zobowiązany 

uzyskać uprzednio zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, w zakresie wymaganym przepisami 

prawa, w tym ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2015 r. Nr 0, 

poz. 1651). Zgodnie z art. 83a ust. 1 cytowanej ustawy, organem właściwym do wydania zezwolenia 

na usunięcie drzew i krzewów będzie prezydent miasta Kalisza (nie będą usuwane drzewa ani krzewy 

z pasa drogowego drogi publicznej, ponadto nieruchomość nie jest wpisana do rejestru 

zabytków). Wszelkie dane dotyczące gatunków drzew i obwodów ich pni mierzonych na wysokości 

pierśnicy, a także powierzchni i gatunków krzewów przeznaczonych do usunięcia inwestor określi we 

wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów, który przedłoży ww. organowi. W zezwoleniu 

zostaną zawarte wszelkie warunki dotyczące możliwości usunięcia drzew i krzewów 

oraz przeprowadzenia nasadzeń zastępczych. 
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Według projektu zagospodarowania nieruchomości przedstawionego na ryc. 1 (stanowiącej 

załącznik do niniejszego raportu) z planowanym utwardzeniem terenu będą kolidować drzewa 

i krzewy wyszczególnione w poniższej tabeli nr 9. Są to przybliżone dane, które nie mogą być 

traktowane jako wiążące – na etapie sporządzania wniosku na usunięcie drzew i krzewów ilość 

osobników przeznaczonych do wycinki może się nieznacznie różnić od przedstawionych w tabeli. 

 

Tabela 9. Drzewa i krzewy kolidujące z planowanym utwardzeniem terenu inwestycji. 

L.p. Nazwa gatunkowa drzewa lub krzewu 

(polska i łacińska) 

Ilość 
[szt.] 

Obwód/obwody [cm] 
na wysokości pierśnicy 

Szacowany wiek drzewa 
[lata]13,14 

DRZEWA 

1. brzoza brodawkowata Betula pendula 5 30, 15, 18, 12, 17 13; 7; 8; 5; 7,5   

2. orzech włoski Juglans regia 4 - /drzewo owocowe - 

3. wiśnia ptasia (czereśnia) Prunus avium  1 - /drzewo owocowe - 

4. czeremcha późna Padus serotina 1 26 7 

5. jabłoń domowa Malus domestica 2 - /drzewo owocowe - 

6. klon jawor Acer pseudoplatanus 1 10 10 

7. klon jesionolistny Acer negundo 3 24, 18, 26 13; 10; 14,5 

KRZEWY 

8. czeremcha późna Padus serotina 1 -  - 

9. dziki bez czarny Sambucus nigra  1 - - 

10. róża dzika Rosa canina 2 -/krzew owocowy - 

11. malina właściwa Rubus idaeus 1 - /krzew owocowy - 

12. wierzba iwa Salix caprea 2 - - 

13. leszczyna pospolita Corylus avellana 1 - - 

14. dereń świdwa Cornus sangiunea 1 - - 

 

Bez zezwolenia mogą być usuwane jedynie drzewa i krzewy w wieku poniżej 10 lat 

oraz gatunki drzew i krzewów owocowych. Według danych z tabeli 8 inwestor będzie zobowiązany 

uzyskać zezwolenie na usunięcie co najmniej 5 sztuk drzew w wieku powyżej 10 lat, nie będących 

gatunkami drzew owocowych. 

 

Podsumowując, skutki zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej obszaru inwestycji nie 

będą odczuwalne w środowisku. Zlikwidowana zostanie jedynie roślinność trawiasta i bylinowa 

o niskiej wartości przyrodniczej, nie stanowiąca miejsca bytowania i żerowania cennych gatunków 

zwierząt ani korytarzy ekologicznych. Dodatkowo zostanie usuniętych kilka gatunków drzew (w wieku 

                                                           
13 Łukaszewicz J. 2013. Szacowanie obwodów pni drzew 10-letnich na potrzeby zieleni miejskiej. Rocznik 

Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego Vol. 61 – 2013, s. 87-95. 
14 Prof. dr Longin Majdecki 1980/1986. Tabela wiekowa drzew. 
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nieprzekraczającym 15 lat) i krzewów kolidujących z planowanym utwardzeniem terenu. W ramach 

kompensacji przyrodniczej inwestor planuje działania opisane w punkcie 10 Raportu, 

m.in. nasadzenia zastępcze za usunięte drzewa i krzewy. Punkt zbierania i magazynowania odpadów 

został zaprojektowany tak, aby pozostawić minimum 15% powierzchni biologicznie czynnej terenu 

nieruchomości.  

 

8.3. Ocena oddziaływania na środowisko wodne  

 

Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary wodno-błotne oraz inne o płytkim zaleganiu wód 
podziemnych oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód, cieków i zbiorników 
wód powierzchniowych 
 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego punktu zbierania odpadów nie znajdują się 

obszary wodno-błotne, obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych ani obszary objęte ochroną, 

w tym strefy ochronne ujęć wód, cieków ani zbiorników wód powierzchniowych.  

Najbliższy zbiornik wodny (Jezioro U Grona), który według zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza stanowi nieczynne wyrobisko 

surowców budowlanych i ostoję ptaków wodno-błotnych, zlokalizowany jest w odległości 200 m 

na wschód od granic inwestycji. W odległości 350 m na południe znajduje się oczko wodne będące 

również nieczynnym wyrobiskiem surowców budowlanych, a w odległości 320 m na południe 

znajduje się ciek wodny - dopływ rzeki Prosny. Najbliższe tereny podmokłe znajdują się w odległości 

630 m na południe od obszaru przedsięwzięcia - rozciągają się na brzegach cieku wodnego Piwonka 

(lewy dopływ Prosny). Najbliższa studnia głębinowa posiadająca strefę ochrony bezpośredniej 

znajduje się w odległości 455 m na północny zachód. Biorąc pod uwagę: 

- charakter planowanej działalności,  

- zachowanie wszelkich zasad i norm związanych z ochroną środowiska, w tym środowiska 

gruntowo-wodnego w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie 

realizacji jak i eksploatacji oraz likwidacji inwestycji,  

- znaczne odległości od wszelkich elementów środowiska wodnego,  

nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na środowisko. 

 

8.3.1. Etap realizacji przedsięwzięcia 

 

W fazie powstawania inwestycji, nie przewiduje się ujemnego wpływu na wody podziemne 

i powierzchniowe. W bezpośredniej bliskości terenu przeznaczonego pod inwestycję nie występują 

żadne zbiorniki wód powierzchniowych czy wody płynące.  

W związku z pracą osób fizycznych przy realizacji inwestycji powstawać będą ścieki socjalno-

bytowe. Ścieki gromadzone będą w szczelnym zbiorniku bezodpływowym i wywożone 

na oczyszczalnię ścieków. 

Podczas prowadzenia prac może dojść do sytuacji awaryjnych w których nastąpi wyciek 

substancji ropopochodnych z pojazdów lub maszyn pracujących na placu budowy. Ewentualne 

wycieki będą usuwane sorbentami, w które będzie wyposażony plac budowy.   
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8.3.2. Etap eksploatacji przedsięwzięcia 

 

Powierzchnie utwardzone będą uszczelnione, zaopatrzone w spadki umożliwiające odpływ 

wód opadowych i odciekowych do wpustów i dalej do odpowiednich odbiorników. 

Ścieki socjalno-bytowe, powstające na terenie instalacji odprowadzane będą do kanalizacji 

sanitarnej, w związku z czym nie będą stanowić żadnego zagrożenia dla środowiska gruntowo-

wodnego. 

Biorąc pod uwagę zastosowane zabezpieczenia (szczelne powierzchnie, uregulowana sieć 

kanalizacyjna) nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne 

w fazie funkcjonowania inwestycji. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, ewentualne wycieki 

nie przenikną do środowiska gruntowo-wodnego. 

W bezpośrednim sąsiedztwie zakładu nie znajdują się naturalne zbiorniki wodne czy cieki 

wodne, w związku z czym nie wystąpi oddziaływanie inwestycji na wody powierzchniowe. 

Funkcjonowanie zakładu nie wiąże się ze stałą emisją zanieczyszczeń do gruntu, sytuacja taka może 

zajść jedynie w przypadkach awaryjnych. Biorąc pod uwagę odległości planowanej inwestycji 

od najbliżej położonego ujęcia wód oraz zbiorników wód powierzchniowych, a także budowę 

geologiczną obszaru, nie przewiduje się wpływu inwestycji na wyżej wymienione obszary. 

    Na terenie Kalisza zlokalizowany jest Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 311 Zbiornik 

rzeki Prosna.   

Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) na terenie Kalisza 

GZWP 
Nazwa zbiornika 

 

Wiek 
utworów 

 

Typ 
zbiornika 

 

Średnia 
głębokość 

 

Szacunkowe zasoby 
dyspozycyjne 

 

m tys. m3/d 

311 
Zbiornik rzeki 

Prosna 
QDk porowy 30 128 

Objaśnienia:  
QDk – utwory czwartorzędu w dolinach kopalnych. 

 

Wody podziemne użytkowych poziomów wodonośnych występują w najbliższym rejonie 

w trzech poziomach: 

 

 Czwartorzędowy poziom wodonośny – ma charakter podrzędny i występuje głównie w dolinie 

Prosny, a także na wysoczyznach pomiędzy Kościelną Wsią, Dębem i Opatówkiem jako 

poziom międzyglinowy. Warstwę wodonośną stanowią piaski i żwiry rzeczne interglacjału 

eemskiego, a na wysoczyznach utwory piaszczyste interglacjału mazowieckiego. 

Współczynnik filtracji warstwy wodonośnej mieści się w granicach od kilku do 20m/24h. 

Zwierciadło wody w dolinie Prosny na tarasie zalewowym jest swobodne i mieści się 

w rzędnych 6-8 m ppt. Czwartorzędowy poziom wodonośny zasilany jest przez infiltrację wód 

opadowych bezpośrednio do utworów piaszczysto – żwirowych. 

 Trzeciorzędowy poziom wodonośny – nie stanowi głównego poziomu użytkowego 

w najbliższym rejonie. Warstwa wodonośna zbudowana jest przeważnie z piasków drobnych 
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i średnich, lokalnie ze żwirów. Najczęściej osiąga miąższość od kilku do kilkunastu metrów, 

o napiętym zwierciadle. Warstwę napinającą stanowi bardzo słaby przepuszczalny kompleks 

iłów poznańskich o miąższości 60-100 m. Trzeciorzędowy poziom wodonośny nie jest 

ujmowany w pobliżu analizowanej nieruchomości. 

 

 Poziom górnojurajski - w piętrze jurajskim wodonośny poziom górnojurajski ma głównie 

znaczenie, ze względu na swoje rozprzestrzenianie oraz wydajność ujęć. Warstwę 

wodonośną tego poziomu stanowią spękane, szczelinowe margle i wapienie. Miąższość 

zawodnionych utworów jest trudna do ocenienia. Zależy od szczelinowości skał w danym 

rejonie. Opisywany poziom zalega na głębokości 60-150 m pod grubą serią przeważnie słabo 

przepuszczalnych utworów kenozoicznych. Zwierciadło wody jest napięte, a warstwą 

napinającą są nieprzepuszczalne iły poznańskie. 

 

Z uwagi na budowę geologiczną podłoża gruntowego oraz ukształtowanie terenu i kierunki 

spływu powierzchniowego wód opadowych i odciekowych (zarówno istniejące obecnie, jak i 

projektowane), przedmiotowa inwestycja, w granicach swojego oddziaływania, nie będzie miała 

wpływu, na zmiany kierunków spływu wód podziemnych.  

 

Przeanalizowanie możliwości nieosiągnięcia celów środowiskowych, zawartych w planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r. Nr 40, poz. 451) – 

zatwierdzonym przez Premiera na posiedzeniu Rady Ministrów dnia 22 lutego 2011 r. 

 

Teren, na którym zlokalizowany będzie punkt zbierania i magazynowania odpadów należy do: 

 jednolitej części wód powierzchniowych, Europejski Kod – PLRW60001718456, 

- obszaru dorzecza Odry, 

- regionu wodnego Warty, 

- zlewni III rzędu rzeki Prosny, 

- nazwa JCWP - Piwonia, 

- scalona część Wód – W0807  

- obszar Dorzecza Kod – 6000 

- Ekoregion – Równiny Centralne (14) 

- Typ JCWP -  potok nizinny piaszczysty (17) 

- Status – silnie zmieniona część wód  

- Ocena stanu – zły 

- Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - zagrożone     

- Derogacje – 4(4) – 1 derogacje czasowe do końca 2021 r. 

Uzasadnienie derogacji jest następujące: słaby stan skanalizowania w zlewni a aktualnie 

założone tempo rozbudowy kanalizacji nie wpłynie istotnie na jakość wód, obszar silnie 

zurbanizowany, silne zmiany morfologiczne. Tyle zapisy Planu gospodarowania wodami w dorzeczu 
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Odry odnoszą się do Piwonii. Rzeczywistość, szczególnie zakres zrealizowanej kanalizacji sanitarnej 

w zlewni oraz dalsze plany kontynuacji jej rozbudowy wymuszą niebawem korektę tych zapisów. 

Poczynione w zlewni inwestycje znacznie przybliżyły termin osiągnięcia zakładanych celów 

środowiskowych. 

Z terenu omawianej nieruchomości do wymienionej powyżej JCWP Piwonia odprowadzane 

będą wody opadowe i roztopowe oraz wody odciekowe, za pośrednictwem kolektora miejskiej 

kanalizacji ściekowej. Natomiast ścieki o charakterze ścieków bytowych wprowadzane będą do rzeki 

Prosny w km 56+ 500 (jako część ogólnej objętości ścieków, spływających kanalizacją sanitarną 

i dowożonych wozami asenizacyjnymi z m. Kalisz, gm., Nowe Skalmierzyce i południowej części 

gm. Gołuchów.          

 jednolitej części wód powierzchniowych, Europejski Kod – PLRW60001918479, 

- obszaru dorzecza Odry, 

- regionu wodnego Warty, 

- nazwa JCWP – Prosna od Ołoboku do ujścia Kanału Bernardyńskiego, 

- scalona część Wód – W0807  

- obszar Dorzecza Kod – 6000 

- Ekoregion – Równiny Centralne (14) 

- Typ JCWP -  rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) 

- Status – silnie zmieniona część wód  

- Ocena stanu – umiarkowany 

- Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona     

- Derogacje – 4(4) – 1/4(4) - 2 derogacje czasowe brak możliwości technicznych 

i dysproporcjonalne koszty osiągnięcia celów środowiskowych. 

Uzasadnienie derogacji jest następujące: wskaźnik zaludnienia wynosi 7693,94m/km2, silne 

zmiany morfologiczne (budowle piętrzące), ponad 60% zlewni jest silnie zurbanizowana. Wielkość 

ścieków wytwarzanych na terenie nieruchomości jest niewielka tak jak i zawarty w nich ładunek 

zanieczyszczeń. Dla oczyszczalni ścieków w Kucharach o przepustowości 40 tys. m3/dobę bilans 

ścieków odprowadzanych z planowanej inwestycji nie ma większego znaczenia.   

