
 

 

Kielce, 05.07.2022 r. 
GKŚ-IV.6220.9.2022 
 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej K.p.a., art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 
i art. 85 ust. 1 oraz 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zwanej dalej u.o.o.ś, 

po rozpatrzeniu 

wniosku z dnia 15.02.2022 r. (data wpływu: 28.02.2022 r.) złożonego przez Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe „KAT” Mirosław Antczak, ul. Zagórska 11, 26-085 Miedziana Góra, w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia,  
pn. „Zbieranie i przetwarzanie odpadów w tym magazynowanie - zużytych katalizatorów 
samochodowych na terenie dz. nr ewid. 6/27 obręb 005 zlokalizowanej przy ul. Lindego 8  
w Kielcach”, 

orzekam 

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. 
planowanego przedsięwzięcia.  
 

II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub 
użytkowania przedsięwzięcia: 
1. Realizację i eksploatację planowanego przedsięwzięcia prowadzić w koordynacji  

z innymi inwestycjami na terenach sąsiednich, aby wyeliminować i zminimalizować uciążliwości 
związane z jej oddziaływaniem na środowisko, poprzez m.in. właściwą organizację robót,  
przestrzeganie dopuszczalnych norm emisyjnych. 

2. Na etapie prac związanych z realizacją i likwidacją przedsięwzięcia należy minimalizować emisje 
zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu, w tym: nie prowadzić prac związanych z takimi 
uciążliwościami w godzinach od 22.00 do 6.00 (poniedziałek – sobota) oraz w dniach ustawowo 
wolnych od pracy; unikać lub minimalizować równoczesną pracę pojazdów emitujących hałas 
oraz utrzymywać ich sprawność techniczną i unikać jałowej pracy silników.   

3. Na etapie realizacji oraz funkcjonowania przedsięwzięcia należy uwzględnić zasady ochrony 
przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. teren wyposażyć w urządzenia  
i materiały niezbędne w sytuacji pożaru, wycieku substancji i innych niebezpiecznych zdarzeń.  

4. Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia należy zapewnić rozwiązania techniczne, 
technologiczne i organizacyjne służące ochronie przed hałasem oraz ochronie powietrza przed 
zanieczyszczeniami.  

5. Teren przedsięwzięcia należy wyposażyć w urządzenia lub środki umożliwiające zebranie 
ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych powstałych np. w przypadku awarii 
pojazdów. Wszelkie zanieczyszczenia należy niezwłocznie zebrać, a następnie przekazać do 
zagospodarowania uprawnionemu podmiotowi.  

6. Sposób postępowania z odpadami wytworzonymi na etapie eksploatacji, czy ewentualnej 
likwidacji przedsięwzięcia prowadzić zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami 
określonymi w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj.  odpady 
magazynować w sposób selektywy na terenie Inwestora, w wydzielonych i przystosowanych do 
tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się zanieczyszczeń 
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do środowiska, w tym gruntowo-wodnego, oraz z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez 
uprawnione podmioty.   

7. Wszystkie procesy związane ze zbieraniem, magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów,  
w tym rozładunek i załadunek odpadów, przygotowania do dalszej odsprzedaży lub odzysku, 
należy prowadzić na uszczelnionym placu. 

8. Zapotrzebowanie na  energię elektryczną i wodę zapewnić z sieci energetycznej i miejskiej sieci 
wodociągowej.  

9. Ścieki bytowe należy odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, w ramach 
istniejącego zaplecza sanitarnego na działce.     
 

III. „Charakterystyka przedsięwzięcia” stanowi załącznik do nin. decyzji, zgodnie z art. 84 ust. 2 u.o.o.ś. 

Uzasadnienie 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAT” Mirosław Antczak, ul. Zagórska 11, 26-085 Miedziana 
Góra (zwane dalej Wnioskodawcą/Inwestorem), wystąpiło z wnioskiem z dnia 15.02.2022 r. (data 
wpływu: 28.02.2022 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
planowanego przedsięwzięcia, pn. „Zbieranie i przetwarzanie odpadów w tym magazynowanie - 
zużytych katalizatorów samochodowych na terenie dz. nr ewid. 6/27 obręb 005 zlokalizowanej przy ul. 
Lindego 8 w Kielcach”. Inwestor wraz z wnioskiem przedłożył wymagane załączniki, zgodnie z art. 74 
ust. 1 u.o.o.ś.: kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z kopią mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 
obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany 
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz kopią mapy  ewidencyjnej z zaznaczonym 
przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym 
przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z wyznaczoną 
odległością 100 m od granic terenu planowanego przedsięwzięcia; dowód wniesienia opłaty skarbowej 
za wydanie decyzji.  

Zgodnie z art. 73 ust. 1 u.o.o.ś. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.  
W przedmiotowej sprawie organem właściwym do prowadzenia postępowania administracyjnego, 
zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 u.o.o.ś., jest Prezydent Miasta Kielce. 
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla planowanych 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 
ust. 1 oraz art. 71 ust. 2 u.o.o.ś., wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1839 ze zm.), zwanym dalej „rozporządzenie o.o.ś.”. Zgodnie z art. 72 ust. 1 – 1a u.o.o.ś.  podmiot 
planujący realizację przedsięwzięcia zaliczonego do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
zobowiązany jest do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem 
pozwoleń następczych na realizację tego przedsięwzięcia, m.in. zezwolenia na zbieranie odpadów, 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów 
wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 72 ust. 1 pkt 21 u.o.o.ś.). 

