
Wójt Gminy Kawęczyn     Kawęczyn, dn. 28.04.2022r. 

ROŚ.OŚ.6220.6.2021 

 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, 

art. 64 ust. 1 oraz art. 66, art. 68 i art. 69 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 

roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                    

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2373 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 83 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4-10-2021 r. 

(data wpływu do urzędu 5-10-2021 r.) złożonego przez Inwestora Sort-Plast Justyna 

Balcerzak w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i magazynowaniu odpadów, które 

będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonej wg ewidencji 

gruntów nr.: 8, obręb Głuchów, w miejscowości Głuchów, gmina Kawęczyn, 

pow. turecki, woj. Wielkopolskie uzupełnianego w dniach: 10-12-2021 r., 10-02-

2022 r., 02-03-2022 r. oraz po zasięgnięciu opinii:  

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku – 

 opinia znak: ON-NS.9011.7.63.2021 z dnia 3-01-2022 r. 

- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole – 

 opinia znak PO.ZZŚ.4.435.524.2021.RG.2 z dnia 25-03-2022 r. 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – 

 opinia znak: WOO- IV.4220.2067.2021.MDK.3 z dnia 13-04-2022 r. 

postanawiam 
I. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  

planowanego przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i magazynowaniu 

odpadów, która będzie realizowana na terenie nieruchomości 

oznaczonych wg ewidencji gruntów nr.: 8, obręb Głuchów,                                     

w miejscowości Głuchów, gmina Kawęczyn. 



 

II. Określić zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia, który powinien spełniać wymagania określone w art. 66 ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), a w szczególności zawierać 

analizę podanych niżej zagadnień: 

1. Określenie zakresu przedsięwzięcia ze wskazaniem wszystkich obiektów 

związanych z planowanym przedsięwzięciem, wraz z podaniem ich parametrów 

technicznych i technologicznych. 

 

2. Przedstawienie czytelnego załącznika graficznego obrazującego elementy 

infrastruktury wymienione w pkt 1, ze wskazaniem na wymiary i przeznaczenie 

poszczególnych obiektów. 

 

3. Przedstawienie bilansu poszczególnych powierzchni na terenie planowanego 

przedsięwzięcia, w szczególności wskazanie wielkości powierzchni zabudowy, 

wielkości powierzchni terenów utwardzonych i biologicznie czynnych.   

 

4. Z zakresu gospodarki odpadami: 

1) Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania mając na 

względzie przepisy art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699). 

2) Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów z uwzględnieniem 

wymagań określonych przepisami szczegółowymi odnoszącymi się do 

poszczególnych rodzajów odpadów oraz przepisami rozporządzenia Ministra 

Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla 

magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742). 

3) Określenie rodzaju i ilości (w Mg/rok) oraz sposobów magazynowania                     

i dalszego zagospodarowania odpadów wytwarzanych na etapie realizacji, 

eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.  



4) Wskazanie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów                           

i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być 

magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane 

w okresie roku. 

5) Wskazanie największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane 

w tym samym czasie w obiekcie budowlanym lub jego części lub innym 

miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów obiektu 

budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. 

6) Wskazanie całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) obiektu budowlanego 

lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. 

7) Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających 

należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze 

szczególnym uwzględnieniem, w odniesieniu do poszczególnych rodzajów 

odpadów, wymagań przepisów szczegółowych, w tym również przepisów w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

 

5.  Z zakresu ochrony klimatu wyjaśnienie, w jaki sposób przedsięwzięcie może 

wpłynąć na zmiany klimatu i czy przewidziano rozwiązania łagodzące te zmiany, 

a także dokonanie oceny odporności przedsięwzięcia na przewidywane zmiany 

klimatu, tj. wyjaśnienie, czy przedsięwzięcie będzie przystosowane do 

postępujących zmian klimatu uwzględniając elementy związane z klęskami 

żywiołowymi, np. silne wiatry, suszę, pożary, fale upałów i mrozów, powodzie, 

nawalne deszcze i burze, intensywne opady śniegu i proszę opisać ewentualne 

działania minimalizujące. 

