
 

 

Załącznik do decyzji Prezydenta Miasta Kielce 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
znak: GKŚ-IV.6220.9.2022 z dnia 5 lipca 2022 r. 

 
 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
Nazwa planowanego przedsięwzięcia „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”. 
 
Teren realizacji przedsięwzięcia dotyczy działki nr ewid. 6/27 obręb 005 zlokalizowanej przy ul. Lindego 
8 w Kielcach. 
Planowane przedsięwzięcie polega na utworzeniu w części istniejącej hali murowanej na ww. działce  
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).  
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, 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 50kg/h i wymiarach 80 cm i średnicy 70 cm, drugi o maksymalnym wsadzie 150kg/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. 
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. 
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Teren planowanego przedsięwzięcia jest w całości ogrodzony, z bezpośrednim dostępem do drogi 
publicznej - ul. Lindego, z której zapewniony zostanie dojazd na teren inwestycji.  

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). 

W fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy uwzględnić istotne warunki 
korzystania ze środowiska, określone w przedmiotowej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (punkt II). 
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