Planowane przedsięwzięcie pn. „Zbieranie i przetwarzanie odpadów w tym magazynowanie - zużytych 
katalizatorów samochodowych na terenie dz. nr ewid. 6/27 obręb 005 zlokalizowanej przy ul. Lindego 
8 w Kielcach”, kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 oraz art. 71 ust. 2 pkt 2 u.o.o.ś., wymienionych  
w § 3 ust. 1 pkt 82 i pkt. 83 lit. b rozporządzenia o.o.ś., cyt.: 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; pkt 83) punkty do 
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zbierania, w tym przeładunku: (…) b) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie 
odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 

W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie  
z art. 59 ust. 1 pkt 2 u.o.o.ś., przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
wymagane w sytuacji,  jeżeli taki obowiązek zostanie stwierdzony w ramach postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po uzyskaniu opinii organów współdziałających 
w postępowaniu oraz uwzględnieniu uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 u.o.o.ś.  

Zgodnie z art. 74 ust. 3a u.o.o.ś. stroną postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo 
rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 
Przez obszar oddziaływania rozumie się: 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 2) działki, na 
których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone 
standardy jakości środowiska; 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie  
z jej aktualnym przeznaczeniem.  
Z dokumentacji sprawy wynika, że liczba stron przedmiotowego postępowania administracyjnego 
przekracza 10. W związku z tym, na podstawie art. 74 ust. 3 u.o.o.ś. oraz art. 49 K.p.a., organ 
administracji publicznej zawiadamia strony postępowania o decyzjach i czynnościach 
administracyjnych, w formie publicznego obwieszczenia, w innej zwyczajowo przyjętej formie 
publicznego ogłoszenia lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu (BIP). 
Zawiadomienie stron w powyższej formie (doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma 
w BIP.  

Prezydent Miasta Kielce pismem znak: GKŚ-IV.6220.9.2022 z dnia 09.03.2022 r. zawiadomił strony  
o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zawiadomienie zostało doręczone Wnioskodawcy za 
pośrednictwem operatora pocztowego, a także doręczone pozostałym stronom postępowania  
w formie publicznego ogłoszenia (zgodnie z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś. oraz art. 49 K.p.a.), poprzez 
obwieszczenia wywieszone w dniu 11.03.2022 r. na okres 14 dni,  na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta 
Kielce w siedzibach przy ul. Rynek 1 i ul. Strycharskiej 6, oraz udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce (www.bipum.kielce.eu). Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a., strony 
postępowania zostały poinformowane o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania 
administracyjnego, wglądu w akta sprawy, wniesienia uwag, wniosków, zastrzeżeń oraz możliwości 
wypowiedzenia się co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji. 
Dane o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone 
w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku  
i jego ochronie” zamieszczonym w BIP UM Kielce, www.bipum.kielce.eu (zakładka: Urząd Miasta Kielce 
– Środowisko, nr karty 91/22).  

Prezydent Miasta Kielce pismem znak: GKŚ-IV.6220.9.2022 z dnia 09.03.2022 r. wystąpił na podstawie 
art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4, ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 2 u.o.o.ś. do: Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Dyrektora 
Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o opinię co do 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku 
stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
a także przekazał informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu, gdzie realizowane będzie przedsięwzięcie. Ponadto, w piśmie znak: GKŚ-IV.6220.9.2022 z dnia 
09.03.2022 r. przedłożono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Kielcach oświadczenie, 
o którym mowa w art. 64 ust. 2a u.o.o.ś.   
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Podstawowym materiałem dowodowym w prowadzonym postępowaniu administracyjnym  
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest przedłożona wraz z wnioskiem 
Karta informacyjna przedsięwzięcia (zwana dalej: KIP). Integralną częścią KIP są kolejne jej uzupełnienia 
złożone przez Inwestora w ramach postępowania wyjaśniającego, w związku z wezwaniem do 
uzupełnienia braków w dokumentacji oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień niezbędnych dla 
rozstrzygnięcia sprawy, zgodnie z art. 50 § 1 K.p.a., tj.: aneks do KIP - przedłożony wraz z pismem 
Inwestora z dnia 07.04.2022 r. (data wpływu: 12.04.2022 r.); aneks nr 2 do KIP - przedłożony wraz  
z pismem z dnia 29.04.2022 r. (data wpływu: 10.05.2022 r.).  

Prezydent Miasta Kielce przed wydaniem niniejszej decyzji uzyskał wymagane opinie organów: 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Kielcach, Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie - co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w postanowieniu znak: WOO-
II.4220.111.2022.MK.4 z dnia 07.06.2022 r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie 
istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W opinii stwierdzono,  
że w oparciu o dane KIP dotyczące lokalizacji, zakresu oraz planowanego sposobu realizacji oraz 
funkcjonowania przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na środowisko. 
Podkreślono, że postanowienie odnosi się do wpływu planowanego przedsięwzięcia w zakresie 
wnioskowanym, tj. obejmującym przetwarzanie w ciągu miesiąca odpadów w łącznej ilości 
nieprzekraczającej 10 Mg, tym samym eksploatacja instalacji w większym zakresie wykraczać będzie 
poza zakres tego postanowienia.  