 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 4-10-2021 r. Inwestor Sort-Plast zwrócił się do Wójta Gminy Kawęczyn 

z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i magazynowaniu odpadów, które będzie 

realizowane na terenie nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr.: 8, obręb 

Głuchów, w miejscowości Głuchów, gmina Kawęczyn, pow. turecki, woj. Wielkopolskie.  

W toku prowadzonego postępowania Wójt Gminy Kawęczyn wezwał inwestora do 



przedłożenia brakujących dokumentów i złożenia wyjaśnień dotyczących karty 

informacyjnej przedsięwzięcia. Inwestor uzupełnił braki i złożył wyjaśnienia. 

W związku z powyższym dnia 26 stycznia 2022 r. Wójt Gminy Kawęczyn 

poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w 

przedmiotowej sprawie i możliwości czynnego udziału w każdym stadium 

postępowania. Obwieszczenie wywieszone było na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w 

Kawęczynie oraz na stronie internetowej www.bip.kaweczyn.pl.  Z uwagi na liczbę 

stron postępowania przekraczającą 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, strony 

postępowania informowane były o wszelkich czynnościach organu zgodnie z art. 49 

KPA - poprzez publiczne obwieszczenie. 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), zostało zakwalifikowane przez 

Wójta Gminy Kawęczyn do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko może 

być wymagane.  

Na podstawie art. 64 ustawy ooś, pismem z dnia 20-12-2021 r. Wójt Gminy 

Kawęczyn wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole oraz Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Turku o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz ze wskazaniem 

ewentualnego zakresu raportu. Do wystąpienia załączono: kopię wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej 

k.i.p, zaświadczenie Wójta Gminy Kawęczyn z 8 listopada 2021 r. znak ROŚ-

GPD.6724.93.2021, że działka nr 8 w obrębie Głuchów, gm. Kawęczyn nie jest objęta 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz oświadczenie, że 

wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, 

dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) jest organ 

właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

http://www.bip.kaweczyn.pl/


Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na zbieraniu i magazynowaniu 

odpadów z zaznaczeniem, że będą one zbierane od firm wytwarzających odpad i tylko 

na ich terenie będą magazynowane. Odpady nie będą magazynowane na terenie firmy 

Sort-Plast. Zbieranie polegać będzie na podstawieniu kontenera, wypełnieniu go 

danym odpadem i wywiezieniu załadowanego i zabezpieczonego kontenera 

bezpośrednio do firmy posiadającej zezwolenie na przetworzenie danego odpadu. Na 

terenie należącym do Sort-Plast może dojść do postoju pojazdu ciężarowego z 

odpadem w przypadku jego awarii, choroby kierowcy lub innych nieprzewidzianych 

zdarzeń losowych. Magazynowanie odpadów nie jest zamierzeniem przedsiębiorcy. 

Zebrane odpady na terenie firmy je wytwarzającej będą bezpośrednio transportowane 

do firmy odbierającej odpady bez ich nawet krótkotrwałego przetrzymywania, 

magazynowania. Każdorazowo transportowane będzie około 20 Mg odpadu. W 

miejscach z których odpady będą odbierane, kontenery będą postojować tylko na czas 

załadunku czyli około 1-2 godziny. Auto z kontenerem będzie postojowało możliwie jak 

najkrócej jednak nie dłużej niż 24 godziny na działce nr 8, obręb Głuchów. Odpad 

będzie znajdował się w kontenerze, czyli ruchomej podłodze- to rodzaj naczepy, który 

jest zabezpieczony i szczelny, oznacza to, że nie będzie miał kontaktu taki odpad z 

podłożem. Podczas realizacji przedsięwzięcia za pomocą takiego typu kontenerów nie 

będą powstawać ścieki pyłowe ani przemysłowe. Taki kontener to konstrukcja stalowa 

belki główne w kształcie I ze stali, ściany boczne  i  ściana frontowa wykonane ze stali 

z żebrami wzmacniającymi, 2 skrzydłowe tylne drzwi z zewnętrznym zamkiem, wnętrze 

kontenera w gładkiej konstrukcji. Podest z wejściem, plandeka zwijana. Przesuwana 

