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Łuków, dnia 17 września 2021 r.  

GP.6220.16.2020 

D E C Y Z J A 

O  Ś R O D O W I S K O W Y C H   U W A R U N K O W A N I A C H 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, 1a i 2, art. 85 ust. 

1 i ust. 2 pkt 2 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), §3 ust. 1 pkt 82 Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), a także art. 104 §1 i §2 ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 735 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach złożonego przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych 

DROGBUD Sp. z o. o., ul. Gen. Kleeberga 63, 21-400 Łuków 
 

o r z e k a m 

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na 

działkach o numerach ewidencyjnych 57/24 i 57/23 położonych w miejscowości 

Świdry” w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

2. Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje 

o uwarunkowaniach, 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: 

1) W instalacji przetwarzać odpady o kodzie 17 01 01 – odpady betonu oraz 

gruz betonowy, w ilości poniżej 10 Mg/d (ok. 8,8 Mg/d wg parametru mocy 

przerobowej instalacji), tj. 2200 Mg/rok. 

2) W trakcie suchej i wietrznej pogody należy stosować zraszanie kruszywa. 

3) Transport materiałów pylących realizować pojazdami z przykryciem 

plandekami. 

4) Wykonywanie prac związanych z przetwarzaniem odpadów, powodujące 

hałas, oraz ruch pojazdów ciężarowych ograniczyć do pory dnia  

(tj. do godzin 6.00-22.00). 

5) Kruszarkę z wibratorem zlokalizować w zachodniej części terenu Zakładu. 

6) Do kruszenia odpadów zastosować urządzenie o poziomie mocy 

akustycznej nie wyższym niż 94 dB(A). 

7) Dojazd do terenu Zakładu realizować z wykorzystaniem wjazdu 

znajdującego się od strony zachodniej. 

8) Od strony wschodniej terenu inwestycji, wzdłuż granicy z działką nr 

57/25, wykonać ekran dźwiękochłonny o wysokości 4m i długości ok. 32 

m. 
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9) Podczas funkcjonowania przedsięwzięcia zachować dbałość o stan 

techniczny wykorzystywanych urządzeń i pojazdów oraz eliminować 

jałową pracę silników celem zapewnienia możliwie niskiej emisji hałasu 

do środowiska. 

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

U z a s a d n i e n i e 

W dniu 22 września 2020 roku do tutejszego urzędu wpłynął wniosek 

Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o. o.,  

ul. Gen. Kleeberga 63, 21-400 Łuków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na działkach  

o numerach ewidencyjnych 57/24 i 57/23 położonych w miejscowości Świdry”. 

Do wniosku dołączono Kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałe załączniki, 

zgodnie z art. 74 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.). 

Przedsięwzięcie to zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) na podstawie §3 ust. 1 pkt 82 „instalacje 

związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia  

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

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

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

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

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

retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów”. 

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie  

z art. 74 ust. 3 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 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) w celu zawiadomienia stron  

o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej należało zastosować 

przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).  

W dniu 7 października 2020 r. Wójt Gminy Łuków obwieszczeniem, zamieszczonym  

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Łuków oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świdry, zawiadomił strony postępowania  

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W obwieszczeniu zostało 

wskazane, że uważa się je za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

W dniu 7 października 2020 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie oraz 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Zamościu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia.  
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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak: WOOŚ.4220.170.2020.LS.1 

z dnia 23 października 2020 r. (data wpływu do Urzędu: 26.10.2020 r.)  zwrócił się z prośbą 

o wskazanie parametrów planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do wartości 

progowych określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1839) celem umożliwienia określenia właściwego trybu postępowania. Wezwany 

pismem z dnia 27 października 2020 r. Inwestor przedłożył w dniu 10 listopada 2020 r. 

stosowne wyjaśnienia, które pismem z dnia 13 listopada 2020 r. zostały przekazane 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska pismem znak: WOOŚ.4220.190.2020.LS.2 z dnia 23 listopada 2020 r. (data 

wpływu do Urzędu: 25.11.2020 r.) w związku z niewystarczającymi wyjaśnieniami ze strony 

Inwestora zwrócił się z prośbą do organu prowadzącego postępowanie o jednoznaczne 

wskazanie parametrów planowanego przedsięwzięcia. W dniu 7 grudnia 2020 r. 

odpowiadając na prośbę RDOŚ w Lublinie Inwestor przedstawił pisemne wyjaśnienie,  

że mimo mocy przerobowej instalacji posiadanej i planowanej do wykorzystania, wynoszącej 

35 000 Mg/rok, Przedsiębiorstwo nie wykonuje oraz nigdy nie wykonywało prac na tak 

wysokim poziomie oraz, że kruszenie i rozdrabnianie odpadów jest dla Przedsiębiorstwa 

działalnością uboczną, dodatkową. Pismem z dnia 16 grudnia 2020 r. wezwano Inwestora  

do jednoznacznego i precyzyjnego określenia parametrów planowanego przedsięwzięcia.  

W dniu 7 stycznia 2021 r. do Urzędu Gminy Łuków wpłynęło pismo Inwestora, w którym 

wyjaśnił, że faktyczna ilość przetwarzanych odpadów wyniesie 2 200 Mg/rok, zatem 

znacznie mniej niż maksymalna moc przerobowa posiadanej instalacji. Pismem z dnia  

14 stycznia 2021 r. wyjaśnienia wraz ze stanowiskiem organu prowadzącego postępowanie 

zostały przekazane Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie. Pismem 

znak WOOŚ.4220.190.2020.LS.3 z dnia 28 stycznia 2021 r. (data wpływu do Urzędu: 

01.02.2021 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił się o ponowne uzupełnienie 

KIP. Wezwany do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pismem z dnia 2 lutego 

2021 r. Inwestor w dniu 9 lutego 2021 r. złożył na kancelarię Urzędu pismo z prośbą  

o wydłużenie terminu złożenia uzupełnienia, którego kopia została przekazana 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie pismem z dnia 12 lutego 2021 r. 