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w opinii 
znak: KR.ZZŚ.1.435.56.2022.MN z dnia 04.04.2022 r. stwierdził, że planowane przedsięwzięcie nie 
wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu w decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach wskazanych warunków w zakresie ochrony zasobów wodnych. 
Warunek ten został uwzględniony w nin. decyzji. Wskazano, że z uwagi na rodzaj, charakterystykę  
i lokalizację nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na możliwość 
osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych oraz jednolitych części 
wód podziemnych, a także obszarów chronionych, o których mowa w art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy 
Prawo wodne. Organ ten podtrzymał swoje stanowisko w pismach znak: KR.ZZŚ.1.435.56.2022.MN 
z dnia 25.04.2022 r. i KR.ZZŚ.1.435.56.2022.MN z dnia 24.05.2022 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, w opinii sanitarnej znak: NZ.9022.4.30.2022  
z dnia 04.04.2022 r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko. Uzasadniono, że przedsięwzięcie może mieć niekorzystny wpływ na środowisko oraz 
zdrowie ludzi podczas awarii lub nieprawidłowej pracy maszyn podczas rozładunku, transportu, 
poprzez emisję hałasu, pyłów, spalin, ewentualny wyciek substancji ropopochodnych w trakcie 
realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie może powodować, m.in. zwiększoną emisję 
hałasu oraz możliwość wycieku substancji ropopochodnych i kwasowych oraz pojawienie się 
konfliktów społecznych. W opinii określono także zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko, który należy sporządzić stosownie do wymogów określonych w art. 66 u.o.o.ś., ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień wymienionych w opinii. Organ ten podtrzymał swoje 
stanowisko w piśmie znak: NZ.9022.4.30.2022 z dnia 23.05.2022 r.  
W odniesieniu do ww. opinii, tut. organ po analizie całokształtu materiału, w tym Karty informacyjnej 
przedsięwzięcia, a także opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Dyrektora 
Zarządu Zlewni w Kielcach, PGW Wody Polskie - stwierdzających brak potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, nie podzielił stanowiska Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach. Wzięto pod uwagę charakter przedsięwzięcia, 
planowany zakres, skalę, sposób i miejsce jego realizacji oraz planowane przez Inwestora rozwiązania 
techniczne i organizacyjne służące ochronie środowiska na etapie realizacji i funkcjonowania 
zamierzenia, m.in. w zakresie przestrzegania zasad gospodarki odpadami zgodnie z przepisami prawa 
i uzyskanymi zezwoleniami.  
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Prezydent Miasta Kielce obwieszczeniem znak: GKŚ-IV.6220.9.2022 z dnia 14.06.2022 r. zawiadomił 
strony postępowania administracyjnego o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w związku 
ze skompletowaniem materiału dowodowego niezbędnego do rozstrzygnięcia sprawy w formie decyzji 
oraz uzyskaniem wymaganych opinii: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Obwieszczenie zostało doręczone 
Wnioskodawcy za pośrednictwem operatora pocztowego, a także doręczone pozostałym stronom 
postępowania w formie publicznego ogłoszenia, poprzez wywieszenie ogłoszenia w dniu 14.06.2022 r. 
na okres 14 dni, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce w siedzibach przy ul. Rynek 1  
i ul. Strycharskiej 6, oraz jego udostępnienie w BIP UM Kielce (www.bipum.kielce.eu).  

W trakcie postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 10 § 1, art. 73 § 1 K.p.a., strony 
postępowania administracyjnego zostały poinformowane o prawie do czynnego udziału w każdym 
stadium tego postępowania, wglądu w akta sprawy, możliwości wniesienia uwag, wniosków, 
zastrzeżeń oraz prawie wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem 
decyzji. Na żadnym etapie postępowania, do dnia wydania niniejszej decyzji, nie  wpłynęły uwagi, 
wnioski, ani zastrzeżenia od stron postępowania, jak też od innych podmiotów, w tym organizacji 
ekologicznych. 

Na podstawie analizy całokształtu materiału zgromadzonego w przedmiotowym postępowaniu, w tym 
danych wynikających z KIP oraz uzyskanych opinii organów, a także z uwzględnieniem  uwarunkowań 
wymienionych w art. 63 ust. 1 u.o.o.ś., Prezydent Miasta Kielce stwierdził, że dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia nie istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, co 
orzeczono w sentencji niniejszej decyzji.  

Zgodnie z art. 84 ust. 1 i 1a u.o.o.ś., w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ 
stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
Decyzję wydaje się po uzyskaniu opinii organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 1a, co zostało 
spełnione w niniejszym postępowaniu.   

Zgodnie z art. 84 ust. 1a u.o.o.ś., w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ może określić 
warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b) lub c) u.o.o.ś. lub nałożyć 
obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust 1 pkt 2 lit. b) lub c)  u.o.o.ś. W związku z powyższym, 
biorąc pod uwagę charakterystykę  planowanego przedsięwzięcia oraz dane przedstawione w KIP,  
a także uzyskane opinie organów, w niniejszej decyzji (punkt II) określono istotne warunki korzystania 
ze środowiska, jakie należy spełnić w fazie realizacji, eksploatacji i użytkowania przedsięwzięcia.  