ściana wewnętrzna z uszczelnieniem. Kontener przykryty plandeką. Jednorazowo na 

działce nr 8 obręb Głuchów będzie stał maksymalnie jeden kontener o maksymalnym 

załadunku 25MG, jednak w zamiarze firmy jest, by transport przejeżdżający przez teren 

firmy Sort-Plast stacjonował tam jak najkrócej tj. ok 1 godziny. Jedyna forma 

magazynowania odpadu to jeden kontener o ładowności maksymalnie 25 Mg  

stacjonujący na działce firmy Sort-Plast max 24 godziny. Pojazd będzie codziennie 

postojował, jednakże pojazdy będą się mijały jeżeli chodzi o czas postoju na działce.  

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor pismem z 4 lutego 

2022 r. znak WOO-IV.4220.2067.2021.MDK.1 zwrócił się do Wójta Gminy Kawęczyn o 

wyjaśnienie zakresu planowanego przedsięwzięcia, przedłożenia k.i.p. na 



informatycznym nośniku danych oraz o potwierdzenie informacji na temat sposobu 

zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia. Powyższym pismem zwrócono 

się również o wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia k.i.p. Uzupełnienie k.i.p. 

zostało przesłane 11 marca 2022 r. 31 marca 2022 r. Wójt Gminy Kawęczyn odnosząc 

się do zakresu przedsięwzięcia przesłał informację, iż na terenie działki nr 8 w 

miejscowości Głuchów prowadzone będzie magazynowanie odpadów oraz, że winno 

być przeprowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Informacja w sprawie zagospodarowania 

faktycznego terenu w otoczeniu przedsięwzięcia nie została przedstawiona.  

Ustalając, czy dla planowanego przedsięwzięcia potrzebne jest przeprowadzenie 

oceny oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor uwzględnił kryteria, o 

których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) 

dalej ustawy ooś, zbadał rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego 

terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, 

zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność 

oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów 

naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją 

przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie 

przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na 

występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk 

przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000. 

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. a na podstawie 

przedstawionej k.i.p. i jej uzupełnienia ustalono, iż wnioskodawca planuje prowadzić 

zbieranie odpadów na terenie działki nr 8, obręb Głuchów, gm. Kawęczyn. Z treści 

przedłożonej dokumentacji oraz informacji przedstawionych przez Wójta Gminy 

Kawęczyn wynika, iż planuje się odbierać odpady od firm je wytwarzających celem ich 

transportu do miejsc dalszego zagospodarowania. Przewiduje się możliwość 

magazynowania załadownych odpadami kontenerów na terenie ww. działki w czasie 

do 24 godzin, a następnie dalszy ich transport do miejsc zagospodarowania. Odpady 

planuje się magazynować w kontenerze o maksymalnej ładowności do 25 Mg. 



Wskazano, iż punkt zbierania będzie funkcjonował wyłącznie w porze dnia. Z 

przedłożonej dokumentacji wynika, iż wnioskodawca planuje zbieranie odpadów 

klasyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. 

w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) w podgrupach: 01 01, 01 04, 

02 03, 02 04, 03 01, 04 02, 07 06, 10 01, 10 09, 10 12, 10 13, 15 01,16 01, 16 02, 16 

08, 17 01, 17 02, 17 03, 17 04, 17 05, 18 01, 19 05, 19 08, 19 12, 20 01, 20 02 i 20 

03. W ramach ww. podgrup planuje się zbieranie łącznie 60 rodzajów odpadów. 

Oszacowano, iż maksymalnie w ciągu roku zbieranych będzie do 25 500 Mg odpadów.  