W dniu 25 lutego 2021 r. Inwestor przedłożył uzupełnioną Kartę Informacyjną 

Przedsięwzięcia. W dniu 1 marca 2021 r. Urząd Gminy Łuków zwrócił się do Inwestora  

z prośbą o zweryfikowanie niektórych zapisów przedłożonej Karty Informacyjnej. W dniu  

4 marca 2021 r. Inwestor złożył uzupełnienie KIP, które pismem z dnia 8 marca 2021 r. 

przekazano Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie. W dniu  

22 marca 2021 r. pismem znak WOOŚ.4220.190.2020.LS.4 z dnia 19 marca 2021 r. (data 

wpływu do Urzędu: 22.03.2021 r.)  RDOŚ w Lublinie zwrócił się o ponowne uzupełnienie 

Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz przedłożenie kopii wskazanych w piśmie 

dokumentów. W dniu 26 marca 2021 r. wezwano Inwestora do przedłożenia wymaganego 

uzupełnienia KIP. W dniu 6 kwietnia 2021 r. Inwestor przedłożył uzupełnienie KIP oraz  

w odpowiedzi na prośbę organu prowadzącego postępowanie w dniu 12 kwietnia 2021 r. 

wpłynęło uszczegółowienie uzupełnień przedłożonych dnia 6 kwietnia 2021 r., które 

następnie pismem z dnia 14 kwietnia 2021 r. zostały przekazane Regionalnemu Dyrektorowi 

Ochrony Środowiska w Lublinie. Po przeanalizowaniu przekazanych uzupełnień pismem 

znak WOOŚ.4220.190.2020.LS.4 z dnia 28 kwietnia 2021 r. (data wpływu do Urzędu:  

30.04.2021 r.) RDOŚ w Lublinie wyraził wątpliwość odnośnie tego czy zamierzenie o które 

wnioskuje Wnioskodawca jest faktycznie planowane czy też istniejące, prosząc jednocześnie 

organ prowadzący postepowanie o zajęcie stanowiska w tej kwestii oraz zweryfikowanie 
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obecnego stanu zagospodarowania terenu przedsięwzięcia wraz z aktualną dokumentacją 

fotograficzną. W przypadku jeśli przedmiotowe zamierzenie ma charakter planowanego 

przedsięwzięcia RDOŚ w Lublinie poprosił o uzupełnienie Karty Informacyjnej 

Przedsięwzięcia. W dniu 19 maja 2021 r. Inwestor złożył wyjaśnienie w sprawie aktualnego 

stanu zagospodarowania terenu inwestycji oraz pismem z dnia 19 maja 2021 r. (data wpływu 

do Urzędu: 19.05.2021 r.) zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia uzupełnienia 

KIP. Pismem z dnia 25 maja 2021 r. przekazano oba pisma Regionalnemu Dyrektorowi 

Ochrony Środowiska w Lublinie. W dniu 31 maja 2021 r. na kancelarię Urzędu wpłynęło 

pismo Inwestora z prośbą o ponowne przedłużenie terminu przedłożenia uzupełnień. Prośbę 

przekazano do RDOŚ pismem z dnia 1 czerwca 2021 r. W dniu 7 czerwca 2021 r. Inwestor 

przedłożył wymagane uzupełnienia, które następnie w dniu 8 czerwca 2021 r. zostały 

przekazane Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie. Pismem znak 

WOOŚ.4220.190.2020.LS.5 z dnia 17 czerwca 2021 r. (data wpływu do Urzędu:  

18.06.2021 r.) RDOŚ w Lublinie zwrócił się z prośbą o ponownie uzupełnienie KIP. Pismem 

z dnia 22 czerwca 2021 r. wezwano Inwestora do przedłożenia wymaganych uzupełnień, 

które na kancelarię Urzędu wpłynęły w dniu 2 lipca 2021 r. Uzupełnienia przekazane zostały 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie pismem z dnia 6 lipca 2021 r., 

który postanowieniem znak WOOŚ.4220.190.2020.LS.6 z dnia 20 lipca 2021 r. (data wpływu 

do Urzędu: 21.07.2021 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przetwarzanie 

odpadów innych niż niebezpieczne na działkach o numerach ewidencyjnych 57/24 i 57/23 

położonych w miejscowości Świdry” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie 

realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu pismem 

znak: LU.ZZŚ.3.436.163m.2020.ML z dnia 16 grudnia 2020 r. (data wpływu do Urzędu: 

21.12.2020 r.) zwróciło się z prośbą o uzupełnienie Karaty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 

Wezwany pismem z dnia 22 grudnia 2020 r. Inwestor nie przedłożył w terminie wymaganego 

uzupełnienia, w związku z czym pismem z dnia 14 stycznia 2021 r. poinformowano Dyrektora 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu  

o planowanym terminie złożenia uzupełnień. W dniu 25 stycznia 2021 r. Inwestor przedłożył 

uzupełnioną i zaktualizowaną KIP, którą pismem z dnia 26 stycznia 2021 r. przekazano 

Dyrektorowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni  

w Zamościu. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni  

w Zamościu pismem znak: LU.ZZŚ.3.4360.163m.2020.ML z dnia 23 lutego 2021 r. (data 

wpływu do Urzędu: 01.03.2021 r.) wydał opinię, w której nie stwierdził potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na możliwy negatywny 

wpływ tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których 

mowa w ustawie Prawo Wodne.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie wydał opinię sanitarną znak: 

ONS.NZ.7040.97.2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. (data wpływu do Urzędu: 21.12.2020 r.),  

że nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.  