 

Pod względem hydrologicznym lokalizacja przedsięwzięcia przedstawia się następująco: 

 jednolita część wód podziemnych – 77, Europejski kod JCWPd – PLGW650077, 

- kod dorzecza 6000  

- obszaru dorzecza Odry, 

- regionu wodnego Warty, 

- zlewna rzeki Prosny, 

- Ekoregion równinny – Centralnej (14) 

- Ocena stanu ilościowego – dobry 

- Ocena stanu chemicznego – dobry 

- Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona 
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- Derogacje – 4(5)-1 

Uzasadnienie derogacji – planowana eksploatacja złoża węgla brunatnego „Złoczew” i brak 

możliwości likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem złoża, ze względów gospodarczych. 

Ze względu na znaczne zmniejszenie w ostatnim dziesięcioleciu na obszarze Kalisza zapotrzebowania 

poboru wody z utworów jurajskich do celów przemysłowych i do zaopatrzenia ludności w wodę 

do picia (m.in. likwidacja studni, zakładów i zmiany technologii na wodooszczędne) wymienione 

dla JCWPd derogacje nie dotyczą regionu eksploatacyjnego Plesze-Gołuchów-Kalisz-Opatówek. Woda 

dla potrzeb funkcjonowania placu pobierana będzie z sieci wodociągu miejskiego, uzupełnianego 

wodą pobieraną z utworów czwartorzędowych w dolinie Prosny. Zasobność tych ujęć jest ściśle 

powiązana z przepływami wody powierzchniowej w Prośnie. W celu wyrównania przepływów 

w rejonie ujęć i skrócenia czasu występowania przepływów niżówkowych realizowany będzie zbiornik 

Wielowieś Klasztorna. Objętość wody pobieranej na potrzeby pracy i funkcjonowania obiektu 

nie mają znaczenia dla eksploatacji ujęć i z pewnością nie przyczynią się do pogorszenia 

ich wydajności. 

 

Emisja ścieków  

 

a) Ścieki socjalno-bytowe 

Planuje się, iż przedmiotowy punkt zbiórki i magazynowania odpadów obsługiwać będzie 

do 10 osób. Osoby zatrudnione pracować będą w systemie jednozmianowym, przeciętnie 5 dni 

w tygodniu (średnio 260 dni robocze w roku). Zapotrzebowanie na wodę dla celów bytowych 

pracowników będzie uzupełniane z miejskiej sieci wodociągowej. Średnie dobowe zużycie wody 

w przeliczeniu na jednego pracownika może wynieść średnio 60 dm3, zatem łącznie wyniesie 600 dm3 

(0,6 m3) na 10 zatrudnionych. W ujęciu rocznym, ilość wody pobieranej na cele socjalno-bytowe 

w związku z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia może wynieść ok. 1564 m3. Zakłada się, 

iż ilość ścieków socjalno-bytowych odprowadzanych z przedmiotowej inwestycji wynosić będzie 

85%15 ilości wody zużytej na cele socjalno - bytowe. W oparciu o powyższe założenia, ilość ścieków 

socjalno-bytowych w przeliczeniu na 10 pracowników, przedstawia się następująco: 

 ok. 510 dm3/dobę, 

 ok. 132,6 m3/rok (260 dni roboczych). 

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Powyższe 

obliczenia są czysto szacunkowe i mogą się zmienić, np. w zależności od faktycznej liczby osób, jaka 

zostanie zatrudniona przy obsłudze planowanego punktu zbierania i magazynowania odpadów. 

Wszelkie ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą odprowadzane 

w sposób zorganizowany, z zachowaniem warunków ochrony środowiska gruntowo–wodnego. Będą 

gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym (typu TOI TOI) i systematyczne przekazywanie 

podmiotom zajmującym się gospodarowaniem ściekami. 

 

                                                           
15 Założenie zgodnie z opracowaniem. „Kanalizacja Wsi” Ryszard Błażejewski; Poznań 2003 
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b) Ścieki opadowe i roztopowe 

 

Zgodnie z art. 2 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 139), pod pojęciem „ścieki” 

rozumie się m.in. „wody opadowe  lub roztopowe, ujęte  w otwarte  lub zamknięte systemy 

kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności 

z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz 

transportowych oraz dróg i parkingów”.  

Powierzchnia utwardzona (poza miejscami magazynowania odpadów) oraz zadaszona, 

z której będą powstawać wody deszczowe i roztopowe wynosi ok. 0,34 ha.  

W obliczeniach ilości odpływu wód deszczowych i roztopowych z miejsc magazynowania 

odpadów stanowiących ścieki przemysłowe, jak również do obliczenia  ilości odpływu wód 

deszczowych i roztopowych z pozostałych powierzchni o trwałej nawierzchni na terenie 

nieruchomości wykorzystano wzór:  

Q = Ψ x q x F x φ 

gdzie: 

Ψ – współczynnik spływu powierzchniowego, 

q – natężenie deszczu średniorocznego [l/s/ha] 

F- powierzchnia utwardzona i zadaszona 

Φ - współczynnik opóźnienia odpływu 

 

Poniżej przedstawiono obliczenia ilości powstających wód opadowych: 

 współczynnik spływu powierzchniowego dla utwardzonych powierzchni dróg, parkingów, 

dachów itp. = 0,80. 

 natężenie deszczu średniorocznego (15 min – prawdopodobieństwo występowania p=20%) 

q = 130 l/s/ha 

 powierzchnia utwardzona i zadaszona = 3350 m2 = ok. 0,335 ha 

 współczynnik opóźnienia odpływu = 0,85 

 

Q = 0,8 x 130 [l/s/ha] x 0,335 [ha] x 0,85 = 29,614 l/s  

Q = 26,65 [m3/15 min]  

 

Szacowany odpływ wód opadowych z powierzchni utwardzonych będzie kształtował się na poziomie 

około 30 litrów na sekundę. 
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Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

 

Wody opadowe i roztopowe z trwałych powierzchni (z wykluczeniem miejsc magazynowania 

odpadów), czyli powierzchni zadaszonych, szlaków komunikacyjnych, placów manewrowych 

i parkingu samochodów osobowych będą odprowadzone: 

 do sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Metalowców, do której nieruchomość jest 

włączona, jeżeli będzie możliwość wprowadzenia do niej wód opadowych i roztopowych 

z nieruchomości - zostanie to określone w warunkach technicznych wydanych przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu. Może również zostać stwierdzona 

konieczność kierowania  wód w pierwszej kolejności do zbiornika retencyjnego służącego 

do przetrzymywania wód i ich opóźnionego wprowadzania do sieci, ze względu na  małą 

przepustowość sieci przy obfitych opadach/roztopach. Wody wprowadzane do kanalizacji 

deszczowej muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa 

z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 

przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

(Dz. U. z 2006 r. nr 136 poz. 964 ze zm.) oraz  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 

do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 0 poz. 1800). W związku z tym wody będą uprzednio kierowane 

do odstojnika oraz podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych o parametrach 

dostosowanych do prognozowanej ilości powstających wód opadowych i roztopowych, 

który będzie  zainstalowany przed wpustem do sieci kanalizacji w ciągu ul. Metalowców.  

 w przypadku braku możliwości wprowadzenia ładunku wód opadowych i roztopowych 

do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone 

do ziemi poprzez studnie chłonne lub dreny rozsączające. Wody odprowadzane do gruntu 

muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 

do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 0 poz. 1800). W związku z tym wody będą uprzednio kierowane 

do odstojnika i podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych o parametrach 

odpowiednich do prognozowanej ilości powstających wód opadowych i roztopowych.  

 

W związku z ujęciem wód opadowych i roztopowych w uregulowany system odprowadzania, 

retencja gruntowa będzie występowała wyłącznie na terenach zielonych o powierzchni ok. 1024 m2.  

 

c) Ścieki przemysłowe (wody odciekowe) 

 

Powierzchnia, z której będą powstawać ścieki przemysłowe (miejsca magazynowania odpadów) 

to 0,34 ha. Obliczenia przeprowadzono korzystając z podanego wyżej wzoru: 

Q = Ψ x q x F x φ 

gdzie: 

Ψ – współczynnik spływu powierzchniowego, 

q – natężenie deszczu średniorocznego [l/s/ha] 
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F- powierzchnia utwardzona i zadaszona 

Φ - współczynnik opóźnienia odpływu 

 

Dane do obliczeń oraz obliczenia ilości powstających ścieków przemysłowych: 

 Ψ - współczynnik spływu powierzchniowego dla utwardzonej powierzchni placu 

magazynowego = 0,80 

 q - natężenie deszczu średniorocznego (15 min – prawdopodobieństwo występowania 

p=20%) = 130 l/s/ha 

 F - powierzchnia utwardzona = 3402 m2 = 0,340 ha 

 Φ - współczynnik opóźnienia odpływu = 0,85 

 

Q = 0,8 x 130 [l/s/ha] x 0,340 [ha] x 0,85 = 30,056 l/s 

Q = 27,05 [m3/15 min] 

 

Szacowany odpływ ścieków przemysłowych (wód odciekowych) z powierzchni magazynowej 

odpadów, będzie kształtował się na poziomie ok. 30 litrów na sekundę. 

 

Odprowadzenie ścieków przemysłowych (wód ociekowych) 

 

W związku z tym, iż wody opadowe i roztopowe z miejsc magazynowania odpadów stanowią 

ścieki przemysłowe (wody odciekowe), inwestor przewiduje odprowadzane ich grawitacyjnie 

do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Nieruchomość, na której planuje się realizację inwestycji jest 

wyposażona w sieć kanalizacji sanitarnej, do której wnioskodawca planuje włączyć powierzchnię 

odwadnianą miejsc magazynowania opadów (3402 m2). Włączenie tej powierzchni do sieci miejskiej 

będzie możliwe m.in. po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia od Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu. Z kolei do wydania warunków technicznych przez PWIK 

niezbędne będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 

przedsięwzięcia. 

W ciągu sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki przemysłowe z terenu nieruchomości 

wnioskodawca zainstaluje odstojnik oraz separator substancji ropopochodnych o parametrach 

dostosowanych do prognozowanej ilości powstających ścieków. Ścieki przemysłowe będą 

podczyszczane w ww. separatorze.  

W przypadku braku możliwości odprowadzenia ścieków do kanalizacji miejskiej przewiduje 

się również alternatywny sposób odprowadzenia ścieków przemysłowych za pomocą zamkniętego 

systemu rur do szczelnego zbiornika bezodpływowego, o pojemności dostosowanej 

do prognozowanej ilości powstających ścieków. Po zapełnieniu zbiornika ścieki będą regularnie 

odbierane przez uprawnione podmioty, a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków. 

Na poniższej rycinie przedstawiono uzbrojenie nieruchomości przy ul. Metalowców 16-20 

w Kaliszu w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
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Ryc. 11. Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie nieruchomości przy ul. Metalowców 16-20 w Kaliszu 

(na podstawie danych z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Kalisza prowadzonego przez Urząd 

Miasta Kalisza: http://msip.kalisz.pl/msip/). 

  

 

8.3.3. Etap likwidacji przedsięwzięcia 

 

Inwestor nie planuje likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W przypadku wystąpienia 

okoliczności skutkujących koniecznością jej fizycznej likwidacji, wykonana ona zostanie zgodnie 

z prawem budowlanym (m.in. opracowania dokumentacji technicznej), wymaganiami ochrony 

http://msip.kalisz.pl/msip/
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środowiska (w szczególności w odniesieniu do gospodarki odpadami), także rewitalizacji terenu 

po zlikwidowaniu instalacji.  

W trakcie likwidacji obiektu, występować będą oddziaływania na środowisko, takie jak: 

 

- zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego  

Na etapie likwidacji mogą występować zanieczyszczenia związane z emisją substancji 

pochodzących z pojazdów i urządzeń czy maszyn wykonujących roboty rozbiórkowe. Uciążliwości 

te będą miały charakter okresowy i ze względu na ograniczony zasięg oddziaływania nie będą 

powodować oddziaływania poza strefę wykonywanych prac. 

 

- hałas  

Z transportem samochodowym oraz z pracą ciężkiego sprzętu budowlanego – rozbiórkowego 

związana będzie emisja hałasu. Ze względu na fakt, że prace rozbiórkowe prowadzone będą w porze 

dziennej oraz znaczne odległości najbliższej zabudowy mieszkalnej, poziom hałasu poza terenem 

prowadzonych prac, spowodowany pracą maszyn budowlanych - rozbiórkowych i towarzyszących im 

urządzeń technicznych, a także zwiększonym ruchem pojazdów samobieżnych i samochodowych, nie 

będzie uciążliwy dla mieszkańców. 

 
- odpady 

Oddziaływania na środowisko są podobne jak na etapie realizacji inwestycji. Powstałe 

i zebrane odpady w trakcie likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia należy wywieść 

do uprawnionych odbiorców. W trakcie likwidacji przedsięwzięcia określone ilości i rodzaje 

powstających odpadów zależeć będzie od wariantu likwidacji, czy nastąpi rozbiórka obiektu – 

całkowita lub częściowa, czy ulegnie zmianie przeznaczenie trenu.  

Najbardziej prawdopodobny jest wariant zmiany przeznaczenia terenu. Do czasu likwidacji 

użytkownik musi wykonać podjęte zobowiązania, a następnie powstałe odpady zostaną przekazane 

właściwym odbiorom do odzysku lub unieszkodliwienia. 

Powstałe odpady w czasie likwidacji podobne jakościowo do odpadów powstających w fazie 

budowy oraz odpady specyficzne dla likwidowanego punktu nie wpłyną negatywnie na otaczające 

środowisko przyrodnicze przy zachowaniu podstawowych rygorów porządkowych.         

W czasie likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia pod względem jakościowym powstaną 

odpady podane poniżej. Ich ilości zależeć będą od wariantu likwidacji punktu i wahać się mogą 

od 0,500 Mg do ok. 500 Mg (np. w przypadku gruzu betonowego). Będą to odpady: 

 15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), 

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

niebezpiecznymi (np. PCB), 

 15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

 16 02 13* - zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 12, 
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 16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, 

 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 

 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, 

 17 01 06* - zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne, 

 17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg, 

 17 02 03 – tworzywa sztuczne, 

 17 04 05 – żelazo i stal, 

 17 04 07 – mieszaniny metali, 

 17 04 09* - odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, 

 17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10, 

 17 05 03*- gleba i ziemia, w tym zawierające substancje niebezpieczne, 

 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, 

 17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, 

 17 09 03* - inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

Powstałe odpady należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach. Usuwane odpady 

będą typowymi materiałami rozbiórkowymi, w większości kwalifikującymi się do wykorzystania 

w celach gospodarczych (gruz betonowy, materiały ceramiczne, złom metali, szkło, drewno, itp.).  