Po analizie zebranego materiału dowodowego pod kątem uwarunkowań związanych  
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym 
danych Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uzyskanych opinii organów, na podstawie 
uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 u.o.o.ś., Prezydent Miasta Kielce stwierdził  
co następuje: 

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 polega na utworzeniu w części istniejącej hali murowanej na działce  
nr ewid. 6/27 obręb 0005 przy ul. Lindego 8 w Kielcach, punktu do zbierania, przetwarzania 
i magazynowania zużytych katalizatorów samochodowych, które zaliczane są do odpadów innych niż 
niebezpieczne, z grupy odpadów o kodzie 16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, 
rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu 
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).  
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Teren planowanego zamierzenia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów powierzchnia działki nr ewid. 6/27 wynosi ok. 0,2147 ha  
i stanowi inne tereny zabudowane oznaczone symbolem Bi.  
Przedmiotowy teren jest ogrodzony, stanowi teren przekształcony i zabudowany, ponadto graniczy  
z innymi terenami przemysłowymi, produkcyjnymi, usługowymi.  
Działka nr ewid. 6/27 jest zabudowana, prowadzona jest tam inna działalność gospodarcza polegająca 
na sprzedaży elementów samochodowych – zderzaków. Planowane przedsięwzięcie realizowane 
będzie w istniejącej hali magazynowej obecnie niezagospodarowanej, o konstrukcji murowanej  
i powierzchni ok. 2000 m2. Inwestor zamierza na podstawie umowy najmu z właścicielem 
nieruchomości, zagospodarować na cele planowanego przedsięwzięcia część ww. hali magazynowanej 
o powierzchni ok. 135 m2. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagać przeprowadzenia żadnych 
prac budowlanych służących adaptacji pomieszczenia do prowadzenia planowanej działalności na cele 
zbierania, przetwarzania i magazynowania zużytych katalizatorów samochodowych.  
Zgodnie z dokumentacją łączna przewidywana ilość odpadów przetwarzanych w ciągu miesiąca nie 
przekroczy 10 Mg. W hali ustawione zostaną 3 mobilne młyny kulowe, w tym jeden o maksymalnym 
wsadzie 50 kg/h i wymiarach 80 cm i średnicy 70 cm, drugi o maksymalnym wsadzie 150 kg/h  
i wymiarach 100 cm i średnicy 80 cm oraz trzeci o maksymalnym wsadzie 300kg/h i wymiarach 200 cm 
i średnicy 100 cm. Ponadto planuje się ustawienie urządzeń mobilnych, w tym odpylających tj. dwóch 
mobilnych urządzeń (podciśnieniowych wyciągów stanowiskowych) i odkurzacza przemysłowego,  
a także nożyc hydraulicznych do cięcia katalizatorów. 
Jak wyjaśniono w KIP, katalizator samochodowy to część układu wydechowego, która zmniejsza ilość 
szkodliwych substancji zawartych w spalinach. Składa się z obudowy ze stali nierdzewnej oraz 
ceramicznego wkładu, którego powierzchnia została natryśnięta metalami z grupy platynowców tzw. 
(PGM). Zbudowane z metalowego bloku wykonanego z warstw falistej folii, tworzącej sieć kanalików, 
która, podobnie jak w przypadku wkładu katalizatora ceramicznego, zawiera metale z grupy 
platynowców. Platynowce, głównie platyna, pallad i rod, pobudzają zawarte w spalinach tlenki węgla, 
węglowodory i tlenki azotu do reakcji, skutkującej ograniczeniem emisji szkodliwych związków. 
Zawartość PGM we wkładach katalizatorów samochodowych przeciętnie waha się w przedziale  
02-0.3%, poziom ten zależny jest od wieku samochodu oraz rodzaju spalanego paliwa. Procesy 
recyklingu katalizatorów są nastawione na odzyskiwanie metali szlachetnych w celu ich powtórnego 
użycia. Recykling katalizatorów samochodowych umożliwia odzyskanie do 95% zawartych w nim 
platynowców, a także w porównaniu do tradycyjnego wydobycia pozwala zaoszczędzić znaczne ilości 
energii.  
Pierwszy etap przetwarzania zakupionych katalizatorów polegać będzie na oddzieleniu wkładu 
katalizatora (metalowego i ceramicznego) od obudowy metalowej za pomocą nożyc hydraulicznych, 
następnie wkłady ceramiczne poddane będą procesowi mielenia w trzech mobilnych młynach 
kulowych. Łączny czas pracy młynów nie przekroczy 1 godziny dziennie. Po procesie mielenia za 
pomocą spektrometru przeprowadzony zostanie pomiar zawartości metali szlachetnych w monolicie. 
Zbierane odpady katalizatorów oraz oddzielone obudowy metalowe będą magazynowane 
w kontenerach, natomiast przetworzone wkłady w postaci granulatu w pojemnikach lub big-bagach, 
na powierzchni utwardzonej w wydzielonych miejscach w obrębie hali. Działalność punktu zbierania, 
przetwarzania i magazynowania odpadów prowadzona będzie w porze dziennej - od poniedziałku do 
piątku, w godz. 8.00 do 16.00. 
Jak wynika z dokumentacji, Inwestor już dotychczas wykonywał przedmiotową działalność na terenie 
gminy Miedziana Góra, na podstawie wymaganych zezwoleń, tj. decyzji Starosty Kieleckiego znak:  
RO-II.6233.49.2017.MK z dnia 13.10.2017 r. udzielającej pozwolenia na transport odpadów o kodzie 
16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 
16 08 07) oraz decyzji znak: RO-II.6233.47.2017.MK z dnia 06.11.2017 r. udzielającej zezwolenia na 
zbieranie ww. odpadów. Powyższe zezwolenia straciły ważność ze względu na zmianę przepisów 
ustawy o odpadach.  
Teren planowanego przedsięwzięcia jest w całości ogrodzony, z bezpośrednim dostępem do drogi 
publicznej - ul. Lindego, z której zapewniony zostanie dojazd na teren inwestycji.  
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Na analizowanym terenie nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt  
i grzybów oraz chronionych siedlisk przyrodniczych. Realizacja inwestycji nie wiąże się z wycinką drzew 
ani krzewów. 
Zaopatrzenie w energię elektryczną zapewnione będzie  z istniejącej sieci energetycznej.  
Woda na etapie realizacji i funkcjonowania dostarczana będzie z miejskiej sieci wodociągowej. Nie 
przewiduje się wykorzystywania wody na cele technologiczne. Proces mielenia katalizatorów nie 
wymaga zużycia wody. 
Ścieki bytowe odprowadzane będą w ramach istniejącego zaplecza sanitarnego do miejskiej kanalizacji 
sanitarnej. Planowana działalność nie będzie związana z powstawaniem ścieków przemysłowych.  
Wody opadowe z dachu hali odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji deszczowej na warunkach 
zarządzającego, natomiast wody opadowe lub roztopowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane 
będą powierzchniowo na teren działki inwestycyjnej.  