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) organ administracji publicznej 

obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed 

wydaniem decyzji, umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów 

oraz zgłoszonych żądań. Wójt Gminy Łuków w trybie art. 49 Kpa obwieszczeniem z dnia  
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27 lipca 2021 r. zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 

i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łuków oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świdry 

zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, 

wyznaczając na składanie uwag i wniosków w sprawie 7-dniowy termin od daty doręczenia 

zawiadomienia, informując jednocześnie, że zawiadomienie uznaje się za dokonane  

po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania 

przedmiotowej decyzji strony nie wniosły żadnych zastrzeżeń, uwag i wniosków. 

Na podstawie informacji przedstawionej przez wnioskodawcę analizowano skalę 

inwestycji, usytuowanie, charakter przedsięwzięcia, czas trwania oraz emisję i uciążliwości 

związane z eksploatacją przedsięwzięcia.  

Wójt Gminy Łuków odstąpił od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania 

na środowisko i uznał za zbędną konieczność sporządzania raportu o oddziaływaniu 

na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, uwzględniając szczegółowe uwarunkowania, 

związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko, wymienione 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247  

z późn. zm.), otrzymane opinie, jak również informacje zawarte w Karcie Informacyjnej 

Przedsięwzięcia. 
 

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem: 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych 

proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie, 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przetwarzaniu odpadów o kodzie  

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy, w ilości poniżej 10 Mg/dobę (wg parametru 

mocy przerobowej instalacji 8,8 Mg), tj. 2 200 Mg/rok. 

Obiekt należący do Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD 

Sp z o. o. Zlokalizowany jest na działkach o nr ewid. 57/23, 57/24, 57/25, 57/30 i 57/32  

w miejscowości Świdry, natomiast przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na 

części terenu Przedsiębiorstwa zlokalizowanej na działkach o nr ewid.  57/23 i 57/24.  

Odzysk odpadów prowadzony będzie w procesie R5 – recykling lub odzysk innych 

materiałów nieorganicznych. Procesowi odzysku będą poddawane odpady z betonowych 

krawężników, betonowych podbudów i stabilizacji. Odzysk dokonany będzie z całej 

powierzchni odpadów innych niż niebezpieczne. Odzyskany materiał będzie w całości 

wykorzystany do budowy dróg jako materiał do zagęszczania i utwardzania gruntów, 

stanowiący zamiennik naturalnych materiałów ziarnistych, minimalizując tym samym zużycie 

surowców naturalnych.  

Odpady powstające z rozbiórek i remontów będą przewożone na przedmiotową 

część terenu Przedsiębiorstwa, a następnie ważone i rozładowywane na specjalnie 

wyznaczonym placu.  

Załadunek odpadów będzie odbywać się przy pomocy koparek i ładowarek kołowych. 

Odpady będą zbierane z terenów, na których Zakład wykonuje roboty budowlane oraz 

prowadzi produkcję wyrobów betonowych. Zebrane odpady będą przewożone na plac 

magazynowy samochodami ciężarowymi samowyładowczymi z metalowymi skrzyniami 

załadunkowymi, szczelnie zakrywane plandeką na czas transportu. Gruz betonowy zostanie 

poddany wstępnej selekcji, a odpad zawierający elementy zbrojeniowe bądź inne elementy 
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betonowe nie zostanie przyjęty do przetworzenia i nie zostanie przetransportowany na plac 

magazynowy.  

Występujące w Przedsiębiorstwie (tj. na placu budowy, sektorze produkcyjnym) 

odpady metali, tak jak dotychczas przekazywane będą podmiotom uprawnionym do odzysku 

jako złom i nie będą transportowane na plac magazynowy odpadów przeznaczonych  

do przerobu.  

Ze względu na to, że w planowanej działalności zakłada się przyjmowanie odpadów 

z własnych robót budowlanych (prac rozbiórkowych) oraz wyrobów betonowych, które  

w wyniku uszkodzenia bądź wad produkcyjnych nie zostają przyjęte na magazyn 

sprzedażowy Wnioskodawca jest w stanie zapewnić, iż odpady poddawane przetworzeniu  

są odzyskiwane w pełni użytkowo.  

Inwestor zakłada, że odpady betonowe oraz gruz betonowy przyjmowane  

z zewnętrznych źródeł będą poddane szczegółowej selekcji na miejscu, przed dokonaniem 

załadunku i transportem. 

Proces przetwarzania będzie rozpoczynał się od wydzielenia miejsca  

na poszczególną partię dostaw gruzu betonowego, tak by kontrolować czas magazynowania. 

Przetwarzanie polegać będzie na kruszeniu i rozdrabnianiu odpadów w kruszarce 

mechanicznej na frakcje: od 0 do 63 mm. Tak przygotowany materiał zostanie przekazany 

na wewnętrzny magazyn kruszyw i przeznaczony do wbudowania.  

Magazynowanie odpadów będzie odbywać się zgodnie z wymogami w zakresie 

ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, a w szczególności w sposób 

uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów. Miejsca magazynowania 

odpadów zostaną odpowiednio oznakowane.  

Materiał powstały w wyniku przetworzenia będzie spełniał warunki art. 14 ustawy  

o odpadach w sprawie utraty statusu odpadów. 

Inwestor posiada własne laboratorium budowlane, w którym będzie na bieżąco 

monitorować i kontrolować jakość powstałych produktów oraz przeprowadzać szereg badań, 

tak by odpad po przetworzeniu spełniał warunki bezpieczeństwa. 

W ramach przedmiotowej inwestycji nie będą podejmowane działania w zakresie 

budowy nowych obiektów bądź remontów obiektów już istniejących. Nie przewiduje się prac 

rozbiórkowych w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia. Teren przeznaczony 

do prowadzenia przedmiotowej działalności nie wymaga dodatkowych działań mających  

na celu przystosowanie do jej rozpoczęcia. 

Funkcjonowanie zakładu odbywać się będzie w dni robocze w godzinach 8.00 – 

15.00 z wyłączeniem okresu zimowego. 

Powierzchnia terenu planowanego przedsięwzięcia wynosi ok. 2733,22 m2, natomiast 

całkowita powierzchnia obiektu to 1,35 ha. 