Podczas likwidacji przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości powstawania istotnych 

zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi związanych z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów 

poza uciążliwościami wynikającymi z konieczności przemieszczenia znacznej ilości materiałów 

rozbiórkowych.  

 

- możliwość zanieczyszczenia środowiska 

Na etapie likwidacji oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne będzie 

zbliżone do oddziaływania na etapie realizacji. Należy zatem zastosować środki zabezpieczające przed 

ewentualnym skażeniem gruntu substancjami ropopochodnymi, związanym z działalnością maszyn 

i urządzeń, analogiczne jak na etapie realizacji. 

 

8.4. Ocena oddziaływania na powietrze 

Oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego w rejonie inwestycji będzie związane 

z emisjami zanieczyszczeń gazowych i pyłowych powstających na wszystkich etapach 

przedsięwzięcia. 

  

a) Faza realizacji przedsięwzięcia  

Największa emisja gazów lub pyłów do powietrza pochodzić będzie ze środków transportu 

i maszyn budowlanych. W fazie realizacji należy liczyć się z występowaniem zwiększonej emisji 

zanieczyszczeń gazowych zawartych w spalinach oraz zwiększonej ilości pyłów związanej 

z transportem. 
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Wymienione emisje są typowe dla okresu realizacji i znikną wraz z zakończeniem prac 

inwestycyjnych. Ograniczenie emisji w czasie realizacji inwestycji będzie polegać na odpowiednim 

doborze właściwego sprzętu i pojazdów, ich prawidłowej eksploatacji oraz prawidłowej organizacji 

pracy. 

 

b) Faza eksploatacji przedsięwzięcia  

Źródłem zanieczyszczeń związanych z planowanym przedsięwzięciem będzie głównie obsługa 

komunikacyjna punktu zbierania i magazynowania odpadów, jak również ręczny przeładunek złomu. 

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe będą pochodzić zarówno od sprzętu i maszyn pracujących 

w obrębie zakładu (żuraw przeładunkowy), jak również od pojazdów dostarczających i wywożących 

odpady, w tym samochodów osobowych drobnych dostawców  oraz samochodów ciężarowych. 

Rodzaj zanieczyszczeń i wielkość prognozowanej emisji przyjęto na podstawie analizy 

przedsięwzięcia o podobnych parametrach oraz zbliżonych warunkach środowiskowych, 

zrealizowanego przez inwestora w Szczecinie, dla którego obliczenia zostały wykonane przy pomocy 

modelowania matematycznego. 

 

Dane do obliczeń 

Tabela 10. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń z transportu. 

w g/kg paliwa SO2 NO2 CO Węglowodory 

alifatyczne 

Węglowodory 

aromatyczne 

Pyły 

 

Pojazdy z silnikiem Diesla 6 8,5 3,4 13,5 5,5 4,3 

Samochody dostawcze 

Diesel 
6 8,5 21 1,5 0,6 3,7 

Samochody osobowe, 

etylina 
2 28,05 240 30 13 0,15 

Samochody osobowe, 

benzyna bezołowiowa 
2 3 4 16 1,5 0,6 

 

Przewiduje się następującą częstotliwość ruchu: samochody ciężarowe i dostawcze – 10 

sam./dobę, samochody osobowe – 10 sam./dobę, praca 1 dźwigu samojezdnego – 8 godzin/dobę. 

Przyjęto średni współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu Zo = 1,0 m, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia 

dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87). 

Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związanego z pracą wpływają 

następujące czynniki:  

- rodzaj i ilość zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych emitowanych przez zakład, 

- sposób wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (rodzaj i wysokość 

emitorów, prędkość i temperatura wylotu gazów), 

- warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze. 
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Dwa pierwsze czynniki uwarunkowane są rodzajem działalności zakładu, trzeci – jest zależny 

od lokalizacji źródeł emisji, a w szczególności od zjawisk atmosferycznych i topograficznych 

decydujących o intensywności wymiany powietrza w atmosferze, takich jak: kierunek wiatru, 

prędkość wiatru, dyfuzja atmosferyczna (miara burzliwości atmosfery), szorstkość terenu (roślinność 

i zagospodarowanie przestrzenne), pochłanianie zanieczyszczeń przez podłoże suche, przemiany 

zanieczyszczeń w atmosferze, wymywanie zanieczyszczeń przez opady atmosferyczne, górna inwersja 

temperatury (grubość warstwy mieszania), skręt wiatru z wysokością (zjawisko związane z ruchem 

geograficznym), krzywoliniowy ruch mas powietrza (zjawisko związane z ruchem obrotowym ziemi), 

kumulacja zanieczyszczeń w chmurach. 

 

Określenie wielkości emisji 

Na podstawie w/w danych i wskaźników emisji, określono wielkość emisji i przedstawiono 

ją w poniższej tabeli nr 11. 

Wszelkie prace związane z segregacją, zbiorem, transportem, klasyfikacją złomu, makulatury 

oraz innych odpadów, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, będą prowadzone 

na obszarze otwartym na terenie zakładu, w związku z czym emisja zanieczyszczeń z tych będzie 

emisją niezorganizowaną. Jak wykazano w tabeli nr 11, można ją uznać za pomijalną. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że planowana inwestycja polegająca na organizacji punktu 

zbierania i magazynowania odpadów przy ul. Metalowców 16-20 w Kaliszu na działkach 

ewidencyjnych nr 2/3 i 4/5 obręb 110 Zagorzynek, nie będzie powodowało uciążliwości dla powietrza 

atmosferycznego pod względem emisji zanieczyszczeń pochodzących z planowanego profilu 

działalności. 

 

Emisja z procesów grzewczych 

Na terenie inwestycji do ogrzewania pomieszczeń będzie wykorzystane ogrzewanie 

elektryczne, w związku z czym emisję z procesów grzewczych można uznać za pomijalną. 
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Tabela 11. Wielkość emisji poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń emitowanych w związku z eksploatacją przedsięwzięcia. 

Źródło emisji 
Czas pracy 
[h/dobę] / 

[h/rok] 

Parametry emitora 

Rodzaj zanieczyszczenia 

Wielkość emisji 

D [m] V [m/s] T [K] H [m] kg/h roczna [Mg/rok] 

Samochody: 
ciężarowe i 
dostawcze - 10 
szt./dobę, osobowe - 
10 szt./dobę 

10  / 2600 0,04 10 350 0,5 SO2 0,0072 0,018 

NO2 0,0102 0,027 

CO 0,0162 0,042 

węglowodory alifatyczne 0,0078 0,021 

węglowodory aromatyczne 0,0033 0,009 

pył 0,0048 0,012 

Dźwig samojezdny 8 / 2080 0,04 10 350 0,5 SO2 0,051 0,106 

NO2 0,0722 0,150 

CO 0,1786 0,372 

węglowodory alifatyczne 0,0128 0,026 

węglowodory aromatyczne 0,0052 0,010 

pył 0,0314 0,066 

         Objaśnienia: D - średnica wewnętrzna wylotu emitora; V - prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora; T - temperatura gazów odlotowych na wylocie 

emitora; H - geometryczna wysokość emitora liczona od poziomu terenu. 
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c) Faza likwidacji przedsięwzięcia 

W przypadku ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia emisja gazów lub pyłów do powietrza 

będzie związana z pracą pojazdów, np. dźwigu i samochodów ciężarowych wywożących elementy 

infrastruktury placu oraz z pracą maszyn rozbiórkowych. Za pomocą dźwigu prowadzone będą:  

- załadunek zgromadzonych odpadów na samochody ciężarowe, 

- załadunek pustych pojemników do magazynowania odpadów, 

- demontaż wagi najazdowej, pomieszczenia kasy i kontenera socjalnego (częściowo demontaż 

ręczny) oraz ich załadunek na środki transportu. 

Maszyny rozbiórkowe będą użyte do ewentualnego zlikwidowania utwardzenia placu 

oraz budynku magazynowego odpadów.  

 W fazie likwidacji wystąpi zwiększona emisja zanieczyszczeń gazowych zawartych 

w spalinach, a także zwiększona ilość pyłów pochodzących z transportu i prac wyburzeniowych. 

Wymienione emisje są typowe dla okresu likwidacji i znikną wraz z zakończeniem prac. 

Ograniczenie emisji w czasie realizacji inwestycji będzie polegać na odpowiednim doborze 

właściwego sprzętu i pojazdów, ich prawidłowej eksploatacji oraz prawidłowej organizacji pracy. 

 

8.5. Oddziaływanie w zakresie emisji odpadów 

 

Emisję odpadów potraktowano jako osobne zagadnienie, ponieważ oddziałuje na praktycznie 

wszystkie elementy środowiska: glebę, wodę, ludzi, przyrodę i powietrze. Odpady będą powstawały 

na etapie realizacji inwestycji, jej funkcjonowania oraz likwidacji. Wszelkie prace będą prowadzone 

tak, aby zminimalizować ilość powstających odpadów. 

 

a) Faza realizacji inwestycji 

Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą wiązały się z prowadzonymi pracami 

budowlano-remontowymi oraz wyburzeniowymi. Rodzaje odpadów, które mogą powstawać należą 

głównie do grupy 17, według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923), czyli „odpadów z budowy, remontów i demontażu 

obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów 

zanieczyszczonych)”. Są to odpady, które ilościowo będą przeważać nad pozostałymi, szczególnie ze 

względu  na potrzebę zdjęcia wierzchniej warstwy gleby oraz wyburzenia jednego budynku w celu 

przystosowania nieruchomości do planowanej działalności. Przewiduje się, że spośród odpadów 

z grupy 17, w największych ilościach będą powstawać:  

 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie , inne niż wymienione w 17 05 03, 

 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,  

 17 01 02 – gruz ceglany,  

 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,  

 17 04 05 - żelazo i stal. 
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W mniejszych ilościach będą powstawać odpady opakowaniowe z grupy 15 (np. 15 01 02 – 

Opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe, 15 01 10* - 

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone itp.). 

Ilości odpadów, które będą wytwarzane na etapie realizacji przedsięwzięcia są trudne 

do oszacowania na obecnym etapie zaawansowania inwestycji. Na dzień dzisiejszy można jedynie 

przewidywać największe ilości odpadów  z grupy 17. Rodzaje odpadów, które mogą powstawać 

w trakcie realizacji inwestycji, a także sposób ich magazynowania i zagospodarowania przedstawiono 

w poniższej tabeli nr 12. 

 

Tabela 12. Rodzaje odpadów powstające na etapie realizacji inwestycji oraz sposoby ich magazynowania i 

zagospodarowania. 

Lp. Kod i rodzaj odpadu 
Sposób magazynowania 

odpadu 
Zagospodarowanie 

odpadów 

1. 
15 01 02 – opakowania z tworzyw 
sztucznych 

w big-bagach lub pojemnikach 
w wyznaczonym miejscu 
magazynowania odpadów na 
czas robót budowlanych 

odzysk 

2. 
15 01 06 - zmieszane odpady 
opakowaniowe  

w big-bagach lub 
pojemnikach, w wyznaczonym 
miejscu magazynowania 
odpadów na czas robót 
budowlanych 
 

odzysk 

3. 

15 01 10* - opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone  

unieszkodliwianie 

4. 
17 01 01– odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i remontów 

w kontenerach, w 
wyznaczonym miejscu 
magazynowania odpadów na 
czas robót budowlanych 
 

odzysk 

5. 17 01 02 – gruz ceglany odzysk 

6. 

17 01 07 - zmieszane odpady z 
betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione 
w 17 01 06  

odzysk 

7. 17 04 05 - żelazo i stal  odzysk 

8. 
17 05 04 - gleba i ziemia, w tym 
kamienie, inne niż wymienione w 
17 05 03 

luzem, w wyznaczonym 
miejscu magazynowania 
odpadów na czas robót 
budowlanych 

odzysk 

* odpady niebezpieczne 

 

Magazynowanie odpadów w wyznaczonych miejscach uniemożliwi ich negatywny wpływ 

na środowisko. 

Firma zewnętrzna, która będzie zajmować się realizacją inwestycji, będzie odpowiedzialna 

za wytworzone odpady (będzie wytwórcą, a tym samym posiadaczem odpadów). Zgodnie z ustawą 

o odpadach z 2012 r. powinna ona posiadać stosowane decyzje z zakresu gospodarki odpadami 
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oraz przekazać wytworzone odpady do podmiotów posiadających decyzję w zakresie odzysku bądź 

unieszkodliwiania  odpadów. Jeżeli inwestor sam przeprowadzi realizację punktu zbierania, będzie 

odpowiedzialny za wytworzone odpady. Dodatkowo w przypadku, gdy pojazdy wykorzystywane przy 

realizacji przedsięwzięcia będą kierowane do punktów serwisowych w celu wymiany płynów 

eksploatacyjnych, właścicielem odpadowych olejów i smarów będzie firma serwisująca. 

 

b) Faza eksploatacji inwestycji 

Odpady powstające na etapie funkcjonowania inwestycji będą wiązały się z eksploatacją 

maszyn, urządzeń i pomieszczeń. W poniższych tabelach podano szacowaną ilość poszczególnych 

rodzajów odpadów, jaka może powstać w związku z funkcjonowaniem punktu zbierania 

i magazynowania odpadów (tabela nr 13), a także miejsce i sposób magazynowania oraz sposób 

zagospodarowania tych odpadów (tabela nr 14).  

 

Tabela 13. Rodzaje i szacowane ilości odpadów wytwarzanych w fazie eksploatacji inwestycji. 

Lp. Kod i rodzaj odpadu 
Szacowana ilość 

odpadu [Mg/rok] 

1. 13 01 13* - inne oleje hydrauliczne  0,300 

2. 13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  0,300 

3. 15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania  i 
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

0,100 

4. 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

0,100 

5. 16 01 13* - płyny hamulcowe 0,010 

6. 16 01 17 - metale żelazne 0,100 

7. 16 01 18 - metale nieżelazne 0,100 

8. 16 01 21* - niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 
do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 

0,010 

9. 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 
inne niż wymienione 16 02 09 do 16 02 12 

0,010 

10. 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 
02 13 

0,010 

11. 16 06 01* -  baterie i akumulatory ołowiowe 0,200 

Razem odpady niebezpieczne 0,930 

Razem odpady inne niż niebezpieczne 0,310 

* odpady niebezpieczne 

 

Wytwarzany zużyty sprzęt będą stanowić wszystkie odpady, które można zaklasyfikować 

do grup i rodzajów sprzętu elektrycznego i elektronicznego wymienionych w załączniku nr 6 

(obowiązuje do 31 grudnia 2017 r.) do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym, a od 1 stycznia 2018 r. w załączniku nr 1 ustawy. Odpady zużytego 

sprzętu jako pochodzące z firmy kwalifikowane będą pod kodami odpadów: 16 02 13* Zużyte 
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urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione 16 02 09 do 16 02 12 oraz 16 02 

14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, w zależności od tego czy dany 

odpad będzie zawierał niebezpieczne substancje lub elementy. 