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z danymi Kip nie jest zaliczane do:  

 przedsięwzięć dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania, wymienionych  
w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo  ochrony środowiska; 

 wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla prowadzenia instalacji mogących 
powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo 
środowiska, w rozumieniu art. 201 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów 
rozporządzenia 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 r. poz. 1169);  

 zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w rozumieniu 
przepisów art. 248 ustawy Prawo  ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) oraz 
przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 
znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do 
zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 138). 

b) 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: 

Realizację i funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia należy prowadzić w koordynacji  
z innymi inwestycjami w sąsiedztwie, aby wyeliminować i zminimalizować uciążliwości związane z jej 
oddziaływaniem na środowisko. 

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody 
i powierzchni ziemi: 

Funkcjonowanie przedsięwzięcia wiąże się z wykorzystaniem energii elektrycznej i wody na cele 
socjalno-bytowe. Woda na etapie realizacji i funkcjonowania zapewniona zostanie z miejskiej sieci 
wodociągowej. Nie jest planowane zużycie wody na cele technologiczne.  
Z uwagi na zakres i charakter przedsięwzięcia, lokalizację w sąsiedztwie terenów przekształconych 
(przemysłowych, produkcyjnych, usługowych), poza obszarowymi formami ochrony przyrody, brak 
wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego wpływu na różnorodność biologiczną 
rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków 
chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk 
oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność 
na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku.  
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Działka inwestycyjna jest ogrodzona, stanowi teren zabudowany i przekształcony, ponadto graniczy  
z innymi terenami przemysłowymi, produkcyjnymi, usługowymi. Mając na uwadze powyższe nie 
przewiduje się, aby teren inwestycyjny stanowił dogodne miejsce lęgu, żerowania i migracji zwierząt. 
Zgodnie z KIP na obszarze inwestycyjnym nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów oraz chronionych siedlisk przyrodniczych. Realizacja inwestycji nie wiąże się  
z wycinką drzew ani krzewów. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło nowego elementu krajobrazu, ponieważ będzie 
realizowane w istniejącej hali. Zgodnie z art. 5 pkt 23 ustawy o ochronie przyrody na walory 
krajobrazowe składają się wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczno-widokowe 
obszaru oraz związana z nimi rzeźba terenu, twory i składniki przyrody oraz elementy cywilizacyjne, 
ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka. Mając na uwadze charakter terenu 
inwestycyjnego oraz skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu na wartości 
ekologiczne. Na obszarze planowanego zamierzenia oraz w jego sąsiedztwie nie zostały zlokalizowane 
zabytki wpisane do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego. 

d) emisji i występowania innych uciążliwości; przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych 
odpadów oraz ich wpływu na środowisko; zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego  
z emisji: 

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się prace związane z ustawieniem na utwardzonym 
podłożu w części istniejącej hali, urządzeń: mobilnych młynów kulowych, urządzeń odpylających, 
pojemników i kontenerów. Nie planuje się prowadzenia prac budowalnych.  
Na wydzielonych powierzchniach wewnątrz hali ustawione zostaną kontenery na odpady, 
przystosowane do poszczególnych rodzajów odpadów, które Inwestor zamierza zbierać, a także 
pojemniki, w których magazynowane będą przetworzone wkłady ceramiczne. Dostawa elementów 
planowanej inwestycji wiązać się będzie z okresową uciążliwością w zakresie hałasu i emisji do 
powietrza, której źródłem będzie praca sprzętu i środków transportu. 
Emisja hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała 
charakter okresowy i odwracalny, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac. Ww. 
emisje oraz ewentualne uciążliwości akustyczne podczas prowadzonych prac będą minimalizowane 
tj.: prace z wykorzystaniem pojazdów emitujących hałas do otoczenia nie będą prowadzone  
w godzinach od 22.00 do 6.00 (poniedziałek – sobota) oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy.  