Teren obiektu jest ogrodzony, wyposażony w system monitoringu posiadający stałe 

punkty wizyjne oraz jest w pełni zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 

Ogrodzenie obszaru inwestycji zlokalizowane jest na granicy działek. Wykonane zostało  

z betonowych słupków i przęseł, w całości krytych z bramą stalową. Płyty betonowe nie 

zawierają otwartych przestrzeni, charakteryzują się trwałością oraz odpornością na warunki 

atmosferyczne. 

Planowane jest zastosowanie ekranu dźwiękochłonnego o wysokości 4 m i długości  

32 m, zlokalizowanego od strony wschodniej terenu inwestycji.  
 

 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania  

się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została 
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wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, 

na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania 

przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić 

do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,  

W KIP wskazano, że z uwagi na charakter przedsięwzięcia i jego otoczenie nie 

wystąpi ryzyko oddziaływań skumulowanych, mogących spowodować przekroczenie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak również nie zostaną przekroczone 

standardy jakości powietrza. 
 

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym 

gleby, wody i powierzchni ziemi, 

W związku z brakiem planowanych czynności polegających na przystosowaniu 

terenu do planowanego przedsięwzięcia nie wystąpi zapotrzebowanie na surowce naturalne, 

wody i paliwa. 

Na etapie eksploatacji woda będzie wykorzystywana głównie do celów socjalno-

bytowych, szacowane zapotrzebowanie wynosi 80 l/dzień. Woda na cele socjalne 

dostarczana będzie przez zaopatrzenie obiektu socjalnego w bieżącą wodę z sieci 

wodociągowej. 

Do zraszania pryzm magazynowych odpadów oraz kruszyw wystąpi zapotrzebowanie 

na wodę w ilości 1 m3/dzień. Przewiduje się pobór wody wodociągowej lub wody opadowej, 

jeśli nie będzie nadmiernie zanieczyszczona. 

W trakcie użytkowania przedsięwzięcia ze względu na planowaną pracę sprzętu 

budowlanego – kruszarki mechanicznej, ładowarki jednonaczyniowej, samochodów 

ciężarowych, szacuje się zużycie oleju napędowego w ilości ok. 60 l/dzień dla każdej  

z maszyn.  

Obiekt zaopatrywany jest w energię elektryczną średnich napięć ze stacji 110/30/15 

kV zlokalizowanej na terenie miasta Łuków. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wystąpi 

zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną, służącą do zasilania urządzeń  

i instalacji.  

Źródłem ciepła w pomieszczeniach socjalno-sanitarnych będzie kotłownia na paliwo 

stałe. 

Zakłada się, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wycinki drzew  

i usunięcia elementów terenów zielonych, w tym krzewów i traw. 
 

d) emisji i występowania innych uciążliwości 

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż planowana inwestycja nie będzie 

źródłem powstawania znacznych ilości odpadów oraz nie będzie istotnie oddziaływać 

na powietrze, klimat akustyczny i środowisko gruntowo – wodne. 

Emisja hałasu 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie wiązało się z emisją hałasu. Z uwagi na 

charakter przedmiotowej inwestycji, emisja hałasu ograniczać się będzie do etapu 

funkcjonowania przedsięwzięcia. Najbliższe tereny chronione akustycznie – zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, znajdują się w odległości ok. 45 m w kierunku wschodnim od 

granicy terenu inwestycji. Poziom natężenia hałasu na granicy terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej nie powinien przekraczać wartości dopuszczalnych tj.  

50 dB(A) w porze dziennej i 40 dB(A) w porze nocy.  

W celu określenia możliwego oddziaływania, wynikającego z emisji hałasu do 

środowiska na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, w KIP przeprowadzono analizę 
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akustyczną. W obliczeniach rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku uwzględniono 

źródła hałasu na terenie przedsięwzięcia, które będą stanowiły kruszarka szczękowa  

z wibratorem oraz pojazdy ciężarowe dostarczające odpady i odbierające podstawione 

przyczepy, a także samochody osobowe pracowników. 

Praca urządzenia wykorzystywanego do przetwarzania odpadów oraz ruch środków 

transportu po terenie inwestycji odbywać się będzie wyłącznie w porze dnia. Urządzenie do 

kruszenia odpadów, jako źródło emisji najbardziej uciążliwe pod względem akustycznym, 

zostanie zlokalizowane w zachodniej części terenu Zakładu. Wjazd na teren inwestycji 

będzie realizowany przez bramę znajdującą się od strony zachodniej. 

Przy prognozowaniu hałasu uwzględniono planowane zastosowanie ekranu 

dźwiękochłonnego o wysokości 4m i długości 32 m, zlokalizowanego od strony wschodniej 

terenu inwestycji.  

Analiza wykazała, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało 

ponadnormatywnego oddziaływania na klimat akustyczny. 
 

Emisje zanieczyszczeń do powietrza 

Emisja zanieczyszczeń powietrza na etapie eksploatacji związana będzie z ruchem 

pojazdów osobowych po terenie inwestycji oraz pracą maszyn takich jak ładowarka  

i kruszarka. Przewiduje się, że będzie to emisja okresowa, ograniczona do godzin pracy 

związanych z procesem przetwarzania odpadów – około 2-5 dni w skali miesiąca, po 8h 

dziennie.  

Założono, że w związku z realizacją przedsięwzięcia dobowy ruch pojazdów po 

analizowanym terenie wzrośnie o 8 kursów pojazdów ciężkich i 2 pojazdy osobowe.  

W celu ograniczenia negatywnego wpływu na jakość powietrza planuje się zraszanie 

wodą miejsc szczególnie pylących oraz unikanie zbędnego przemieszczania odpadów  

i kruszyw. Transport samochodowy ma być prowadzony przy użyciu samochodów 

samowyładowczych z naczepami z okryciem plandekami. 