Odpady o kodzie 16 02 13* będą stanowić np. świetlówki i monitor komputera, natomiast 

jako odpady o kodzie 16 02 14 będą klasyfikowane np. zużyte urządzenia grzejne, aparat 

telefoniczny, drukarka, odbiornik radiowy, mysz i klawiatura komputera.  

Wszelkie wytwarzane odpady zużytego sprzętu będą przekazywane do zakładu przetwarzania 

zużytego sprzętu prowadzonego przez spółkę TOM Elektrorecykling w Szamotułach lub w Szczecinie. 

 

Tabela 14. Sposób i miejsce magazynowania oraz sposób zagospodarowania odpadów wytwarzanych w fazie 

eksploatacji inwestycji. 

Lp. Kod i rodzaj odpadu 
Sposób magazynowania 

odpadu 
Zagospodarowanie 

odpadów 

1. 13 01 13* - inne oleje hydrauliczne 

W szczelnych, odpowiednio 
oznaczonych i zamykanych 
pojemnikach,  wykonanych 
z materiałów trudno 
palnych, odpornych na 
działanie odpadów, 
zabezpieczonych przed 
stłuczeniem. W 
wyznaczonym miejscu na 
utwardzonym placu lub w 
budynku magazynowym. 

Przekazywane do 
odzysku lub 
unieszkodliwiania  

2. 13 02 08* - inne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe  

Przekazywane do 
odzysku lub 
unieszkodliwiania  

3. 

15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania  i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi 

W szczelnych oraz 
oznaczonych pojemnikach, 
zamykanych, odpornych na 
działanie składników 
odpadu.  
W wyznaczonym miejscu na 
utwardzonym placu lub w 
budynku magazynowym. 

Przekazywane do 
odzysku lub 
unieszkodliwiania  

4. 

15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 
ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 
02 02 

Przekazywane do 
odzysku lub 
unieszkodliwiania  

5. 16 01 13* - płyny hamulcowe 
Przekazywane do 
odzysku lub 
unieszkodliwiania  

6. 16 01 17 - metale żelazne 
W oznaczonych 
pojemnikach/kontenerach. 
W wyznaczonym miejscu na 
utwardzonym placu 
magazynowym. 

Przekazywane do 
odzysku lub zbierania 

7. 16 01 18 - metale nieżelazne 
Przekazywane do 
odzysku lub zbierania 

8. 
16 01 21* - niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 
13 i 16 01 14 

W oznaczonych 
pojemnikach, odpornych na 
działanie składników 
odpadu. W wyznaczonym 
miejscu w budynku 
magazynowym 

Przekazywane do 
odzysku, 
unieszkodliwiania lub 
zbierania 

9. 
16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione 16 02 09 do 16 02 12 

W oznaczonych zamykanych 
pojemnikach, odpornych na 
działanie składników 

Przekazywane do 
odzysku lub zbierania 
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Lp. Kod i rodzaj odpadu 
Sposób magazynowania 

odpadu 
Zagospodarowanie 

odpadów 

odpadu. W wyznaczonym 
miejscu na utwardzonym 
placu lub w budynku 
magazynowym. 

10. 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 

W oznaczonych zamykanych 
pojemnikach/kontenerach. 
W wyznaczonym miejscu na 
utwardzonym placu lub w 
budynku magazynowym. 

Przekazywane do 
odzysku lub zbierania 

11. 16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe 

W oznaczonych zamykanych 
pojemnikach, odpornych na 
działanie składników 
odpadu. 
W wyznaczonym miejscu w 
budynku magazynowym. 

Przekazywane do 
odzysku lub zbierania 

 

Wszystkie odpady będą magazynowane na utwardzonym placu. Baterie i akumulatory będą 

magazynowane w zamykanych pojemnikach odpornych na składniki zawarte w bateriach 

i akumulatorach, natomiast zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie magazynowany 

na utwardzonym terenie w wydzielonym miejscu, zabezpieczonym przed oddziaływaniem czynników 

atmosferycznych (np. w zamykanych kontenerach). Wszystkie substancje będą przechowywane 

w szczelnych oryginalnych opakowaniach. 

Sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

Będzie miał również charakter wieloetapowego działania:  

- minimalizacji powstających odpadów,  

- zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku,  

- zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów.  

Wszystkie odpady będą magazynowane w sposób selektywny, nie zagrażający środowisku.  

Powstające odpady będą przekazywane wyłącznie uprawnionym podmiotom tj. takim, które 

uzyskały zezwolenia właściwych organów (marszałka, starosty) na prowadzenie działalności 

w zakresie gospodarki odpadami (odzysk, unieszkodliwianie, transport, zbieranie). 

 

c) Faza likwidacji inwestycji 

Rodzaje i ilości odpadów powstających w fazie ewentualnej likwidacji inwestycji będą zależały 

od wariantu likwidacji, czyli zmiany przeznaczenia obiektu bądź całkowitej likwidacji punktu zbierania 

i magazynowania odpadów. 

 

Zmiana przeznaczenia obiektu 

 Powstające odpady będą pochodziły wyłącznie z eksploatacji pojazdów wywożących odpady 

oraz pracujących przy załadunku odpadów, pustych pojemników do magazynowania odpadów 

oraz zdemontowanych elementów infrastruktury punktu zbierania odpadów. Będą powstawać 

głównie odpady zużytych olejów, smarów przekładniowych oraz ubrań ochronnych i tkanin 
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do wycierania olejów i smarów. Ilości odpadów, które będą wytwarzane na etapie likwidacji 

przedsięwzięcia są trudne do oszacowania, lecz na pewno będą to niewielkie ilości ze względu 

na krótki czas trwania etapu likwidacji. 

W ramach tego wariantu likwidacji punktu zbierania odpadów nie będą prowadzone prace 

wyburzeniowe, utwardzenie terenu również nie będzie likwidowane, w związku z czym nie nastąpi 

emisja odpadów budowlanych. Nie będzie usuwana sieć instalacji podziemnej, ani nie będą 

prowadzone prace ziemne.  

 

Tabela 15 Rodzaje odpadów powstające na etapie likwidacji inwestycji oraz sposoby ich magazynowania 

i zagospodarowania. 

Lp. Kod i rodzaj odpadu 
Sposób i miejsce 

magazynowania odpadu 
Zagospodarowanie 

odpadów 

1. 13 01 13* - inne oleje hydrauliczne  
W szczelnych, odpowiednio 
oznaczonych i zamykanych 
pojemnikach,  wykonanych z 
materiałów trudno palnych, 
odpornych na działanie 
odpadów, zabezpieczonych 
przed stłuczeniem. 
W wyznaczonym miejscu na 
utwardzonym placu lub w 
budynku magazynowym. 

Przekazywane do 
odzysku lub 
unieszkodliwiania  

2. 13 02 08* - inne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe  

Przekazywane do 
odzysku lub 
unieszkodliwiania  

3. 

15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania  i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi 

W szczelnych oraz 
oznaczonych pojemnikach, 
zamykanych, odpornych na 
działanie składników odpadu. 
W wyznaczonym miejscu w 
budynku magazynowym. 
 

Przekazywane do 
odzysku lub 
unieszkodliwiania  

4. 

15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 
i ubrania ochronne inne niż wymienione w 
15 02 02 

Przekazywane do 
odzysku lub 
unieszkodliwiania  

 

Na terenie placu magazynowego oraz w budynku magazynowym, który nie zostanie 

zlikwidowany, zostaną wyznaczone miejsca do czasowego magazynowania wytworzonych odpadów. 

Miejsce to będzie oznaczone, a odpady będą gromadzone selektywnie w odpowiednio 

przystosowanych pojemnikach na utwardzonym podłożu, aby uniemożliwić ich negatywny wpływ 

na środowisko. 

 

Całkowita rozbiórka obiektu 

W sytuacji, gdy nastąpi potrzeba całkowitej likwidacji punktu zbierania i magazynowania 

odpadów, powstaną odpady, których rodzaje wyszczególniono poniżej. Ich ilości są trudne 

do oszacowania na tym etapie zaawansowania inwestycji - mogą się wahać od 0,500 Mg 

do ok. 500 Mg (np. w przypadku gruzu betonowego). Będą to odpady: 
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 15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), 

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

niebezpiecznymi (np. PCB), 

 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

 16 02 13* - zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 12, 

 16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, 

 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 

 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, 

 17 01 06* - zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne, 

 17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg, 

 17 02 03 – tworzywa sztuczne, 

 17 04 05 – żelazo i stal, 

 17 04 07 – mieszaniny metali, 

 17 04 09* - odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, 

 17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10, 

 17 05 03*- gleba i ziemia, w tym zawierające substancje niebezpieczne, 

 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, 

 17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, 

 17 09 03* - inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

Powstałe odpady należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach. Usuwane odpady 

będą typowymi materiałami rozbiórkowymi, w większości kwalifikującymi się do wykorzystania 

w celach gospodarczych (gruz betonowy, materiały ceramiczne, złom metali, szkło, drewno, itp.).  

Podczas likwidacji przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości powstawania istotnych 

zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi związanych z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów 

poza uciążliwościami wynikającymi z konieczności przemieszczenia znacznej ilości materiałów 

rozbiórkowych.  

Powstałe odpady należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach. Usuwane odpady 

będą typowymi materiałami rozbiórkowymi, w większości kwalifikującymi się do wykorzystania 

w celach gospodarczych (gruz betonowy, materiały ceramiczne, złom metali, szkło, drewno, itp.).  

 

Podczas likwidacji przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości powstawania istotnych 

zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi związanych z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów 

poza uciążliwościami wynikającymi z konieczności przemieszczenia znacznej ilości materiałów 

rozbiórkowych 
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W obu wariantach likwidacji obiektu, tak jak w fazie realizacji, firma, która zajmie się 

generalnym wykonawstwem robót związanych z likwidacją punktu będzie odpowiedzialna 

za wytworzone odpady, w tym za przekazanie ich podmiotom posiadającym stosowne decyzje 

w zakresie odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów. Natomiast jeśli inwestor sam przeprowadzi 

likwidację punktu zbierania, będzie właścicielem wytworzonych odpadów. Jak już wcześniej 

wspomniano, w przypadku przekazania pojazdów wykorzystywanych przy likwidacji przedsięwzięcia 

do punktów serwisowych w celu wymiany płynów eksploatacyjnych, właścicielem odpadowych 

olejów i smarów będzie firma serwisująca.  

 

8.6. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi 

 

a) Etap realizacji przedsięwzięcia 

 

Realizacja punktu zbierania i magazynowania odpadów będzie miała wpływ 

na przekształcenie powierzchni ziemi, które będzie wynikać z: 

- przygotowania i zajęcia terenu jako placu budowy (m.in. wytyczenie miejsc postoju maszyn 

budowlanych), 

- wykonania wykopów w celu wykonania doziemnych sieci technicznych 

- usunięcia gleby w celu wykonania utwardzenia terenu 

- wykonania ogrodzenia terenu. 

 

Przewiduje się, że w związku z pracami ziemnymi nastąpi trwała zmiana lub utrata warstwy 

glebowej, mechaniczne zagęszczenie głębszych warstw gleby, wyrównanie powierzchni terenu 

oraz ingerencja w struktury geologiczne do głębokości wykopu. Wykonanie wykopów będzie wiązać 

się z koniecznością rozplantowania ziemi na terenie położonym w bezpośrednim sąsiedztwie  

lub miejscu wskazanym przez właściciela nieruchomości. 

W trakcie robót, w związku z użyciem ciężkiego sprzętu oraz magazynowaniem odkładu 

ziemi, mogą wystąpić dodatkowe przekształcenia parametrów fizycznych gleb (porowatość, 

przepuszczalność, zagęszczenie) w obszarze inwestycji. 

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w obrębie gruntów mineralnych, więc procesom 

przekształceń nie będą poddawane grunty pochodzenia organicznego. 

W celu ograniczenia skutków środowiskowych związanych z fazą budowy punktu zbierania 

i magazynowania odpadów zaleca się zdjęcie warstwy próchniczej gleby, średnio do 30 cm 

i składowanie jej na oddzielnych pryzmach. Po zakończeniu prac ziemię należy wykorzystać 

do niwelacji terenu.  

 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi może również dotyczyć sytuacji przypadkowego 

wycieku oleju silnikowego z pracujących pojazdów i maszyn budowlanych. Aby tego uniknąć, 

do realizacji inwestycji wykorzystywane będą wyłącznie sprawne pojazdy i maszyny poddawane 

regularnym przeglądom technicznym, a pracownicy będą posiadać odpowiednie przeszkolenie. 
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Ruchy masowe 

Jak podano w punkcie 2.1-.2.2 raportu, teren planowanego przedsięwzięcia położony jest 

poza zasięgiem występowania ruchów masowych, w obrębie Wysoczyzny Kaliskiej. Powierzchnia 

terenu opada nieznacznie w kierunku południowo-wschodnim, deniwelacje sięgają ok. 1 m. Obszar 

inwestycji zbudowany jest z nasypów niekontrolowanych wynikających z działalności człowieka, 

zalegających na utworach piaszczystych, pod którymi występują iły pstre, a miejscami zwałowe gliny 

piaszczyste przeławicone piaskami drobnymi. Taka lokalizacja, morfologia i warunki litologiczne 

nie sprzyjają występowaniu ruchów masowych, w szczególności szybkim przemieszczeniom.  

 

b) Etap eksploatacji przedsięwzięcia 

 

W czasie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie występowało istotne oddziaływanie 

przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi. Zostanie ona przekształcona wyłącznie na etapie realizacji 

inwestycji.  

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie wystąpi zagrożenie wystąpienia ruchów masowych 

ziemi. 

Wszelkie zanieczyszczenia powstające w wyniku magazynowania odpadów będą ujęte 

w zorganizowane systemy odprowadzania. Ewentualne wycieki paliw lub smarów z pojazdów 

i maszyn nie będą przedostawały się do gleby, ponieważ teren zajęty przez place magazynowe, ciągi 

komunikacyjne i miejsca postojowe będzie utwardzony, a zakład wyposażony w sorbenty służące 

do neutralizacji wycieków. 

 

c) Etap likwidacji przedsięwzięcia 

 

W przypadku całkowitej likwidacji placu w rozumieniu rozbiórki obiektu, oddziaływanie 

na powierzchnię ziemi będzie związane z usunięciem  utwardzenia terenu oraz wykonania wykopów 

w celu usunięcia instalacji doziemnej. Nadkład ziemi będzie składowany w odpowiednio wydzielonym 

miejscu nie za blisko wykopu, a sam wykop nie będzie na tyle głęboki, aby mogło dojść 

do jakichkolwiek ruchów masowych ziemi.  

Ponadto będzie występowało oddziaływanie na powierzchnię ziemi ciężkich pojazdów 

i maszyn demontujących infrastrukturę punktu zbierania i magazynowania odpadów. 