Biorąc pod uwagę planowane do zbierania rodzaje odpadów należy zauważyć, iż 

zbierane będą odpady z ww. podgrup stanowiące: odpady z wydobywania kopalin, 

odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady 

pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, 

olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, 

drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z 

wyłączeniem 02 07), odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, 

odpady z przemysłu tekstylnego, odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i 

stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i 

kosmetyków, odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z 

wyłączeniem grupy 19), odpady z odlewnictwa żelaza, odpady z produkcji wyrobów 

ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek 

i produktów budowlanych), odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, 

wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów, odpady opakowaniowe (włącznie 

z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi), zużyte lub 

nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z 

demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz 

podgrup 16 06 i 16 08), odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużyte 

katalizatory, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), 

odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych, mieszanki bitumiczne, smoła i produkty 

smołowe, odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, gleba i ziemia (włączając 

glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania),  odpady z 

opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, odpady z 



tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania), odpady z oczyszczalni ścieków 

nieujęte w innych grupach, odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki 

ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach, odpady 

komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01), odpady z 

ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) i inne odpady komunalne. Z analizy k.i.p. 

wynika, iż planowane do zbierania poszczególne rodzaje odpadów stanowiły będą 

opady o właściwościach palnych.   

Odnosząc się do treści przedstawionej dokumentacji należy wskazać, iż winien 

być określony jednoznaczny zakres przedsięwzięcia. W dokumentacji bowiem 

wnioskodawca przedstawia rozbieżne informacje co do charakteru planowanej 

działalności. Wskazuje się na możliwość odbierania odpadów i ich czasowego 

magazynowania na terenie ww. działki nr 8 w czasie do 24 godzin, jednocześnie 

podając, iż celem inwestycji nie jest magazynowanie zebranych odpadów, lecz ich 

bezpośrednie dostarczenie do odbiorcy, a wszystkie odpady będą zbierane tylko i 

wyłącznie w miejscu ich powstawania. Biorąc pod uwagę wskazane magazynowanie 

odpadów na terenie działki nr 8, należy zauważyć, iż analiza dokumentacji wykazała, 

że wnioskodawca planuje na terenie działki nr 8 magazynować również odpady co do 

których obowiązuje zakaz ich zbierania poza miejscem wytwarzania.  Przepisy art. 23 

ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) 

wprowadzają zakaz zbierania określonych rodzajów odpadów poza miejscem 

wytwarzania, tj. pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, o ile są 

przeznaczone do składowania, komunalnych osadów ściekowych, zakaźnych odpadów 

medycznych, zakaźnych odpadów weterynaryjnych, niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Odstępstwa 

od ww. zakazu ujęte zostały w przepisach art. 23 ust. 10 i 11 ustawy o odpadach. Z 

dokumentacji nie wynika, aby w sprawie miały zastosowanie ww. odstępstwa. Zatem 

na terenie planowanego przedsięwzięcia, w aktualnie obowiązującym stanie prawnym, 

w odniesieniu do rodzajów odpadów, o których mowa w przepisach art. 23 ust. 2 

ustawy o odpadach nie ma możliwości ich zbierania i tym samym czasowego ich 

magazynowania. Ponadto, należy zauważyć, iż w przypadku prowadzenia na terenie 

przedsięwzięcia działalności w zakresie zbierania odpadów winny być spełnione 

wymagania przepisów szczegółowych dotyczące zbierania i magazynowania 



poszczególnych rodzajów odpadów, a także wymagania w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej.  

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie 

przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie 

zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.), a najbliżej 

położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Lipickie 

Mokradła PLH100025, oddalony o 3,7 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe 

przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie istniejącego zakładu, a jego realizacja, 

jak wskazał wnioskodawca, nie będzie się wiązać z wycinką drzew i krzewów.  