Ze względu na niewielką ilość pracującego sprzętu powodującego niewielką emisję 

spalin, należy uznać, że eksploatacja inwestycji nie będzie miała znaczącego wpływu  

na stan jakości powietrza atmosferycznego. 
 

Emisja odpadów 

Odpady betonowe oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów poddawany kruszeniu 

i rozdrabnianiu nie wytwarza dodatkowych odpadów, gdyż procesowi odzysku będą 

poddawane odpady z betonowych krawężników, betonowych podbudów i stabilizacji. 

Z procesu odzysku nie będzie powstawał odpad nieużytkowy, który należałoby 

przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki 

odpadami. 

Odpady komunalne będą gromadzone w odpowiedni sposób i odbierane przez firmę 

obsługująca Gminę Łuków w zakresie gospodarowania odpadami. 

Na terenie Inwestycji będzie prowadzona ilościowa i jakościowa ewidencja 

przetwarzanych odpadów. Ewidencja odpadów prowadzona będzie elektronicznie poprzez 

system Bazy Danych Odpadowych (BDO). 

Właściwa gospodarka odpadami na terenie inwestycji poprzez stworzenie 

prawidłowych warunków magazynowania przetwarzanych odpadów, spowoduje, że emisja 

odpadów z terenu inwestycji nie będzie stanowiła negatywnego oddziaływania  

na środowisko. 
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Sortowanie, przechowywanie i zagospodarowanie odpadów powinno odbywać  

się zgodnie z wytycznymi ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2020 

r., poz. 797 z późn. zm.).  
 

Zanieczyszczenie środowiska wodno - gruntowego 

Na etapie eksploatacji istnieje zagrożenie zanieczyszczenia gruntu i wód 

podziemnych substancjami ropopochodnymi.  

Niekorzystne oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne może powstać w wyniku 

wycieku substancji ropopochodnych z użytkowanych maszyn i urządzeń. W celu uniknięcia 

zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego substancjami ropopochodnymi używany 

sprzęt mechaniczny i urządzenia powinny być w pełni sprawne. 

Tankowanie maszyn pracujących na terenie inwestycji oraz prace serwisowe 

użytkowanego sprzętu należy wykonywać w miejscu zabezpieczonym przed przedostaniem 

się zanieczyszczeń do gruntu. Prace remontowe należy wykonywać poza terenem 

przedsięwzięcia. 

Na terenie inwestycji powinny znajdować się sorbenty do usuwania ewentualnych 

wycieków płynów eksploatacyjnych z maszyn.  

Powierzchnia przeznaczona do magazynowania odpadów zostanie zabezpieczona 

przed przeciekaniem wód opadowych do wód i gruntów. Zgodnie z dokumentacją 

przedłożoną przez Inwestora sposób magazynowania odpadów będzie zgodny  

z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742). 

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki 

technologiczne. Powstające w trakcie funkcjonowania Inwestycji ścieki socjalno-bytowe będą 

gromadzone w bezodpływowym zbiorniku na ścieki i okresowo wywożone przez uprawniony 

podmiot do oczyszczalni ścieków.  

Wody opadowe i roztopowe  z powierzchni utwardzonych będą spływały poprzez 

studzienkę z filtrem węglowym do betonowego zbiornika o pojemności 8 m3. Stopień 

zanieczyszczenia wód będzie okresowo badany. W przypadku zanieczyszczenia wody będą 

przekazywane do oczyszczalni ścieków. 

Biorąc pod uwagę skalę i charakter przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania 

mające na celu ochronę środowiska gruntowo — wodnego nie przewiduje się wystąpienia 

znaczących, negatywnych oddziaływań na stan jednolitych części wód, obszarów 

chronionych, a także zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych określonych  

w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. 
 

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji 

i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu, 

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, 

katastrofy naturalnej i budowlanej, przy uwzględnieniu planowanych do zastosowania 

substancji i rodzaju technologii.  

Przedmiotowa Inwestycja nie będzie istotnie wpływać na klimat. 
 

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu 

na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,  

Na terenie inwestycji nie przewiduje się powstawania znaczących ilości odpadów.  

Odpady komunalne będą odbierane przez firmę obsługująca Gminę Łuków  

w zakresie gospodarowania odpadami.  
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Z procesu odzysku nie będzie powstawał odpad nieużytkowy, który należałoby 

przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki 

odpadami. 

Z uwagi na rodzaje wytwarzanych odpadów oraz niewielką ich ilość, a także 

ze względu na planowany właściwy sposób ich zagospodarowania nie przewiduje  

się znaczącego negatywnego wpływu na środowisko związanego z emisją odpadów. 
 

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. 

Z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz przewidywane do zastosowania rozwiązania 

ograniczające emisję hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz środowiska wodno-

gruntowego, przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.  
 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia 

dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, 

zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawianiu się zasobów naturalnych, 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające: 

Działki, na których zlokalizowane zostanie przedsięwzięcie znajdują się  

w południowej części gminy Łuków.  

Otoczenie terenu Inwestycji stanowią tereny przemysłowe, mieszkalne oraz użytki 

rolne. Zgodnie z KIP najbliższe tereny chronione akustycznie – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, znajdują się w odległości ok. 45 m w kierunku wschodnim od granicy terenu 

inwestycji.  

Obsługa komunikacyjna terenu planowanego Przedsięwzięcia odbywa się poprzez 

drogę gminną o nr 102338L oraz poprzez wewnętrzny układ komunikacyjny. 

Obszar planowanej inwestycji nie charakteryzuje się cennymi walorami 

przyrodniczymi i krajobrazowymi, nie posiada istotnego pokrycia szatą roślinną, jak również 

brak jest nasadzeń ozdobnych. Występująca na przedmiotowym terenie zieleń to typowa 

roślinność zielna i trawiasta, natomiast teren leśny zlokalizowany w pobliżu planowanego 

przedsięwzięcia jest mało urozmaicony – tworzy go zaledwie kilka gatunków 

niekwalifikujących się jako zieleń ozdobna ani owocowa, są to m, in. sosna, brzoza  

i leszczyna. 