Jak wynika z KIP eksploatacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z emisją zanieczyszczeń powietrza  
i hałasu do środowiska.  
Funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia wiązać się będzie z emisją hałasu do środowiska. 
Źródłami hałasu od planowanej inwestycji będzie część hali, w której usytuowane będą 3 mobilne 
młyny kulowe do przetwarzania odpadów wyposażone w dodatkową obudowę ograniczającą emisję 
hałasu do poziomu ok. 40dB, nożyce hydrauliczne do cięcia katalizatorów, dwa mobilne urządzenia do 
odpylania o mocy akustycznej ok. 50dB każdy, odkurzacz przemysłowy o mocy akustycznej ok. 77dB,  
a także ruch pojazdów po terenie inwestycji oraz rozładunek i załadunek odpadów. Jak wynika  
z dokumentacji łączny czas pracy młynów kulowych nie przekroczy 1 godziny dziennie. Wjazd na teren 
inwestycji zapewniony zostanie od strony południowej tj. ul. Lindego. Szacuje się, że natężenie ruchu 
pojazdów po terenie inwestycji w związku z funkcjonowaniem punktu zbierania odpadów będzie 
wynosiło dziennie kilka pojazdów osobowych i dostawczych. Najbliższe tereny chronione akustycznie, 
według dokumentacji i rzeczywistego zagospodarowania terenu, stanowią zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną i znajdują się w odległości ok. 440 m w kierunku południowo – zachodnim, za drogą 
krajową nr 74 (ul. Łódzka). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 112) 
dopuszczalny poziom hałasu w środowisku - wyrażony wskaźnikiem hałasu (LAeqD), dla tego typu 
terenów chronionych, wynosi w porze dziennej 50dB. Z uwagi na skalę i charakter przedmiotowego 
przedsięwzięcia, w dokumentacji oceniono, iż nie przewiduje się przekroczenia na terenach 
chronionych akustycznie wartości dopuszczalnych poziomu hałasu określonych w ww. rozporządzeniu 
Ministra Środowiska w porze dziennej. W porze nocnej działalność nie będzie prowadzona.  
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Źródłami zanieczyszczeń powietrza na etapie przedsięwzięcia będzie emisja spalin z pojazdów 
poruszających się po analizowanym terenie (pojazdy dowożące i wywożące odpady, samochody 
osobowe pracowników). Jak wynika z dokumentacji proces mielenia wkładów ceramicznych 
z katalizatorów prowadzony będzie w hermetycznie zamkniętych młynach kulowych. Cięcie 
katalizatorów i zasyp wkładów do młynów odbywać się będzie przy urządzeniach odpylających  
tj. dwóch mobilnych urządzeniach (podciśnieniowych wyciągów stanowiskowych) i odkurzaczu 
przemysłowym; wyłapane cząsteczki ceramiki katalizatorowej dosypywane będą do młynów kulowych 
w ostatniej fazie zasypu lub do pojemników ze zmielonymi wkładami ceramicznymi. Hala, w której 
planuje się przedmiotowe przedsięwzięcie ogrzewana jest z miejskiej sieci ciepłowniczej. Z uwagi na 
rodzaj zbieranych i przetwarzanych odpadów nie przewiduje się emisji substancji powodujących 
uciążliwości odorowe. Biorąc pod uwagę powyższe nie przewiduje się, aby eksploatacja 
przedsięwzięcia powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu 
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz w rozporządzeniu 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) poza terenem planowanego przedsięwzięcia. 

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia odpady magazynowane będą w kontenerach, pojemnikach 
i workach typu big – bag, ustawionych w części hali na utwardzonym, betonowym podłożu. Sposób 
postępowania z odpadami wytworzonymi na etapie eksploatacji, czy ewentualnej likwidacji, musi być 
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach, tzn. odpady powinny być selektywnie magazynowane na terenie Inwestora,  
w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczających przed 
przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez 
uprawnione podmioty.   

Wody opadowe z dachu hali odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji deszczowej na warunkach 
zarządzającego, natomiast wody opadowe lub roztopowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane 
będą powierzchniowo na teren działki inwestycyjnej. Mając na uwadze niewielkie natężenie ruchu 
pojazdów (kilka pojazdów osobowych i dostawczych dziennie) oraz magazynowanie odpadów  
w przystosowanych do tego celu pojemnikach, kontenerach, workach typu big – bag, na powierzchni 
utwardzonej w hali, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń 
określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 
2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311) tj. dla zawiesin  
100 mg/dm3, a dla węglowodorów ropopochodnych 15 mg/dm3. 

Na etapie eksploatacji pracownicy będą korzystali z zaplecza socjalnego, zlokalizowanego  
na działce inwestycyjnej, ścieki bytowe odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Woda 
na etapie realizacji i funkcjonowania dostarczana będzie z miejskiego wodociągu. Nie przewiduje się 
wykorzystywania wody na cele technologiczne, proces mielenia katalizatorów nie wymaga zużycia 
wody. Planowana działalność nie będzie związana z powstawaniem ścieków przemysłowych. 

W fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy uwzględnić istotne warunki 
korzystania ze środowiska, określone w niniejszej decyzji (punkt II), dotyczące m.in. ochrony 
środowiska przed emisjami do powietrza i hałasu, ochrony zdrowia ludzi, zasad postępowania  
z odpadami. 

e) ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy 
uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze 
zmianą klimatu: 

Zgodnie z danymi Kip, planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających 
zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w rozumieniu przepisów art. 248 ustawy 
Prawo  ochrony środowiska oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. 
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w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących  
o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej. Teren inwestycji należy wyposażyć w urządzenia i materiały służące potrzebom 
gaśniczym zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
 
Z uwagi na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, i jej implementację do prawa polskiego, analizując 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie adaptacji do zmian klimatu i wpływu na 
łagodzenie skutków zmian klimatu, należy stwierdzić, że: 

 przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk oraz terenami zagrożenia powodziowego 
(http://mapy.isok.gov.pl/imap/); 

 przedsięwzięcie ze względu na swój charakter, lokalizację jest neutralne względem oddziaływań 
związanych z klęskami żywiołowymi takimi jak np. powodzie, podnoszący się poziom mórz, 
sztormy, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych; 

 zamierzenie wiąże się pośrednio z emisją gazów cieplarnianych, głównie poprzez 
zapotrzebowanie na energię elektryczną, ruch samochodowy, przy czym skala planowanej emisji 
nie wpłynie w sposób istotny na zmiany klimatu; 

 nie jest planowana wycinka drzew i krzewów na etapie realizacji i funkcjonowania 
przedsięwzięcia. 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, 
w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania 
się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych 
oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

1) Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest usytuowany w: 

 Obszarach górskich wymienionych w Zarządzeniu Nr 18/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 
2 marca 2000r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości zaliczonych do terenów podgórskich  
i górskich na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. U. Woj. Święt. Nr 13, poz. 104 z 2000 r.). 

 Obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.  

 Obszarach ochrony uzdrowiskowej - najbliższy obszar ochrony uzdrowiskowej na terenie 
województwa świętokrzyskiego - uzdrowisko Busko-Zdrój, znajduje się w odległości ok. 40 km na 
południe. 

 Obszarach stref ochronnych ujęć wód - zamierzenie usytuowane jest poza obszarami stref 
ochronnych ujęć wody, w odległości ok. 2,8 km w kierunku południowym od terenu 
inwestycyjnego znajduje się granica strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Kielce-Białogon. 

 Obszarach leśnych – zgodnie z danymi Banku Danych o Lasach (źródło: 
https://www.bdl.lasy.gov.pl /portal/mapy) najbliższe tereny leśne zlokalizowane są w odległości 
ok. 730 m w kierunku zachodnim. 

 Obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym 
siedliskach łęgowych oraz ujściach rzek – najbliższa rzeka Silnica przepływa w odległości ok. 950 
m w kierunku wschodnim od terenu inwestycji (źródło: https://wody.isok.gov.pl). 

 Obszarach o znacznej gęstości zaludnienia – w sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się 
tereny przemysłowe, produkcyjne i usługowe, najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
znajduje się w odległości ok. 440 m w kierunku południowo – zachodnim, za drogą krajową nr 74 
(ul. Łódzka). 

 Obszarach i obiektach stanowiących formy ochrony przyrody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1-9 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, takich jak: parki narodowe, rezerwaty 
przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki 
przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 
Granica Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (strefa krajobrazowa B) znajduje się  
w odległości ok. 570 m w kierunku północno–zachodnim od terenu zamierzenia. Ponadto  

http://mapy.isok.gov.pl/imap/
https://www.bdl.lasy.gov.pl/
https://wody.isok.gov.pl/
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w odległości ok. 2,4 km w kierunku północno – wschodnim znajduje się obszar Natura 2000 Ostoja 
Wierzejska PLH260035. Biorąc pod uwagę lokalizację i zakres inwestycji nie przewiduje się 
znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszarów Natura 2000, w tym na: stan 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki, dla których ochrony 
wyznaczono obszary Natura 2000 oraz ich integralność i powiązania z innymi obszarami. 

 Obszarach głównych krajowych korytarzy ekologicznych. W odległości ok. 8,9 km od planowanej 
inwestycji znajduje granica Głównego Południowo – Centralnego Korytarza Ekologicznego Góry 
Świętokrzyskie i Dolina Wisły.  

2) Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest: 

 W granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 417 Zbiornik Kielce. Z uwagi  
na rodzaj i zakres przedsięwzięcia oraz wskazane w dokumentacji działania minimalizujące wpływ 
zamierzenia na środowisko, nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego 
przedsięwzięcia na stan, zasoby i jakość wód podziemnych. 