Wszelkie oddziaływania będą krótkotrwałe i ustaną wraz z zakończeniem etapu likwidacji 

obiektu. 

 

 

8.7. Oddziaływanie na klimat i krajobraz 

 

Oddziaływanie na klimat 

Punkt zbierania odpadów nie jest typem przedsięwzięcia, które może mieć wpływ na zmianę 

klimatu zarówno w skali lokalnej (mikroklimat), jak i ponadlokalnej. Ze względu na charakter i rozmiar 
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planowanego przedsięwzięcia nie wystąpi wpływ na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji 

ani likwidacji inwestycji.  

 

Oddziaływanie na krajobraz 

Ewentualne oddziaływanie na krajobraz będzie występowało wyłącznie na etapie eksploatacji 

inwestycji. 

Na obszarze lokalizacji inwestycji oraz w jej okolicach dominuje typowy miejski krajobraz 

kulturowy, charakterystyczny dla  obszarów  intensywnej gospodarki człowieka. Krajobraz 

charakteryzuje się zmienionym układem warunków naturalnych oraz dużym udziałem elementów 

przestrzennych stworzonych przez człowieka, takich jak: budynki zakładów przemysłowo-

usługowych, asfaltowa ulica wraz z towarzyszącą infrastrukturą, parkingi samochodowe 

oraz w dalszej odległości budynki mieszkalne. W wyniku realizacji przedsięwzięcia do istniejącego 

krajobrazu o silnie zauważalnej ingerencji człowieka zostaną wprowadzone nowe elementy 

urbanistyczne, m.in. utwardzony plac magazynowy, kontenery stalowe, kontener socjalny, parking 

samochodów osobowych, itp. Ze względu na charakter oraz wielkość tych elementów można sądzić, 

że odpowiednio wkomponują się w krajobraz miejski nie powodując jego zakłóceń. 

Biorąc pod uwagę powyższe, a także przeznaczenie terenu według zmiany studium 

uwarunkowań, jakim jest prowadzenie działalności  produkcyjno-usługowej, należy stwierdzić, 

iż planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało negatywnie na krajobraz.  

 

 

8.8. Oddziaływanie na  zabytki, krajobraz kulturowy i dobra materialne 

 

Na żadnym etapie inwestycji nie będzie występowało oddziaływanie na zabytki, dobra 

materialne ani krajobraz kulturowy rejonu przedsięwzięcia oraz jego dalszych okolic. Wszelkie 

istniejące zabytki i obszary objęte ochroną konserwatorską znajdują się poza granicami 

oddziaływania przedsięwzięcia. Obiekty tego typu istniejące w rejonie przedsięwzięcia opisano 

w punkcie 3 Raportu.  

 

 

8.9. Wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w punktach 8.1-

8.4. 

 

Nie będzie występowało wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska, na które 

będzie wpływać planowana inwestycja. Nie będzie również dochodzić do kumulowania się 

oddziaływań opisanych w rozdziale 8 raportu.  
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9. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis 

przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia 

na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 

krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko 

 

W niniejszym punkcie raportu omówiono opis metod prognozowania oraz opis 

przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko uwzględniając: 

a) istnienie przedsięwzięcia,  

b) wykorzystanie zasobów środowiska, 

c) emisje. 

 

Istnienie przedsięwzięcia 

 Ooddziaływanie projektowanego zakładu nie zmieniło się w stosunku do prognozowanego 

na etapie składania przez inwestora wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W związku z tym poniżej przedstawiono matryce przewidywanych oddziaływań na środowisko 

według karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej jako załącznik do wniosku z 2015 roku. 

Podstawą prognozowania jest przeprowadzenie analizy badanej rzeczywistości, stwierdzenie 

aktualnego stanu zjawisk, współzależności, sprzężeń zwrotnych, kierunków i oddziaływania 

czynników wewnętrznych oraz istniejących rezerw i ograniczeń. Techniki prognozowania różnią się 

między sobą liczbą rozpatrywanych zmiennych oraz horyzontem czasowym. Zastosowana 

w niniejszym raporcie metoda prognozowani opiera się na skojarzeniach, swobodnej wymianie 

poglądów, obserwacji rynku oraz przewidywania zjawisk na podstawie związków przyczynowo-

skutkowych. 

Jak wskazano w punkcie 8 niniejszego opracowania, na żadnym etapie realizacji 

przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu zbierania odpadów w tym złomu, wraz z niezbędną 

infrastrukturą na działce nr 2/3 i 4/5 obręb 110 Zagorzynek, negatywny wpływ zamierzenia 

na środowisko nie wystąpi. 

Do znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko będą należeć: 

 na etapie budowy: 

- oddziaływanie na powierzchnię ziemi i glebę oraz powstawanie odpadów, 

 na etapie eksploatacji: 

- oddziaływanie na atmosferę i wpływ na klimat akustyczny, ale na poziomie mieszczącym się 

w obowiązujących normach, 

- powstawanie ścieków socjalno-bytowych, 

- powstawanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych oraz wód odciekowych, 

- produkcja odpadów, w tym niebezpiecznych. 

  

Etap budowy: 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi na etapie budowy obiektu jest nieuniknione ze względu 

na samą istotę procesu inwestycyjnego. 
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W trakcie budowy przekształcona zostanie pokrywa glebowa (powstaną place, drogi 

wewnętrzne, parkingi, instalacje). Pokrywa glebowa w analizowanej inwestycji zostanie 

zagospodarowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powstaną również odpady 

charakterystyczne dla procesu inwestycyjnego. Prawidłowe ich zagospodarowanie zagwarantuje 

chwilowe i odwracalne oddziaływanie na środowisko. Podobnie w przypadku występowania emisji 

substancji do powietrza z maszyn i urządzeń obsługujących plac budowy oraz hałasu związanego z ich 

pracą – oddziaływanie na środowisko będzie bezpośrednie, krótkotrwałe i chwilowe, 

czyli odwracalne.      

 

Etap eksploatacji:      

Na tym etapie oddziaływanie na środowisko będzie miała emisja zanieczyszczeń 

do atmosfery, hałas oraz wytwarzanie odpadów i ścieków. Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

związana będzie z procesem spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie punktu 

zbierania odpadów. 

Dla wszystkich substancji zanieczyszczających dopuszczalne stężenia będą dotrzymane 

dla założeń przyjętych w opracowaniu.  Oddziaływania w zakresie emisji substancji do atmosfery 

będzie oddziaływaniem mało znaczącym w kształtowaniu ogólnego klimatu aerosanitarnego.  

Jednocześnie będzie to oddziaływanie bezpośrednie, stałe i trwające tyle, co eksploatacja obiektu. 

W ogólnej ocenie funkcjonowania działalności nie będzie źródłem uciążliwości akustycznej 

w środowisku otaczającym analizowany teren. Źródłami hałasu będzie głownie komunikacja 

samochodowa, rozładunek, załadunek przedmiotów działalności zakładu, jak również budynek 

magazynowy. Hałas stanowić będzie również mało znaczące oddziaływanie o charakterze 

bezpośrednim, stałym i trwającym jedynie w czasie eksploatacji punktu zbierania odpadów.  

Ścieki bytowe odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Ścieki deszczowe ujęte 

w system kanalizacji deszczowej odprowadzane zostaną poprzez urządzenia oczyszczające 

do miejskiej kanalizacji deszczowej, jeśli będzie taka możliwość, lub alternatywnie do gruntu poprzez 

studnie chłonne bądź dreny rozsączające. Wody odciekowe z miejsc magazynowania odpadów 

inwestor przewiduje odprowadzenie grawitacyjne do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 

W przypadku braku możliwości odprowadzenia ścieków do kanalizacji miejskiej przewiduje się 

również alternatywny sposób odprowadzenia ścieków przemysłowych za pomocą zamkniętego 

systemu rur do szczelnego zbiornika bezodpływowego. 

Odpady komunalne oraz inne odpady z działalności, w tym niebezpieczne oraz z punktu 

zbierania odpadów, odbierane będą przez uprawnione podmioty zajmujące się profesjonalnie 

gospodarowaniem odpadami.   

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszelkie oddziaływania na etapie eksploatacji zakładu, 

będą miał charakter bezpośredni, stały i trwający tyle co eksploatacja punktu zbierania 

i magazynowania odpadów. 
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Etap likwidacji 

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia, w zależności od jej wariantu może w szczególności 

nastąpić przebudowa lub modernizacja obiektu, z ewentualną, częściową jego likwidacją lub jako 

całkowita likwidacja. Jednocześnie nastąpiłaby modyfikacja krajobrazu, a w przypadku likwidacji 

obiektu jego „renaturalizacja”. 

W wyniku tych działań nastąpiłyby istotne przekształcenia w zakresie: 

- powierzchni ziemi w wyniku ingerencji sprzętu budowlanego, 

- ewentualnej roślinności wokół zakładu, w wyniku uszkodzeń lub zanieczyszczeń przez w/w/ 

sprzęt, 

- wód powierzchniowych i gruntowych w wyniku ewentualnego przenikania zanieczyszczeń 

na terenie prac rozbiórkowych do podłoża.  

Likwidacja zakładu spowoduje powstawanie znacznej ilości odpadów wymagających 

usunięcia z terenu jej lokalizacji. Powstałe odpady należy zagospodarować zgodnie z ustawą 

o odpadach z 2012 r. Usuwane odpady będą typowymi materiałami rozbiórkowymi, w większości 

kwalifikującymi się do wykorzystania (gruz betonowy, materiały ceramiczne, złom metali, szkło, 

drewno, itp.).       

Sam proces likwidacji będzie wywierał skutki bezpośrednie, chwilowe, odwracalne 

dla środowiska.  

 

Wykorzystanie  zasobów środowiska 

Ilości i rodzaje surowców potrzebnych na etapie realizacji inwestycji będą niewielkie. Będą to: 

kruszywo, cement i żwir do produkcji betonu, stal, woda oraz produkty ropopochodne jak benzyna 

i olej napędowy zużywane w urządzeniach i maszynach budowlanych. Na etapie eksploatacji będą 

zużywane takie surowce jak: energia elektryczna, olej napędowy, woda.   

 

Emisje 

Planowane przedsięwzięcie będzie powodować: 

 powstawanie ścieków socjalno – bytowych, które zostaną odprowadzone na gminną 

oczyszczalnię ścieków 

 powstawanie odpadów stałych komunalnych, które będą wywożone na składowisko 

odpadów 

 powstawanie odpadów, w tym niebezpiecznych, które będą odbierane przez 

wyspecjalizowane firmy 

 emisję zanieczyszczeń do atmosfery 

 emisję hałasu 

Dzięki zastosowaniu proekologicznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, 

przedsięwzięcie nie będzie powodować zanieczyszczenia środowiska przekraczającego normy 

określone przepisami prawa.    

Omawiana działalność nie jest zaliczana do kategorii zakładu o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia awarii. Na placu nie będą stosowane niebezpieczne substancje chemiczne szkodliwe 
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dla środowiska i zdrowia ludzi w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska. W tego typu 

przedsięwzięciu nie przewiduje się zdarzeń losowych mogących prowadzić do szczególnego 

zagrożenia dla środowiska lub katastrofy. W celu wyeliminowania wystąpienia zagrożenia 

pożarowego należy opracować instrukcję przeciwpożarową.  

Podstawową metodą prognozowania przyjętą dla niniejszego opracowania jest metoda 

porównawcza (porównanie i odwzorowanie projektowanych rozwiązań z rozwiązaniami 

już istniejących punktów zbierania odpadów w tym złomu). Omawiane przedsięwzięcie jest zbyt 

małe, aby stworzyć dla niego odrębny model symulacyjny czy też stosować macierze, metody 

sieciowe lub wskaźnikowe. W danym przypadku zastosowano też częściowo metodę tzw. list 

kontrolnych (pytań kontrolnych) na podstawie których wyodrębniono poszczególne oddziaływania. 

Listy kontrolne uwzględniają problemy, które powinny zostać przeanalizowane w ramach 

wykonywanego opracowania. Ich zakres jest zależny od cech charakterystycznych oddziaływań 

oraz od zasięgu i prawdopodobieństwa wystąpienia. Odnośnie równoważnego poziomu hałasu 

emitowanego  przez zakład do środowiska, przeprowadzono stosując algorytmy programu 

obliczeniowego LEQ Professional 6x ISO, zgodnie z normą PN-ISO 9613-2:2002 „Akustyka. Tłumienie 

dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania”, przywołanej 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobranej wody 

(Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1542). Program opiera się głównie na wzorach i zależnościach zawartych 

w w/w normie. Jest to metoda prognostyczna określania wartości poziomu hałasu otoczenia służąca 

jako jeden ze sposobów oceny klimatu akustycznego w środowisku.      

Oddziaływania na omówione wcześniej, wyodrębnione elementy środowiska określono 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi z uwzględnieniem zakresu działalności i związanych 

z tym charakterystycznym rodzajem zanieczyszczeń. 

Jako kryteria uciążliwości przyjęto: 

- istniejące uregulowania prawne dot. m.in. zasad i warunków odprowadzenia ścieków, emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu itp., 

- dane o uciążliwości bądź toksyczności poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń 

w odniesieniu do aktualnych bądź przewidywalnych rodzajów korzystania ze środowiska 

opracowanych przez agencje ochrony środowiska oraz na podstawie analogicznych istniejących 

obiektów (Tabela 16). 
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Tabela 16. Faktyczne oraz potencjalne oddziaływania krotko- i długotrwałe powstałe w wyniku realizacji 

inwestycji wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykonania zasobów środowiska i emisji. 