Teren Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o. o. 

zlokalizowany w miejscowości Świdry do 2017 roku był użytkowany poprzez prowadzenie 

działalności w zakresie miejsca warsztatowego i postojowego zaplecza sprzętowo-

transportowego firmy. Działalność na terenie tego obiektu była prowadzona zarówno  

w budynkach, halach warsztatowych, jak i na placu. Teren obiektu przeznaczony był pod 

miejsca postojowe sprzętów budowlanych i samochodów ciężarowych. Obecnie na 

obszarze użytkowanym przez Zakład, będącym miejscem docelowym planowanego 

przedsięwzięcia, prowadzona jest działalność o charakterze wyłącznie magazynowym, 

polegająca na magazynowaniu kruszywa i ziemi. Miejsce magazynowania odpadów 

posiada utwardzoną nawierzchnię, natomiast odpady gromadzone są w zasiekach. 

Pozostała część tego terenu wyłączona jest z działalności do czasu uzyskania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych 

niż niebezpieczne. 

Teren przeznaczony do prowadzenia przedmiotowej działalności nie wymaga 

dodatkowych działań mających na celu przystosowanie do jej rozpoczęcia. Obecnie 

utwardzone jest ok. 70% powierzchni terenu przeznaczonego pod Inwestycję, zatem 

lokalizacja placu magazynowego i miejsca do kruszenia nie przyczyni się do zmniejszenia 
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powierzchni biologicznie czynnej tego obszaru. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o nr ewid. 57/23  

i 57/24 położonych w miejscowości Świdry. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy 

Łuków nr XXXVI/215/06 z dnia 11 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 34, 

poz. 909 z dnia 2 marca 2007 r.) działka o nr ewid. 57/23 znajduje się w części w terenie 

zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną (U,MN-30-6) oraz w części  

w terenie komunikacji – droga gminna (102338L-KD-L), natomiast działka o nr ewid. 57/24 

znajduje się w części w terenie zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową 

jednorodzinną (U,MN-30-6) oraz w części w terenie lasów (ZL-30-35).  

Ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu oznaczonego symbolem U,MN-30-6 zgodnie z Działem IV, Rozdziałem 30, §69, 

cz. B ust. 11 pkt. 1 jako użytkowanie podstawowe, obowiązujące wskazują: „tereny usług 

publicznych oraz usług niepublicznych i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” 

oraz zgodnie z pkt. 2 jako użytkowanie uzupełniające, dopuszczalne wskazują m.in. „usługi 

niepubliczne”, natomiast zasady kształtowania zabudowy według Działu III, Rozdziału 10, 

§24 ust. 2 lit. b jako użytkowanie dopuszczalne wskazane zostały m.in. „inne, w zależności 

od potrzeb zw. z funkcją podstawową”. Dla terenu oznaczonego symbolem ZL-30-35 

zgodnie z Działem IV, Rozdziałem 30, §69, cz. B ust. 27 pkt 1 jako użytkowanie 

podstawowe, obowiązujące wskazuje  „tereny leśne, zadrzewienia – bez prawa zabudowy”, 

natomiast zgodnie z Działem III, Rozdziałem 14, §28 ust. 8 obowiązujący plan 

zagospodarowania przestrzennego zwraca uwagę m.in. na „Zakaz lokalizacji składowisk 

odpadów komunalnych i przemysłowych” oraz „Bezwzględne utrzymanie istniejących lasów”. 

Ogólne ustalenia obowiązującego dla przedmiotowych działek miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Działem II, Rozdziałem 3, §9 ust. 1 pkt. 1 lit. c 

wskazują możliwość „utrzymania istniejącego zainwestowania z dopuszczeniem uzupełnień  

i przekształceń istniejącej struktury osadniczej (przebudowy, remonty bieżące i kapitalne, 

wymiana substancji) przy zachowaniu głównych zasad rozwoju przestrzennego gminy […]”. 

Mając na uwadze powyższe brak jest przeciwwskazań i sprzeczności z zapisami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji planowanego 

przedsięwzięcia w terenie oznaczonym symbolem U,MN-30-6.  
 

a) obszary wodno- błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym 

siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, 

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami wodno-błotnymi, 

jak również poza obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych 

oraz ujść rzek.  
 

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie, 
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wybrzeży 

i środowiskiem morskim. 
 

c) obszary górskie lub leśne, 
Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami górskimi. W sąsiedztwie 

planowanej inwestycji znajdują się obszary leśne. 
 

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 
zbiorników wód śródlądowych, 

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód 

podziemnych. Najbliższe ujęcie wody znajduje się na sąsiedniej działce w odległości  
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ok. 80 m w kierunku wschodnim, dalsze natomiast w odległości ok. 2,2 km w kierunku 

północno-wschodnim od obszaru inwestycji.  

W odległości ok. 230 m w kierunku północno-zachodnim znajduje się niewielki 

zbiornik wodny.  

Najbliższym ciekiem wodnym jest rzeka Samica, przepływająca w odległości  

ok. 730 m w kierunku wschodnim.  
 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 

roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych 

ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami objętymi ochroną 

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1098 z późn. zm.), w tym poza obszarem Natura 2000. Najbliżej zlokalizowany obszar 

chroniony – Obszar Natura 2000 Lasy Łukowskie PLB060010, oddalony o ok. 5,7 km  

od terenu przedmiotowej inwestycji. 

Ze względu na charakter przedsięwzięcia i znaczną odległość od obszarów objętych 

ochroną, nie przewiduje się aby planowana Inwestycja miała wpłynąć na pogorszenie stanu 

siedlisk, a także wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których został wyznaczony obszar sieci 

ekologicznej Natura 2000. Obszary te znajdują się poza zasięgiem możliwych, 

przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia.  
 