 Na podstawie przepisów Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 
wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna), cele planowania i gospodarowania wodami mają zostać 
osiągnięte poprzez wdrożenie zadań zawartych w krajowych dokumentach planistycznych. 
Zgodnie z zapisami „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” zatwierdzonego 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Wisły (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1911 ze zm.), przedmiotowe 
planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest: 

 W zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP), kod: PLRW20006216488 o nazwie 
Silnica, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły. Status – silnie zmieniona część wód, 
ocena stanu – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona. Celem 
środowiskowym dla w/w JCWP jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód. 
Przewidziano dla niej odstępstwo - przedłużenie terminu osiągnięcia celu do 2021 roku  
w związku z brakiem możliwości technicznych. 

 Na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) kod: PLGW2000101, zaliczonej do 
regionu wodnego Górnej Wisły. Ocena stanu ilościowego – słaby, stanu chemicznego – dobry, 
ocena ryzyka - zagrożona. Celem środowiskowym dla wskazanej JCWPd jest dobry stan 
chemiczny i ochrona stanu ilościowego przed dalszym pogorszeniem. Dla wskazanej JCWPd 
przewidziano derogacje, ze względu na obniżenia zwierciadła wody poziomów użytkowych 
spowodowane odwodnieniem kopalń odkrywkowych surowców skalnych oraz eksploatacją 
wód podziemnych przez ujęcia komunalne. 

Mając na uwadze charakter i skalę przedsięwzięcia, a także zapisy KIP dotyczące planowanych 
rozwiązań na etapie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia, w tym brak prac budowlanych 
związanych z realizacją zamierzenia, sposobu gospodarowania odpadami (magazynowanie 
odpadów w pojemnikach, kontenerach na utwardzonym, szczelnym podłożu wewnątrz istniejącej 
hali), sposobu postępowania z wodami opadowymi lub roztopowymi, ściekami bytowymi, oraz 
brak powstawania ścieków przemysłowych - nie przewiduje się negatywnego oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo–wodne, wody powierzchniowe  
i podziemne. 

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań 
wymienionych  w pkt 1 i 2, wynikające z zasięgu, wielkości, złożoności, prawdopodobieństwa, 
czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania oraz oddziaływania 
transgranicznego: 

Funkcjonowanie przedsięwzięcia zgodnie z danymi Karty informacyjnej przedsięwzięcia nie będzie 
powodować przekroczeń standardów jakości środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów 
zanieczyszczeń  powietrza, dopuszczalnych poziomów hałasu, dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych oraz zagrożeń dla środowiska gruntowo-wodnego. 
Na terenie zakładu nie przewiduje się gromadzenia lub wytwarzania substancji niebezpiecznych, które 
decydują o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub do zakładu o dużym ryzyku zgodnie  
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z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących 
się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o 
zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).  
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko 
ze względu na swój charakter, położenie w centralnej części Polski, z dala od granic państwowych  
i niewielki zakres obszaru oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. 

Na podstawie analizy całokształtu zgromadzonego materiału w sprawie, w tym danych wynikających  
z Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uzyskanych opinii organów: Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Kielcach, Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach,  
w oparciu o uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 u.o.o.ś., Prezydent Miasta Kielce stwierdził, 
że dla przedmiotowego planowanego przedsięwzięcia nie istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  
W niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (pkt II), określono istotne warunki 
korzystania ze środowiska w fazie realizacji, eksploatacji i użytkowania planowanego przedsięwzięcia.  

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach 
(Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce), za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce (ul. Rynek 1, 25-303 
Kielce), w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
Zgodnie z art. 127a 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. 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. 
 
 
 

z up. PREZYDENTA MIASTA 
Aneta Boroń 
DYREKTOR 

Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Środowiska 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Charakterystyka przedsięwzięcia – zgodnie z art. 84 ust. 2 u.o.o.ś. 

Otrzymują Strony postępowania: 
1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAT” Mirosław Antczak, ul. Zagórska 11, 26-085 

Miedziana Góra 
2. Pozostałe Strony postępowania - doręczenie w trybie art. 49 K.p.a. i art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., w formie 

publicznego ogłoszenia, poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta 
Kielce – ul. Rynek 1, ul. Strycharska 6, w miejscu realizacji przedsięwzięcia, oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce – na stronie www.bipum.kielce.eu 

3. aa. 

http://www.bipum.kielce.eu/
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Otrzymują zgodnie z art. 74 ust. 4 u.o.o.ś. – doręczenie ePUAP: 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, ul. Leona Skibińskiego 4, 25-819 Kielce 
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,  

ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce 
 
 
 
 
 
Adnotacja: 
Wnioskodawca wniósł wymaganą opłatę skarbową: za wydanie decyzji – w wysokości 205 zł oraz za złożenie dokumentu 
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – w wysokości 17 zł,  zgodnie z część I, pkt 45 i część IV w załączniku do ustawy 
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).  

Zgodnie z art. 72 ust. 3 u.o.o.ś., decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, 
o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie 
zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, 
z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ww. ustawy. 
Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa 
w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne 
są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym 
mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane.  
W okresie ważności decyzji, o którym mowa w art. 72 ust. 3, 4 i 4b u.o.o.ś., dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną 
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także  
w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 
ust. 1, lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia. 
Zgodnie z art. 86 u.o.o.ś.  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy: wydające decyzje określające warunki 
korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji; wydające decyzje, o których 
mowa w art. 72 ust. 1 u.o.o.ś.; przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a u.o.o.ś. 