C
za

s 
 t

rw
an

ia
 

o
d

d
zi

ał
yw

ań
  Oddziaływanie inwestycji i emisja w podziale na elementy środowiska 

 

istnienie przedsięwzięcia 
 

emisja zanieczyszczeń 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby 

kr
ó

tk
o

tr
w

ał
e

 

(k
) 

- prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych  
- lokalizacja zaplecza budowy i parku maszyn 
- gromadzenie materiałów budowlanych 
- zebranie wierzchniej warstwy gruntu (jeśli zajdzie 
taka potrzeba)   

- emisja zanieczyszczeń z maszyn i urządzeń 
- emisja wibracji z maszyn i urządzeń budowlanych 
oraz pojazdów 
- emisja pyłów z materiałów budowlanych  
- gromadzenie odpadów na wyznaczonych miejscach  

d
łu

go
tr

w
ał

e
  

(d
) 

- wywiezienie zbędnych mas ziemi 
- lokalizacja punktu zbierania odpadów w tym 
złomu 
- lokalizacja infrastruktury technicznej 
- lokalizacja ciągów komunikacyjnych  
- urządzenie terenów zieleni   

- emisja zanieczyszczeń ze spalin samochodowych 
- prowadzenie skoordynowanej gospodarki odpadami 
- prowadzenie skoordynowanej gospodarki wodno- 
ściekowej 

oddziaływanie na krajobraz 

k 

- lokalizacja placu budowy i parku maszyn na 
obszarze inwestycji 
- gromadzenie mas ziemi 
- gromadzenie materiałów budowlanych 

 
 

--- 

d
 

- lokalizacja obiektu z infrastrukturą techniczną i 
komunikacyjną 
- wycięcie drzew i krzewów kolidujących z 
planowaną zabudową 
- lokalizacja trenów zieleni, w tym m.in. nowych 
nasadzeń drzew i krzewów  

 
 

--- 

oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

k 

 
--- 

- wzrost zapotrzebowania na wodę na etapie budowy 
- emisja zanieczyszczeń z maszyn i urządzeń  

d
 

 

- ustalenie stałego poziomu dostaw wody z sieci 
miejskiej 
- ustalenie stałego poziomu odbioru ścieków 
odprowadzanych do sieci miejskiej 
- wykorzystywanie wód opadowych do 
nawadniania terenów zieleni  

- uzgodnienie zapotrzebowania na wodę z gestorem 
sieci 
- odprowadzenie wód odciekowych do sieci miejskiej 
lub zbiornika bezodpływowego 
- odprowadzenie wód deszczowych do sieci miejskiej 
bądź gromadzenie nadmiaru w odpowiednim zbiorniku 

oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 

k 

 
--- 

- emisja pyłów 
- emisja spalin z maszyn i urządzeń budowlanych  

d
  

--- 
- emisja spalin z samochodów i maszyn obsługujących 
plac  

oddziaływanie na klimat akustyczny 

k 

- prowadzenie robót budowlanych 
- praca maszyn i urządzeń 
- transport materiałów budowlanych 

- wzrost poziomu hałasu na etapie budowy  

d
 

- ruch samochodów osobowych i ciężarowych na 
drodze dojazdowej do placu  

  
--- 



 

92 

 

C
za

s 
 

tr
w

an
ia

 

o
d

d
zi

ał
y

w
ań

  Oddziaływanie inwestycji i emisja w podziale na elementy środowiska 
 

istnienie przedsięwzięcia 
 

emisja zanieczyszczeń 

oddziaływanie na szatę roślinną i świat zwierząt 

k 

--- - hałas z placu budowy może odstraszać zwierzęta  

d
 

- zmiana ukształtowania terenu 
- ingerencja w profil glebowy (grunty pochodzenia 
antropogenicznego) 
- niezbędna wycinka roślinności kolidującej z 
zabudową  
- lokalizacja i zagospodarowanie terenów zieleni, 
nowe nasadzenia drzew i krzewów 
- zmiana siedlisk dla dotychczas żerujących 
zwierząt 

 
 
 

--- 

oddziaływanie na obszary chronione 

k --- --- 

d
 --- --- 

oddziaływanie na zabytki 

k --- --- 

d
 --- --- 

oddziaływanie na człowieka 

k 

- uciążliwości związane z prowadzeniem budowy  
- obniżenie estetyki krajobrazu 

- wzrost poziomu hałasu 
- wzrost emisji zanieczyszczeń, w tym pyłów, do 
powietrza 

d
 

- lokalizacja nowej zabudowy w przestrzeni 
miejskiej 
- wzrost poczucia bezpieczeństwa poprzez nowe 
zagospodarowanie trenu 
- stworzenie nowych miejsc pracy 
- wzrost poczucia estetyki i harmonii w strukturze 
zabudowy 

- zmiana w krajobrazie miejskim 
- emisja hałasu 
- emisja zanieczyszczeń ze spalin samochodowych  

 

Charakterystykę potencjalnych oddziaływań w odniesieniu do okresu realizacji, eksploatacji 

i likwidacji planowanego przedsięwzięcia, przedstawia poniższa tabela. W przypadku likwidacji, 

oddziaływania będą porównywalne do fazy realizacji inwestycji. 

Do oceny oddziaływania przyjęto następujące oznaczenia: 

-  pomijalne małe oddziaływanie 

x  niewielkie oddziaływanie 

xx  średnie oddziaływanie   

xxx  oddziaływanie istotne 
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Tabela 17. Charakterystyka potencjalnych oddziaływań w odniesieniu do okresu realizacji, eksploatacji 

i likwidacji planowanego przedsięwzięcia 

L.p. Elementy 
Oddziaływanie 

bezpo- 

średnie  

pośrednie wtórne skumulo-

wane 

krotko- 

terminowe 

średnio- 

terminowe 

dlugo-

terminowe 

stale chwilowe 

Oddziaływanie na:                            FAZA REALIZACJI/LIKWIDACJI 

1 ludzi - x - - - - - - x 

2 zwierzęta i rośliny x x - - x - - - - 

3 powierzchnie 

ziemi 

xx - - - - - xx xx - 

4 wody podziemne - - - - - - - - - 

5 powietrze x - - - x - - - - 

6 klimat akustyczny xx xx - - xx - - - - 

7 klimat - - - - - - - - - 

8 dobra materialne 

i dobra kultury 

- - - - - - - - - 

9 krajobraz x - - - - x - - - 

Oddziaływanie na:                            FAZA EKSPLOATACJI 

10 ludzi - x - - - - x - - 

11 zwierzęta i rośliny - x - - - - x - - 

12 powierzchnię 

ziemi 

xx - - - - - - xx - 

13 wody podziemne - - - - - - - - - 

14 powietrze x x - - - - x - - 

15 klimat akustyczny x x - - - - x - - 

16 klimat - - - - - - - - - 

17 dobra materialne 

i dobra kultury 

- - - - - - - - - 

18 krajobraz xx - - - - - - xx - 

                                       

                                                              EMISJE 

19 emisja substancji 

do powietrza 

x x - - - - x - - 

20 hałas x x - - - - x - - 

21 odpady 

technologiczne 

- - - - - - x - - 

22 ścieki 

technologiczne 

- x - - - - x - - 

  

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na wszystkie komponenty środowiska 

naturalnego, tj. czystość powietrza, klimat akustyczny, wody podziemne, glebę przy zastosowaniu 

opisanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych będzie niższe od ustalonych przepisami 
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standardów jakości środowiska poza terenem zakładu, a korzyści wynikające z jego uruchomienia 

przewyższą ewentualny negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko.  

Środki minimalizujące negatywne oddziaływanie planowanej inwestycji, które zostaną 

zastosowane na wszystkich etapach przedsięwzięcia zostały omówione w poszczególnych punktach 

raportu. 

 

 

10. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie 

lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 

w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 

tego obszaru 

 

Na żadnym etapie przedsięwzięcia nie nastąpi negatywne oddziaływanie na cele i przedmiot 

ochrony obszarów Natura 2000 znajdujących się z okolicach inwestycji oraz ich integralność. 

Nie wystąpi również wpływ na pozostałe formy ochrony przyrody. 

 

10.1. Zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko 

 

W celu zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji 

na środowisko inwestor  przygotuje projekt prac realizacyjnych z uwzględnieniem wymagań ochrony 

środowiska oraz przeprowadzi proces realizacji przedsięwzięcia sprawnie według wcześniej 

przygotowanego projektu. Ponadto w przypadku ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia, przewiduje 

się przeprowadzenie szeregu działań  mających na celu przywrócenie terenu do odpowiedniego stanu 

według przepisów i nakazów, które będą obowiązywać w tym zakresie w czasie jego całkowitego 

zamknięcia (etap likwidacji opisano szerzej w punkcie 8 raportu). 

 

Ochrona gleby i wód gruntowych 

Inwestor będzie kontrolować prawidłowy stan utrzymania sprzętu budowlanego 

oraz pojazdów transportowych w trakcie robót budowlanych, eksploatacji oraz likwidacji inwestycji. 

Stosowane będą wyłącznie pojazdy i maszyny sprawnie technicznie. 

Wszelkie odpady magazynowane na placu, w tym odpady metali oraz surowców wtórnych, 

będą magazynowane na utwardzonej i szczelnej powierzchni. Przewiduje się magazynowanie tych 

odpadów głównie luzem, jak również w szczelnych kontenerach stalowych. Zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny magazynowany na placu będzie umieszczany w zamykanych kontenerach 

uniemożliwiających oddziaływanie czynników atmosferycznych. 

Punkt zbierania odpadów będzie posiadał uregulowany sposób odprowadzenia 

wód opadowych i roztopowych:  wody będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, 

jeśli będzie taka możliwość (określona w warunkach technicznych przyłączenia do sieci) lub do gruntu 

za pomocą drenów rozsączających bądź studni chłonnych. Wody opadowe i roztopowe będą 
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spełniały normy jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 

2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U. z 2014 r. Nr 0 poz. 

1800). Ścieki będą wcześniej kierowane do odstojnika i podczyszczane w separatorze substancji 

ropopochodnych, jeśli będzie taka konieczność. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność 

dodatkowego zabezpieczenia odpadów magazynowanych na placu luzem przed czynnikami 

atmosferycznymi. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia poprzez obserwację inwestor będzie monitorować 

ewentualne zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi. W przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczeń podejmie działania wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 

szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j.: Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1789). 

W celu minimalizacji potencjalnych negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-

wodne inwestor planuje wyposażenie zakładu w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków, 

np. oleju. Przewidziano powstawanie odpadowych sorbentów klasyfikowanych pod kodami 

odpadów: 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania  i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi  oraz 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02. Informację 

o tych odpadach uwzględniono w tabelach nr 13 oraz 14, gdzie podano rodzaje i szacowane ilości 

odpadów wytwarzanych w fazie eksploatacji inwestycji, a także sposób ich magazynowania i dalszego 

zagospodarowania. 

 

 Ochrona przed hałasem 

Wszelkie prace związane z realizacją, eksploatacją i późniejszą likwidacją przedsięwzięcia 

prowadzone będą wyłącznie w godzinach dziennych. Ponadto stosowane będą maszyny i urządzenia 

nie powodujące przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach chronionych akustycznie, 

co opisano szerzej w punkcie 8.1.2 raportu. Wszelkie maszyny i pojazdy obsługujące punkt zbierania 

i magazynowania odpadów będą sprawne technicznie i poddawane regularnym przeglądom. 

 

Ochrona drzew i krzewów 

Inwestor przewiduje zastosowanie odpowiednich środków organizacyjno–technicznych 

w celu uniknięcia zniszczenia drzew i krzewów w rejonie planowanej inwestycji, a nie będących 

w bezpośredniej z nią kolizji (np. na obrzeżach planowanego placu magazynowego), m.in.:   

- zastosowanie szczególnych środków ostrożności podczas prowadzenia prac w sąsiedztwie 

brył korzeniowych drzew, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia, 

- zakaz magazynowania w obrębie korzeni i koron drzew materiałów budowlanych, jak również 

wylewania chemikaliów, a także wody z osadami cementowymi lub wapiennymi,  

- przechowywanie oraz uruchamianie maszyn budowlanych poza bezpośrednim sąsiedztwem 

drzew/krzewów, 

- prowadzenie ewentualnej niwelacji terenu w sposób zapobiegający zmianie poziomu gruntu 

przy pniach drzew i krzewów, w szczególności podsypywania gruzem, ziemią, odpadami, 
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- osłonięcie matami lub deskami krzewów/pni drzew, które znajdą się w zasięgu prac budowy, 

w celu uniknięcia ich uszkodzenia, 

- ręczne wykonywanie wykopów bezpośrednio przy pniach drzew/krzewach oraz niezwłoczne 

zasypywanie ewentualnych zbędnych wykopów w pobliżu drzew. 

 

Jeżeli nastąpi potrzeba usunięcia drzew i/lub krzewów kolidujących z planowaną inwestycją, inwestor 

wystąpi uprzednio do Prezydenta Miasta Kalisza o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, 

w którym zostaną zawarte wszelkie warunki przeprowadzenia wycinki, w tym jej możliwy termin. 

 

Ochrona klimatu 

W przypadku planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się prowadzenia działań 

zapobiegawczych ani minimalizujących w odniesieniu do klęsk żywiołowych takich jak: susza, fale 

upałów i mrozów oraz burze, ponieważ te zjawiska pogodowe nie mają wpływu na działanie punktu 

zbierania odpadów. Zakład będzie przygotowany na ewentualność wystąpienia nawalnych deszczy 

i/lub intensywnych odpadów śniegu oraz następujących po nich roztopach – ścieki deszczowe 

i roztopowe zostaną odebrane poprzez uregulowaną sieć odprowadzania do kanalizacji 

lub do gruntu. Planowany punkt zbierania odpadów będzie również przygotowany na ewentualność 

wystąpienia pożaru. Zakład będzie wyposażony w niezbędny sprzęt gaśniczy, a pracownicy będą 

poinformowani o procedurach stosowanych w takich wypadkach oraz przeszkoleni w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 

 

Szczegółowe wymagania w zakresie pomiarów wielkości emisji, do których prowadzenia 

obowiązani są prowadzący instalację oraz użytkownicy urządzeń, określa rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 

wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1542). 

Dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku prowadzenia ciągłego monitoringu z zakresu 

oddziaływania na środowisko. 

 

10.2. Kompensacja przyrodnicza negatywnych oddziaływań na środowisko 

 

W przypadku, gdy ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować 

działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację 

przyrodniczą. Zgodnie z definicją podaną w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672) przez kompensację przyrodniczą należy 

rozumieć „zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, 

rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących 

do przywrócenia równowagi przyrodniczej lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących 

do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych 

w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych”. 
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Realizacja planowanego przedsięwzięcia zakłada pozostawienie powierzchni biologicznie 

czynnej na poziomie minimum 15% całej powierzchni nieruchomości, co jest zgodne z zapisami 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie 

inwestycji. Niemniej jednak w celu wykonania utwardzenia terenu konieczne będzie usunięcie 

niektórych drzew i krzewów kolidujących z projektem zagospodarowania terenu. Aby wyrównać 

te straty w środowisku inwestor planuje dokonać nasadzeń zastępczych, zgodnie z wytycznymi jakie 

zostaną ustalone w decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów, która zostanie wydana przez 

Prezydenta Miasta Kalisza. Wstępnie planuje się nasadzić drzewa liściaste przy zachodniej granicy 

nieruchomości, gdzie będą miały odpowiednie warunki do rozwoju w odpowiedniej rozstawie. 

Dodatkowo będą izolować sąsiednią posesję przed hałasem generowanym w punkcie zbierania 

i magazynowania odpadów. W ramach nasadzeń wyrównawczych za usunięte krzewy planuje się 

nasadzić krzewy ozdobne przy południowej granicy działki nr 2/3 lub przy południowej granicy  4/5. 

Przykładowe gatunki drzew o określonym przedziale wiekowym, jakie będą mogły zostać użyte 

do nasadzeń, zostaną określone w uzyskanym zezwoleniu. Dodatkowo inwestor ureguluje zieleń 

w miejscach, gdzie w wyniku prac ziemnych zostanie naruszona lub zniszczona warstwa trawiasta, 

np. poprzez dosianie trawnika lub nasadzenie roślin bylinowych, ewentualnie krzewów ozdobnych.  