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje 

prawdopodobieństwo ich przekroczenia, 

 Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami, na których standardy jakości 

środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia. 
 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe 

lub archeologiczne, 

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza strefą ochrony konserwatorskiej. Na 

terenie objętym Inwestycją nie występują obiekty wpisane do rejestru i ewidencji zabytków, 

stanowiska archeologiczne oraz dobra kultury współczesnej. 
 

h) gęstość zaludnienia, 

 Średnia gęstość zaludnienia na terenie Gminy Łuków wynosi 59 osób/km2. 
 

i) obszary przylegające do jezior, 

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w obszarze przylegającym do jezior. 
 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, 

Przedsięwzięcie jest usytuowane poza uzdrowiskami i obszarami ochrony 

uzdrowiskowej. 
 

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe, 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w graniacach obszaru Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 215 - Subniecka Warszawska. Jednostka hydrogeologiczna ma oznaczenie 

1aQI/Tr, główny użytkowy poziom wodonośny występuje w osadach czwartorzędowych. 

Ze względu na cechy osadów powierzchniowych izolacja od zanieczyszczeń 

antropogenicznych nie występuje, a stopień zagrożenia zanieczyszczeniami określono jako 

wysoki, z obecnością ognisk zanieczyszczeń na terenie o niskiej odporności poziomu 

głównego.  
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Zakres głębokości zalegania wód gruntowych w obrębie działek ewidencyjnych 

planowanego przedsięwzięcia waha się w przedziale od 8-10 m. Zwierciadła wody gruntowej 

zostały określone na maksymalnym poziomie 2 m.  

Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie 

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły – Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 1911 z późn. zm.) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarach jednolitych 

części wód podziemnych o kodzie PLGW200075, o dobrym stanie ilościowym oraz 

chemicznym. Celem środowiskowym jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. 

Osiągniecie celów środowiskowych oceniono jako niezagrożone. Dla JCWPd ustanowiono 

odstępstwo 4-(7) -  z uwagi na eksploatację podziemną węgla kamiennego ze złoża 

„Ostrów”. JCWPd znajduje się w obszarze wyznaczonym do poboru wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi oraz w obszarze przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunków, 

gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.  

Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednolitej części wód 

powierzchniowych, oznaczonej kodem europejskim PLRW200017248649 o nazwie 

„Bystrzyca do Samicy” i typie abiotycznym: potok nizinny piaszczysty, typ (17)  

Przedmiotowa jednolita część wód powierzchniowych posiada status: naturalna. Za jej cel 

środowiskowy uznano osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu 

chemicznego. Ocena ogólna stanu JCWP – zły. Osiągnięcie celów środowiskowych 

oceniono jako zagrożone ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie 

zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników 

jakości. Koniecznie jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu 

prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. 

Biorąc pod uwagę charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane 

rozwiązania chroniące środowisko nie przewiduje się negatywnego oddziaływania 

przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów 

środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły.  
 

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu 

do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z: 

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą 

przedsięwzięcie może oddziaływać, 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie charakteryzować się ograniczonym i lokalnym 

zasięgiem oddziaływania. 
 

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne 

elementy przyrodnicze, 

Ze względu na skalę i lokalizację inwestycji oraz zasięg jej możliwego oddziaływania 

nie przewiduje się wystąpienia transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko. Inwestycja zlokalizowana jest w znacznej odległości od granic państwa. 

Przedsięwzięcie będzie zamierzeniem o wpływie lokalnym.  
 

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem 

obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu 

rozpoczęcia oddziaływania, 

Charakter i skala przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływania 
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o znacznej wielkości lub złożoności. Zastosowanie proponowanych rozwiązań technicznych 

i technologicznych, a także organizacyjnych pozwoli na dotrzymanie standardów jakości 

środowiska na terenie przedsięwzięcia oraz poza terenem przedsięwzięcia. 

Teren przedsięwzięcia posiada dostęp do wody z wodociągu, która będzie 

wykorzystywana na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia. 

Obsługa komunikacyjna terenu planowanego Przedsięwzięcia odbywa się poprzez 

drogę gminną o nr 102338L oraz poprzez wewnętrzny układ komunikacyjny. 
 

d) prawdopodobieństwo oddziaływania, 

Przedsięwzięcie nie wywrze istotnego oddziaływania na środowisko zarówno podczas 

realizacji, jak i eksploatacji.  
 

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania, 

Nie prognozuje się ram czasowych funkcjonowania przedsięwzięcia. 

Oddziaływania związane z fazą realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter 

lokalny, odwracalny oraz będą występowały w relatywnie krótkim czasie. W okresie 

eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości 

powietrza, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na środowisko związanego 

z emisją odpadów, jak również przedsięwzięcie nie będzie źródłem o istotnym oddziaływaniu 

na klimat akustyczny i środowisko gruntowo-wodne.  
 

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 

oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została 

wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, 

na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania 

przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić 

do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,  

W KIP wskazano, że z uwagi na charakter przedsięwzięcia i jego otoczenie nie 

wystąpi ryzyko oddziaływań skumulowanych, mogących spowodować przekroczenie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak również nie zostaną przekroczone 

standardy jakości powietrza. 
 

g) możliwości ograniczenia oddziaływania. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia zastosowanie prawidłowych rozwiązań 

projektowych, technicznych i technologicznych oraz właściwa organizacja prac przyczyni  

się do ograniczenia potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

Planowane przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji 

nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na poszczególne komponenty 

środowiska. 

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że przeprowadzenie oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko nie jest konieczne, przy zastosowaniu rozwiązań określonych 

w przedłożonych dokumentach załączonych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

P O U C Z E N I E  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, 

wymienione w art. 72 ustawy z dnia 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 2021 r., poz. 247 z późn. zm.). 
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Zgodnie z art. 72 ust. 3 ww. ustawy wniosek ten powinien być złożony w terminie 6 lat 

od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin 

może ulec wydłużeniu do 10 lat, jeżeli realizacja przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie 

zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu ani nie 

narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. 