Biorąc pod uwagę wskazaną przez organ główny kwalifikację planowanego 

przedsięwzięcia odnoszącą się do zbierania odpadów oraz potrzebę przeprowadzenia 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ze 

względu na wskazane czasowe magazynowanie odpadów, w opinii Regionalnego 

Dyrektora istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli na określenie 

warunków realizacji przedsięwzięcia, które zapewnią dotrzymanie standardów jakości 

środowiska. Konieczne jest określenie zakresu planowanego przedsięwzięcia, w tym 

jednoznaczne wskazanie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania mając na 

uwadze przepisy art. 23 ust. 2 ustawy o odpadach oraz odniesienie się do wymagań 

przepisów szczegółowych w zakresie zbierania i magazynowania poszczególnych 

rodzajów odpadów. Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust.1 pkt 1 i 3 

ustawy ooś przedstawienie informacji zgodnie z nałożonym w niniejszej opinii 

zakresem pozwoli ocenić, czy eksploatacja przedsięwzięcia zgodna będzie z przepisami 

prawa w zakresie gospodarowania odpadami oraz umożliwi określenie warunków 

realizacji przedsięwzięcia. Szczegółowe informacje dotyczące zbierania odpadów, a 

także sposobu magazynowania odpadów pozwolą na weryfikację przyjętych rozwiązań 

technologicznych oraz organizacyjnych. W analizowanej sprawie ma to istotne 

znaczenie z uwagi na szeroki katalog planowanych do zbierania opadów, ich rodzaj 

oraz właściwości. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli 

również na przedstawienie wpływu planowanego przedsięwzięcia na klimat lokalny.  



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być wykonany 

zgodnie z art. 66 ustawy ooś. Ustalając zakres raportu wskazano, że powinien on 

zawierać szczegółową i wnikliwą analizę aspektów związanych z zakresem 

przedsięwzięcia, tj. związanych z gospodarką odpadami a także wpływem 

planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatu. 

W opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku pod 

względem higienicznym i zdrowotnym oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w 

Kole m.in. pod względem oddziaływania na jednolite części wód i osiągnięcie celów 

środowiskowych, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. Jednakże w ocenie Regionalnego Dyrektora Środowiska w Poznaniu, 

potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zachodzi. Z uwagi 

przede wszystkim na wątpliwości wskazane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska dot. rozbieżności informacji co do charakteru planowanej działalności 

odnoszących się do magazynowania odpadów Wójt Gminy Kawęczyn  przychyla się do 

stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.  

Wójt Gminy Kawęczyn wydając niniejsze Postanowienie dokonał 

szczegółowej analizy zgromadzonego materiału, uwzględniając 

uwarunkowania wynikające z przepisu art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz 

stanowiska organów opiniujących w sprawie, a także stosując zasadę 

ostrożności postanowił zobowiązać inwestora do sporządzenia raportu. 

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji niniejszego Postanowienia.  

 

Wójt Gminy 

/-/ Jan Nowak 

 

 

POUCZENIE 

1. Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze Postanowienie służy stronie 



zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem 

Wójta Gminy Kawęczyn w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. 

Wniesienie zażalenia zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

Postępowania Administracyjnego nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże 

organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego 

wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.  

2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedkłada się w formie  

pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie  

elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu 

prowadzącego postępowanie oraz po jednym egzemplarzu dla organu opiniującego lub 

uzgadniającego, jeśli wyraził on wcześniej opinię, iż istnieje potrzeba przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko. 

3. W związku z art. 49 KPA zawiadomienie stron postępowania o wydaniu i treści 

niniejszego postanowienia dokonuje się w formie publicznego Obwieszczenia. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło 

publiczne obwieszczenie. 

 

Otrzymują: 

1. Inwestor; 

2. strony postępowania /wg rozdzielnika/ - zgodnie z art. 49 KPA; 

3. a/a; 

 

Niniejsze Postanowienie zamieszczono /art. 49 KPA/: 

1. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Kawęczyn; 

2. Strona internetowa: www.bip.kaweczyn.pl; 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu; 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku; 

3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole; 

http://www.bip.kaweczyn.pl/
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