  

 

11. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie 

obszaru ograniczonego użytkowania  

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz środowiskowych przedstawionych w opracowaniu 

można stwierdzić, że nie zachodzą przesłanki dla utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, 

w rozumieniu zapisów art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(t.j.: Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672). 

 

 

12. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 

przedsięwzięciem 

 

Konflikty społeczne najczęściej powstają z następujących powodów: 

- emisji substancji, mogących wpłynąć na zdrowie i samopoczucie okolicznych mieszkańców, 

- pogorszenie walorów krajobrazowych, 

- nieuporządkowanego gromadzenia materiałów eksploatacyjnych, odpadów oraz nieuregulowanie 

gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami powodujące roznoszenie odpadów po 

terenach należących do okolicznych mieszkańców. 

Ochrona interesów osób trzecich wynikająca z realizacji projektu wyraża się w następujący 

sposób: 
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- lokalizacja inwestycji na omawianym terenie nie spowoduje konieczności zajęcia dodatkowego 

terenu i związanych z tym zmian własności gruntu, wyłączeń z użytkowania, 

- ograniczenie różnego rodzaju uciążliwości powstających w trakcie realizacji inwestycji 

do omawianego terenu, 

- dotrzymywanie przez inwestora wymogów z zakresu ochrony środowiska przed hałasem, ochrony 

powietrza atmosferycznego, ochrona wód powierzchniowych i podziemnych oraz w zakresie 

gospodarki odpadami, 

- oszczędne gospodarowanie terenem w każdej fazie przedsięwzięcia. 

Planowane przedsięwzięcie ma ograniczony zakres przestrzenny, ogranicza się do działki 

inwestora. W związku z zastosowanymi rozwiązaniami proekologicznymi i prognozowanym małym 

oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko, nie przewiduje się wystąpienia konfliktu 

społecznego. Ewentualne protesty przeciwko realizacji planowanego przedsięwzięcia, pozbawione 

byłyby merytorycznych podstaw.    

 

 

13. Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, 

jakie napotkano, opracowując raport 

 

Podczas opracowania niniejszego raportu nie napotkano na większe trudności. 

 

 

14. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, 

w odniesieniu do każdego elementu raportu 

 

Niniejszy raport oddziaływania na środowisko opracowano na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa oraz dodatkowo z postanowienia Prezydenta Miasta Kalisza 

znak WSRK.6220.0006.2015 z dnia 02.09.2015 roku, nakładającego obowiązek przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia i ustalającego zakres raportu. 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r. 

Nr 0, poz. 71), zakwalifikowano jako § 3. ust.1 pkt. 81 - punkty do zbierania lub przeładunku złomu. 

Przedmiotem opracowania jest ocena odziaływania na środowisko przedsięwzięcia 

polegającego na przystosowaniu nieruchomości do prowadzenia punktu zbierania i magazynowania 

odpadów (głównie surowców wtórnych, złomu oraz zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego). Inwestycja zlokalizowana będzie w województwie wielkopolskim, w powiecie 

Kaliskim, gminie Kalisz, w miejscowości Kalisz przy ul. Metalowców 16-20, na działkach o numerach 

ewidencyjnych 2/3 i 4/5 obręb 101 Zagorzynek. Powierzchnia działek wynosi 0,8001 hektara. Dojazd 

do inwestycji będzie odbywał się od ul. Noskowskiej, stanowiąca drogę gminną. Inwestorem 

przedsięwzięcia jest TOM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pomorskiej 112, 70-812 Szczecin.  
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Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku, o udzieleniu informacji 

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

oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 353) inwestycja jest zaliczana 

do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

Przedmiotową inwestycję analizowano w kontekście oddziaływania na poszczególne 

elementy środowiska tj.: 

- klimat akustyczny, 

- stan zanieczyszczenia atmosfery, 

- gospodarka odpadami, 

- środowisko gruntowo-wodne, 

- środowisko przyrodnicze. 

Odziaływanie inwestycji na ludzi, faunę, florę, powietrze, klimat, środowisko gruntowo-

wodne, dobra materialne, dobra kultury oraz krajobraz nie będzie miało negatywnego charakteru 

lub będzie miało mało znaczący, ograniczony zasięg. 

Analiza wykazała, że położenie przedsięwzięcia z puntu widzenia ochrony powietrza i jego 

wpływu na stan zanieczyszczeń powietrza w okolicy jest korzystna. W wyniku niniejszej analizy można 

stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie źródłem przekroczenia dopuszczalnych norm poziomu 

hałasu w środowisku. 

Nie stwierdzono potrzeby ustalenia obszaru ograniczonego użytkowania.   

Art. 135 ustawy Prawo ochrony środowiska nie uwzględnia tego rodzaju inwestycji, jako 

inwestycji dla których można tworzyć obszary ograniczonego użytkowania.   

Z uwagi na miejsce lokalizacji planowanego przedsięwzięcia możliwość wystąpienia 

konfliktów społecznych jest znikoma. 

W raporcie sformułowano wnioski i zalecenia, które powinny zostać uwzględnione w dalszych 

etapach inwestycyjnych. Raport ten jest aktualny wyłącznie dla danych i parametrów przekazanych 

przez inwestora. Każda znacząca ich zmiana lub zmiana funkcji terenów sąsiadujących powinna 

spowodować ponowne przeanalizowanie wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko.  
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Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego
dla projektu placu składowania złomu w Kaliszu, przy ul. Noskowskiej, na dz. nr
2/3 i 4/5.

1. Wstęp

1.1. Podstawa prawna opracowania 

Niniejsze  opracowanie  wykonano na  podstawie  zlecenia  firmy TOM Sp.  z  o.o.,
mieszczącej  się przy ul.  Pomorskiej  112 w Szczecinie.  Celem opracowania jest
określenie  warunków  gruntowo-wodnych  oraz  parametrów  geotechnicznych  w
podłożu projektowanego placu składowania złomu. Opinię oparto o obowiązujące
przepisy:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych.
Polska norma PN-B-03479 „Geotechnika – dokumentowanie geotechniczne
– zasady ogólne) wydana w sierpniu 1998 r.

Położenie  projektowanej  inwestycji,  oraz  lokalizacje  otworów  badawczych
przedstawiono na mapach stanowiących załączniki 1 i 2.

1.2. Cel opracowania i zakres wykonywanych badań. 

Według informacji  uzyskanych od Zleceniodawcy wynika, że projektuje się plac
składowania  złomu,  którego  głównym  elementem  będą  powierzchnie  do
składowania odpadów metalowych, a także droga dojazdowa z pętlą, waga, lekkie
budynki pomocnicze.
Celem opracowania jest:

Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych.
Określenie parametrów geotechnicznych gruntów.
Ocena  przydatności  podłoża  gruntowego  i  środowiska  wodnego  oraz
podanie wniosków.

Zakres badań ustalono w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą. Obejmował on:
Wizję lokalną terenu w maju 2015 r.
Wytyczenie miejsc otworów badawczych metodą domiarów prostokątnych
oraz  ich  zaniwelowanie.  Niwelację  nawiązano  do  pokrywy  studzienek
kanalizacyjnych znajdujących się na badanych działkach.
10 wierceń ręcznych do maksymalnej głębokości 3,0 m (łącznie 30 mb).
Badania makroskopowe wszystkich próbek gruntu.
4 sondowania sondą SD-10 (DPL).
Pomiar zwierciadła wody gruntowej.
Ustalenie  na  podstawie  cech  wiodących  wartości  parametrów
geotechnicznych  dla  poszczególnych  warstw  metodą  B  polegającą  na
oznaczaniu  wartości  parametru  na  podstawie  zależności  korelacyjnych
między  parametrami  fizycznymi  lub  wytrzymałościowymi  a  innym
parametrem  (ID lub  IL)  wyznaczonym metodą  A  a  więc  bezpośrednim
oznaczeniu za pomocą badań polowych oraz laboratoryjnych.

1.3. Wykorzystane materiały:

Mapa  sytuacyjno-wysokościowa  w  skali  1:500,  dostarczona  przez
Zleceniodawcę.
Fragment planu Kalisza w skali 1: 15 000.
Normy państwowe i branżowe oraz instrukcje geotechniczne:
PN/B-02479 Dokumentowanie geotechniczne
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli. Obliczenia statyczne i projektowe
PN/B-04452 Geotechnika; Badania polowe
PN-86/B-02480 Grunty  budowlane,  określenia,  symbole,  podział  i  

opis gruntu
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
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Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego
dla projektu placu składowania złomu w Kaliszu, przy ul. Noskowskiej, na dz. nr
2/3 i 4/5.

„Instrukcja  badań  makroskopowych  dla  celów  klasyfikowania  gruntów  
budowlanych”  –  WYDZIAŁ  BADAWCZO  –  ROZWOJOWY  GEOLOGII,  
GEOPROJEKT, Warszawa 1979
Literatura branżowa:
„Przyrodnicze  aspekty  bezpiecznego  budownictwa”  –  J.  Jeż  -  
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ; Poznań 2001
„Zarys  geotechniki”  –  Z.  Wiłun  –  WYDAWNICTWA  KOMUNIKACJI  I  
ŁĄCZNOŚCI – Warszawa 2005

2. Położenie terenu badań

Teren  badań  położony  jest  w  południowej  części  Kalisza,  w  dzielnicy  Nosków,
między  ulicami:  Noskowską  i  Metalowców,  na  dz.  nr  2/3  i  4/5.  Obecnie  jest
nieużytkiem, na którym trwają prace porządkowe. Wokół znajdują się inne obiekty
przemysłowe, oraz nieużytki, w większej odległości osiedla domów jednorodzinnych.

Administracyjnie  obszar  badań  należy  do  gminy  Kalisz,  powiat  kaliski,  woj.
wielkopolskie. 

3. Morfologia i budowa geologiczna

W ujęciu geomorfologicznym obszar opracowania należy do Wysoczyzny Kaliskiej,
jednostki  fizjograficznej  rzędu subregionu (wg podziału J.  Kondrackiego  1).  Jest  to
glacjalna  jednostka  morfologiczna,  której  wiek  zaliczyć  można  do  stadiału  Warty
zlodowacenia środkowopolskiego. Środek Wysoczyzny przecina dolina Prosny. Podłoże
pod  projektowanym  placem  zbudowane  jest  z  nasypów  niekontrolowanych
zalegających  na  plejstoceńskich,  wodno-lodowcowych  utworach  piaszczystych,  pod
którymi występują neogeńskie iły pstre, a miejscami także plejstoceńskie, zwałowe
gliny piaszczyste silnie przeławicone piaskami drobnymi.

Pierwotna  morfologia  terenu  została  nieznacznie  przekształcona  działalnością
człowieka  skutkiem  czego  są  stwierdzone  nasypy  niekontrolowane.  Powierzchnia
opada delikatnie w kierunku południowo-wschodnim, a deniwelacje sięgają ca 1,0 m.

4. Warunki hydrogeologiczne

Na  omawianym  terenie  do  głębokości  rozpoznanej  wierceniami  stwierdzono
występowanie  wody  gruntowej  o  zwierciadle  swobodnym  w  obrębie  utworów
piaszczystych, lecz także w obrębie glin piaszczystych silnie przeławiconych piaskami.
Zwierciadło stabilizowało się na głębokości 1,35 – 2,30 m p.p.t. (na rzędnych 132,33
– 132,81 m n.p.m.). Zwierciadło nie wykazuje jednoznacznego spadku.

Podłoże zbudowane jest  z  dobrze przepuszczalnych gruntów antropogenicznych
oraz  piaszczystych  zalegających  na  również  dobrze  przepuszczalnych  glinach
piaszczystych  (z  uwagi  na  silne  przeławicenia  piaszczyste),  oraz  na  niemal
nieprzepuszczalnych  iłach  pstrych. Około  250  m na wschód  znajduje  się  staw po
dawnym wyrobisku iłów, a niecały kilometr na południe przepływa niewielka rzeczka
Piwonia,  stanowiąca  prawdopodobnie  bazę  drenażową  dla  okolicznych  wód
gruntowych. Płynie ona na wschód by po jakiś 2,5 km wpaść do Prosny.

5. Warunki geotechniczne

Warunki  gruntowe  udokumentowano  do  maksymalnej  głębokości  3,0  m,
charakterystyki gruntu dokonano zgodnie z normami: PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480.

1 Kondracki J., 2000: „Geografia regionalna Polski” – PWN W-wa.
3



Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego
dla projektu placu składowania złomu w Kaliszu, przy ul. Noskowskiej, na dz. nr
2/3 i 4/5.

Na podstawie analizy przekrojów geotechnicznych, kart otworów (zał. 5 i 6), oraz
wyników badań polowych gruntów wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

WARSTWA I  – przypowierzchniowy poziom antropogeniczny pod postacią  nasypów
niekontrolowanych zbudowanych przeważnie z mieszaniny piasku i humusu, lecz także
z dodatkiem drobnego gruzu, miejscami śmieci. Miąższość nasypów wynosi 0,4 – 0,9
m. Nie klasyfikowane geotechnicznie.

WARSTWA II  – piaski drobne, miejscami z dodatkiem innych frakcji, wśród których
wydzielono  trzy  pakiety  różniące  się  stanem  określonym  za  pomocą  sondy  SD-10
(DPL):

WARSTWA II a – piaski drobne o stopniu zagęszczenia na średnim poziomie  ID = 0,57
(stan średnio zagęszczony).

WARSTWA II b – piaski drobne o stopniu zagęszczenia na średnim poziomie  ID = 0,70
(stan zagęszczony).

WARSTWA II c – piaski drobne o stopniu zagęszczenia na średnim poziomie  ID = 0,81
(stan zagęszczony).

WARSTWA  III  –  zwałowe  gliny  piaszczyste  (symbol  geologicznej  konsolidacji
gruntu B) silnie przeławicone gruntem piaszczystym, oddzielające piaski (II) od niżej
położonych iłów (IV), występujące jedynie w rejonie otw. 8 i 9. Ich stan określono za
pomocą  metody  wałeczkowania  na  średnim  poziomie  IL = 0,20 (stan
twardoplastyczny).

WARSTWA IV  – iły pstre poznańskie  (symbol geologicznej konsolidacji gruntu
D), zalegające pod gruntami warstw II i  III,  nie przewiercone. Stanowią zasadnicze
podłoże na badanym terenie. Ich stan określono za pomocą metody wałeczkowania na
średnim poziomie IL = 0,05 (stan twardoplastyczny).