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Białej Podlaskiej za pośrednictwem Wójta Gminy Łuków w terminie 

14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. Na podstawie art. 127 a K.p.a. w trakcie 

biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję w formie 

złożenia oświadczenia. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 

postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

 

 

/-/ mgr Mariusz Osiak 
Wójt Gminy Łuków 

 

 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy ooś 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymują: 
1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o. o.– 

wnioskodawca, 
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa - obwieszczenie, 
3. A/a.     

 

Do wiadomości: 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie, 
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zamościu, 
4.   Starosta Powiatu Łukowskiego (decyzję ostateczną). 
 
 

Opłatę skarbową ustaloną na podstawie załącznika (część I, pkt 45) do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku 
o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) w wysokości 205,00 zł uiszczono przelewem  
z dnia 22 września 2020 r na konto Urzędu Gminy Łuków.  
 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Zacharska, tel. 25 798 24 39 wew. 136 
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Załącznik nr 1  

do decyzji Wójta Gminy Łuków  

znak GP.6220.16.2020 z dnia 17 września 2021 r. 

 
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przetwarzaniu odpadów o kodzie  

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy, w ilości poniżej 10 Mg/dobę (wg parametru 

mocy przerobowej instalacji 8,8 Mg), tj. 2 200 Mg/rok na działkach o nr ewid. 57/23 i 57/24  

w miejscowości Świdry. 

Odzysk odpadów prowadzony będzie w procesie R5 – recykling lub odzysk innych 

materiałów nieorganicznych. Procesowi odzysku będą poddawane odpady z betonowych 

krawężników, betonowych podbudów i stabilizacji. Odzysk dokonany będzie z całej 

powierzchni odpadów innych niż niebezpieczne. Odzyskany materiał będzie w całości 

wykorzystany do budowy dróg jako materiał do zagęszczania i utwardzania gruntów, 

stanowiący zamiennik naturalnych materiałów ziarnistych, minimalizując tym samym zużycie 

surowców naturalnych.  

Proces przetwarzania będzie rozpoczynał się od wydzielenia miejsca na 

poszczególną partię dostaw gruzu betonowego, tak by kontrolować czas magazynowania. 

Przetwarzanie polegać będzie na kruszeniu i rozdrabnianiu odpadów w kruszarce 

mechanicznej na frakcje: od 0 do 63 mm. Tak przygotowany materiał zostanie przekazany 

na wewnętrzny magazyn kruszyw i przeznaczony do wbudowania.  

Funkcjonowanie zakładu odbywać się będzie w dni robocze w godzinach 8.00 – 

15.00 z wyłączeniem okresu zimowego. 

Powierzchnia terenu planowanego przedsięwzięcia wynosi ok. 2733,22 m2, natomiast 

całkowita powierzchnia obiektu to 1,35 ha. 

Teren obiektu jest ogrodzony, wyposażony w system monitoringu posiadający stałe 

punkty wizyjne oraz jest w pełni zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 

Ogrodzenie obszaru inwestycji wykonane zostało z betonowych słupków i przęseł, w całości 

krytych z bramą stalową.  

Planowane jest zastosowanie ekranu dźwiękochłonnego o wysokości 4 m i długości  

32 m, zlokalizowanego od strony wschodniej terenu inwestycji.  

Na etapie eksploatacji woda będzie wykorzystywana głównie do celów socjalno-

bytowych, szacowane zapotrzebowanie wynosi 80 l/dzień. Do zraszania pryzm 

magazynowych odpadów oraz kruszyw wystąpi zapotrzebowanie na wodę w ilości 

1m3/dzień. 

W trakcie użytkowania przedsięwzięcia ze względu na planowaną pracę sprzętu 

budowlanego – kruszarki mechanicznej, ładowarki jednonaczyniowej, samochodów 

ciężarowych, szacuje się zużycie oleju napędowego w ilości ok. 60 l/dzień dla każdej  

z maszyn.  

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wystąpi zwiększone zapotrzebowanie na 

energię elektryczną, służącą do zasilania urządzeń i instalacji.  

Źródłem ciepła w pomieszczeniach socjalno-sanitarnych będzie kotłownia na paliwo 

stałe. 

Zakłada się, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wycinki drzew  

i usunięcia elementów terenów zielonych, w tym krzewów i traw. 
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 Planowana inwestycja nie będzie źródłem powstawania znacznych ilości odpadów 

oraz nie będzie istotnie oddziaływać na powietrze, klimat akustyczny i środowisko gruntowo 

– wodne. 

Powstające w trakcie funkcjonowania Inwestycji ścieki socjalno-bytowe będą 

gromadzone w bezodpływowym zbiorniku na ścieki i okresowo wywożone przez uprawniony 

podmiot do oczyszczalni ścieków. Wody opadowe i roztopowe  z powierzchni utwardzonych 

będą spływały poprzez studzienkę z filtrem węglowym do betonowego zbiornika  

o pojemności 8 m3. W przypadku zanieczyszczenia wody będą przekazywane  

do oczyszczalni ścieków. 

Odpady będą gromadzone w odpowiedni sposób i przekazywane uprawnionym 

odbiorcom, posiadającym zezwolenie na ich odbiór.  

W ramach przedmiotowej inwestycji nie będą podejmowane działania w zakresie 

budowy nowych obiektów bądź remontów obiektów już istniejących. Nie przewiduje się prac 

rozbiórkowych w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia. Teren przeznaczony 

do prowadzenia przedmiotowej działalności nie wymaga dodatkowych działań mających na 

celu przystosowanie do jej rozpoczęcia. 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami objętymi ochroną na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r.,  

poz. 1098 z późn. zm.), w tym poza obszarem Natura 2000, jak również nie będzie na nie 

oddziaływać. 
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