6. Wnioski i zalecenia

W podłożu, na podstawie badań terenowych, stwierdzono, że warunki gruntowe
są proste.  Parametry  wytrzymałościowe  gruntów  są  dobre  i  nie  stwarzają
potencjalnych problemów budowlanych. 
Podane  wartości  parametrów  ID oraz  IL  charakteryzujące  stan  podłoża  są
wartościami  uśrednionymi  dla  danej  wydzielonej  warstwy  geotechnicznej.
Uśrednienia  dokonano  po  analizie  sondowań  przeprowadzonych  in  situ  oraz
korelacji  z  próbami  wałeczkowania,  badaniami  penetrometrem  tłoczkowym  i
ogólną wiedzą autora, zgodnie z obowiązującymi normami. Uśrednione wartości
wspomnianych parametrów są wartościami eksperckimi. 
Szczegółowy  układ  warstw  przedstawiono  na  przekrojach  w  zał.  nr  5  do
niniejszego opracowania.
Na  omawianym  terenie  do  głębokości  rozpoznanej  wierceniami  stwierdzono
występowanie  wody  gruntowej  o  zwierciadle  swobodnym  w  obrębie  utworów
piaszczystych,  lecz  także  w  obrębie  glin  piaszczystych  silnie  przeławiconych
piaskami. Zwierciadło stabilizowało się na głębokości  1,35 – 2,30 m p.p.t.  (na
rzędnych 132,33 – 132,81 m n.p.m.). Zwierciadło nie wykazuje jednoznacznego
spadku  w  obrębie  badanych  działek.  Szacuje  się,  że  obecny  poziom  wód
gruntowych należy do średnich a roczne wahania mogą wynosić +/- 0,3 m.
Sugeruje  się  nie  całkowite  usunięcie  warstwy  nasypów  niekontrolowanych,  a
jedynie do głębokości ca 0,4 m. Pozostałą część należy dogęścić mechanicznie.
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Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego
dla projektu placu składowania złomu w Kaliszu, przy ul. Noskowskiej, na dz. nr
2/3 i 4/5.

Braki należy wypełnić zasypką piaszczystą lub piaszczysto żwirową dogęszczoną
warstwami do wartości wskaźnika zagęszczenia  IS ≥ 1,00. Na samą górę należy
ułożyć tłuczeń dogęszczony do wartości modułu odkształcenia wtórnego E2 ≥ 120
MPa.  Wszystkie  te  zabiegi  zapobiegną  odkształceniom  podłoża  podczas
składowania  ciężkiego  złomu  oraz  podczas  ruchu  ciężkich  pojazdów
dostarczających złom. Ostateczną decyzję co do sposobu posadowienia obiektów
na placu i wykonania samej podbudowy placu, pozostawia się Projektantowi.
Orientacyjne wartości obciążeń dopuszczalnych k2, zgodnie z klasyfikacją Wiłuna
dla gruntów wynoszą:

RODZAJ GRUNTU STAN GRUNTU
WARSTWA

GEOTECHNICZNA
K2 [kPa]

Nasyp niekontrolowany - I nie określono
Piasek drobny szg    ID = 0,57 IIa 230
Piasek drobny zg     ID = 0,70 IIb 260
Piasek drobny zg     ID = 0,81 IIc 290

Glina piaszczysta tpl     IL = 0,20 III 235
Ił tpl     IL = 0,05 IV 305
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Zał. 3

OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW

Grunty nasypowe:
Nb nasyp budowlany
Nn nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne rodzime:
Ph grunt próchniczny
Nm namuł
T torf

Grunty mineralne rodzime:
Ż żwir
Żg żwir gliniasty
Po pospółka
Pog pospółka gliniasta
Pr piasek gruboziarnisty
Ps piasek średnioziarnisty
Pd piasek drobnoziarnisty
Pπ piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
Πp pył piaszczysty
Π pył
Gp glina piaszczysta
G glina
Gπ glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwięzła
Gz glina zwięzła
Gπz glina pylasta zwięzła
Ip ił piaszczysty
I ił
Iπ ił pylasty

Grunty nietypowe:
Gb gleba
Kr kreda
Gy gytia

Oznaczenia dodatkowe:
+ domieszki w gruncie lub 

nasypie
C cegła
B beton
D drewno
Żl żużel
H humus (próchnica)
CaCO3 węglan wapnia

// przewarstwienia
/ pogranicze innego gruntu

Stany gruntów:
ln luźny
szg średnio zagęszczony
zg zagęszczony

Stany gruntów spoistych:
pł płynny
mpl miękkoplastyczny
pl plastyczny
tpl twardoplastyczny
pzw półzwarty
zw zwarty
1/2/3 liczba wałeczkowań

Wilgotność:
s suchy
mw mało wilgotny
w wilgotny
m mokry
nw nawodniony

poziom swobodnego 
zwierciadła 
wody gruntowej

ustabilizowany poziom 
zwierciadła wody gruntowej

nawiercony poziom zwierciadła
wody podziemnej

sączenie

Inne oznaczenia:
2 numer otworu
56,76 rzędna otworu
I – I oznaczenie przekroju
IIA numer pakietu i warstwy
ID stopień zagęszczenia
IL stopień plastyczności
● miejsce pobrania próbki
1/2,5 numer próbki/głębokość
* studnia



LEGENDA DO PRZEKROJÓW

Temat:: Plac składowania złomu.

OBJAŚNIENIA

GEOLOGICZNE

Parametry geotechniczne                                   wg PN-81/B-03020

Wartość charakterystyczna x  /ln/

Współczynnik materiałowy γm                           * wartość ustalona metodą A

Wartość obliczeniowa xr=x/ln/ * γm                     Pozostałe ustalone metodą  B                    

Profil
straty-

graficzny

Opis litologiczno-
stratygraficzny

Nr
Warstwy
Geotech.

Symbol
Gruntu
wg PN-
90/B-
02480

Symbol
Geolog.
Konsoli-

dacji
gruntu

STAN GRUNTU Wilgot-
ność

Naturalna

wn

Gęstość
Objęto-
ściowa

ρ

Spójność

cu

Kąt tarcia
We-

wnętrzne-
go

φu

Edometryczny moduł
ściśliwości

Moduł odkształcenia
Stopień
Zagęsz-
czenia

ID

Stopień
Plastyczno-

ści

IL

Pierwotnej

M0

Wtórnej

M

Pierwot-
nego

E0

Wtórnego

E
[%] [g/cm-3] [kPa] [0] [kPa]    [kPa]    [kPa]    [kPa]

Antropog.
Nasyp niekontrolowa-

ny I WARSTWA NIE KLASYFIKOWANA GEPTECHNICZNIE

fgQp Piasek drobny
(mało wilgotny)

IIa Pd *0,57 ---- 6
1,1

1,65
0,9

--- 31
0,9

71000 ----- 53000 -----

fgQp Piasek drobny
(mało wilgotny)

IIb Pd *0,70 ---- 5
1,1

1,70
0,9

--- 31,5
0,9

88000 ----- 65000 -----

fgQp
Piasek drobny

(mokry) IIc Pd *0,81 ----
22
1,1

2,00
0,9 ---

32
0,9 102000 ----- 77000 -----

gQp
Glina piaszczysta
przeławicona pia-
skiem drobnym

III
Gp//

Pd
B ---- *0,20

13
1,1

2,20
0,9

31
0,9

18,5
0,9

36000 ----- 27000 -----

glPl Ił IV Ił D ---- *0,05 21
1,1

2,10
0,9

56
0,9

12
0,9

35000 ----- 20000 -----
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25114011370000244329001001        45114019930000550235001007         
TOM SPŕťKA Z OGRANICZON¤           URZ¤D MIASTA KALISZ                
ODPOWIEDZIALNO—CI¤                                                    
UL.POMORSKA 112                    GťŕWNY RYNEK 20                    
70-812 SZCZECIN                    62-800 KALISZ                      
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CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
 

Stan na dzień 14.06.2016 godz. 16:58:48
Numer KRS: 0000118719 

 
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze

Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 19.06.2002

Ostatni wpis Numer wpisu 38 Data dokonania wpisu 30.05.2016

Sygnatura akt SZ.XIII NS-REJ.KRS/17464/15/454

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Numer REGON/NIP REGON: 005456928, NIP: 8510305895

3.Firma, pod którą spółka działa "TOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.Dane o wcześniejszej rejestracji RHB 1322 SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ GOSPODARCZY

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat M. SZCZECIN, gmina M. SZCZECIN, miejsc.
SZCZECIN

2.Adres ul. POMORSKA, nr 112, lok. ---, miejsc. SZCZECIN, kod 70-812, poczta SZCZECIN, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej ------

4.Adres strony internetowej ------

Rubryka 3 - Oddziały

Brak wpisów
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Identyfikator wydruku: RP/118719/38/20160614165848          

Rubryka 4 - Informacje o umowie

1.Informacja o zawarciu lub zmianach
umowy spółki

1 UMOWA SPÓŁKI AKT NOT. Z DN. 09.07.1990 R. REP. A NR 4410/90 SPORZĄDZONY W PBN
ZMIENIONA AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 18.09.2001R., REP. A NR 3083/2001
SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ  ANNĘ NOWICKĄ. ZMIENIONO § 5 I § 13 UMOWY SPÓŁKI.

2 1 LIPCA 2003 R., REP.A NR 2234/2003 W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ ANNY
NOWICKIEJ W SZCZECINIE ZMIENIONO §16 UMOWY SPÓŁKI

3 07.03.2006 R., REP. A NUMER 519/2006, NOTARIUSZ ANNA NOWICKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIANA §13 UST.1 UMOWY SPÓŁKI

4 AKT NOTARIALNY, SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ ANNY
NOWICKIEJ W SZCZECINIE DNIA 10 STYCZNIA 2007 R., REP. A NUMER 196/2007, ZMIANA §10
I §18 UST.1 I 2 UMOWY SPÓŁKI.

5 14 MARCA 2008 R. REPERTORIUM A NUMER 1214/2008 KANCELARIA NOTARIALNA W
SZCZECINIE, NOTARIUSZ ANNA NOWICKA, ZMIANA §5.

6 AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 CZERWCA 2013 R., REPERTORIUM A NR 2207/2013, NOTARIUSZ
DOROTA PESZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIANA §5.

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY

2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogłoszeń spółki

------

3.Wspólnik może mieć: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

4.Czy statut przyznaje uprawnienia
osobiste określonym akcjonariuszom lub
tytuły uczestnictwa w dochodach lub
majątku spółki nie wynikających z akcji?

*****

5.Czy obligatoriusze mają prawo do
udziałów w zysku?

*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ZANDECKI 

2.Imiona JAROMIR ALEKSANDER

3.Numer PESEL/REGON 61072902056

4.Numer KRS *****

5.Posiadane przez wspólnika udziały 36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.468 ZŁ

6.Czy wspólnik posiada całość
udziałów spółki?

TAK

 

Rubryka 8 - Kapitał spółki
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1.Wysokość kapitału zakładowego 61 560,00 ZŁ

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu

Brak wpisów

Rubryka 9 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZADU Z PROKURENTEM

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma ZANDECKI 

2.Imiona JAROMIR ALEKSANDER

3.Numer PESEL/REGON 61072902056

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ------

2 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma BRYLEWSKI 

2.Imiona MACIEJ SEBASTIAN

3.Numer PESEL/REGON 76031111497

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ------

3 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma PIEKOSZEWSKA 

2.Imiona PATRYCJA GABRIELA

3.Numer PESEL/REGON 75011114705

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU
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6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ------

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

1 1.Nazwisko LUBACZ 

2.Imiona STANISŁAW BOGUSŁAW

3.Numer PESEL 61012114332

4.Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA
 

2 1.Nazwisko DOCHNIAK 

2.Imiona URSZULA 

3.Numer PESEL 58121704183

4.Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA
 

3 1.Nazwisko KROGULEC 

2.Imiona STANISŁAW KRZYSZTOF

3.Numer PESEL 61112402478

4.Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA
 

4 1.Nazwisko MIETLICKA 

2.Imiona MONIKA 

3.Numer PESEL 77070908161

4.Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA
 

5 1.Nazwisko ŻELEK 

2.Imiona ANETA 

3.Numer PESEL 78050707321

4.Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA
 

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności
przedsiębiorcy

1 46, 77, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

2.Przedmiot pozostałej działalności
przedsiębiorcy

1 38, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM
ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

2 37, 00, Z, ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

3 52, 24, , PRZEŁADUNEK TOWARÓW

4 46, 72, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI

5 46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
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6 25, 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

7 38, 31, Z, DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH

8 38, 32, Z, ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH

9 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w
polu

Data złożenia Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu
rocznego sprawozdania
finansowego

1 12.02.2004 01.01.2002 DO 31.12.2002

2 16.09.2004 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.

3 02.05.2005 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.

4 30.10.2006 01.01.2005 - 31.12.2005 R.

5 20.07.2007 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.

6 15.07.2008 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007

7 15.05.2009 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008

8 15.07.2010 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 2009

9 06.06.2011 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010

10 12.07.2012 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011

11 12.07.2013 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012

12 11.07.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

13 20.05.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

2.Wzmianka o złożeniu opinii
biegłego rewidenta

1 ***** 01.01.2002 DO 31.12.2002

2 ***** 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.

3 ***** 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.

4 ***** 01.01.2005 - 31.12.2005 R.

5 ***** 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.

6 ***** 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007

7 ***** 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008

8 ***** 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 2009

9 ***** 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010

10 ***** 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011

11 ***** 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012

12 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

13 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

3.Wzmianka o złożeniu uchwały
lub postanowienia o
zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego

1 ***** 01.01.2002 DO 31.12.2002

2 ***** 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.

3 ***** 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.

4 ***** 01.01.2005 - 31.12.2005 R.

5 ***** 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.

6 ***** 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007

7 ***** 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008

8 ***** 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 2009

9 ***** 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010
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10 ***** 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011

11 ***** 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012

12 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

13 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

4.Wzmianka o złożeniu
sprawozdania z działalności
podmiotu

1 ***** 01.01.2002 DO 31.12.2002

2 ***** 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.

3 ***** 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.

4 ***** 01.01.2005 - 31.12.2005 R.

5 ***** 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.

6 ***** 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007

7 ***** 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008

8 ***** 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 2009

9 ***** 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010

10 ***** 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011

11 ***** 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012

12 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

13 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w
polu

Data złożenia Za okres od do

1.Skonsolidowane roczne
sprawozdanie finansowe

1 29.03.2007 01.01.2005 DO 31.12.2005

2 08.01.2008 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006

2.Opinia biegłego rewidenta 1 ***** 01.01.2005 DO 31.12.2005

2 ***** 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006

3.Uchwała lub postanowienie o
zatwierdzeniu
skonsolidowanego rocznego
sprawozdania finansowego

1 ***** 01.01.2005 DO 31.12.2005

2 ***** 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006

4.Sprawozdanie z działalności
jednostki dominującej

1 ***** 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
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Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo

w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

1 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

POŁĄCZENIE NASTĄPIŁO W SPOSÓB OKREŚLONY W ART.492 §1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK
HANDLOWYCH W TRYBIE ART.516 §6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH TJ. W TRYBIE
UPROSZCZONYM POPRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ "TOM" SPÓŁKA Z
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OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SWOJEJ SPÓŁKI JEDNOOSOBOWEJ "OKSTAR"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów

przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 

1 1.Nazwa  lub firma "OKSTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Nazwa rejestru, w którym podmiot
jest zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze 0000149748

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr *******

5.Numer REGON 810633132
 

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 14.06.2016

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl
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