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I. WSTĘP

1. Cel, zakres i metodyka sporządzenia raportu

1.1. Cel raportu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 

polegającego  na  budowie  gminnego  punktu  gromadzenia  odpadów  problemowych  na  terenie  działki

73/77 obręb 0001 - Borek Wlkp., Gmina Borek Wlkp.

Planowane  przedsięwzięcie  jest  wymienione  w  §3  ust.  1  pkt  74 Rozporządzenia  Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia  do  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko  (Dz.  U.  nr  257,  poz.  2573

ze zm.) jako przedsięwzięcie, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być 

wymagane („punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu”).

Zgodnie z  postanowieniem Wójta gminy Borek Wlkp.  Nr OŚGK – 7624/1/10 konieczne jest 

sporządzenie raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w ramach oceny jego 

oddziaływania  na  środowisko.  Postanowienie  zostało  wydane  po  uprzednim  złożeniu  wniosku,  z  dnia

3 lutego do:

• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu,

• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu;

o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

pn.  „Budowa  gminnego  punktu  gromadzenia  odpadów problemowych  na  działkach  nr  ew.  73/77  obręb

0001 – Borek Wlkp., Gmina Borek Wlkp..”

Zadaniem raportu jest określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy 

środowiska  oraz  ludzi,  przy  uwzględnieniu  przyjętych  przez  inwestora  rozwiązań  lokalizacyjnych, 

projektowych, technologicznych, technicznych i organizacyjnych.

Niniejszy  raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  (zwany  dalej  raportem) 

wykonywany jest na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

1.2. Zakres raportu

Niniejszy  raport  sporządzony  został  w  oparciu  o  art.  66  ustawy  z  dnia  3  października  2008 r. 

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

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w pełnym zakresie,  

uwzględniając:

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a)  charakterystykę  całego  przedsięwzięcia  i  warunki  użytkowania  terenu  w  fazie  budowy 

i eksploatacji lub użytkowania,
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b)  główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

c)  przewidywane rodzaje i  ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego 

przedsięwzięcia;

2) opis  elementów przyrodniczych  środowiska  objętych  zakresem przewidywanego  oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

3) opis  istniejących  w  sąsiedztwie  lub  w  bezpośrednim  zasięgu  oddziaływania  planowanego 

przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami;

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

5) opis analizowanych wariantów, w tym:

a)  wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b)  wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6) określenie  przewidywanego  oddziaływania  na  środowisko  analizowanych  wariantów,  w  tym 

również  w  przypadku  wystąpienia  poważnej  awarii  przemysłowej,  a  także  możliwego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko;

7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania 

na środowisko, w szczególności na:

a)  ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

b)  powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c)  dobra materialne,

d)  zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub 

ewidencją zabytków,

e)  wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a – d;

8) opis  metod  prognozowania  zastosowanych  przez  wnioskodawcę  oraz  opis  przewidywanych 

znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, 

pośrednie,  wtórne,  skumulowane,  krótko-,  średnio-  i  długoterminowe,  stałe  i chwilowe 

oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a)  istnienia przedsięwzięcia,

b)  wykorzystywania zasobów środowiska,

c)  emisji;

9) opis  przewidywanych  działań  mających  na  celu  zapobieganie,  ograniczanie  lub  kompensację 

przyrodniczą  negatywnych  oddziaływań  na  środowisko,  w  szczególności  na  cele  i  przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

10)  planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównano więc zaproponowaną 

technologię  z  technologią  spełniającą  wymagania,  o  których  mowabw art.  143  ustawy  z  dnia

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

11)  przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
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12)  przedstawienie  zagadnień  w  formie  kartograficznej  w  skali  odpowiadającej  przedmiotowi 

i szczegółowości  analizowanych  w  raporcie  zagadnień  oraz  umożliwiającej  kompleksowe 

przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

13)  analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

14)  przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego 

budowy i  eksploatacji  lub  użytkowania,  w szczególności  na  cele  i  przedmiot  ochrony  obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

15)  wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie 

napotkano, opracowując raport;

16)  streszczenie  w  języku  niespecjalistycznym  informacji  zawartych  w  raporcie,  w  odniesieniu

do każdego elementu raportu;

17)  nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

18)  źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

2. Inwestor przedsięwzięcia

„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1A, 63 - 200 Jarocin.

3. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu

Przy opracowywaniu raportu wykorzystano przepisy prawa europejskiego, krajowego i miejscowego, 

opracowania i wytyczne Ministerstwa Środowiska dotyczące gospodarowania odpadami, inne opracowania 

naukowe dotyczące gospodarowania odpadami oraz wytyczne gminy i Inwestora dotyczące planowanego 

przedsięwzięcia.

Wykaz aktów prawa europejskiego z których korzystano opracowując raport:
1. Dyrektywa Rady Europy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych 

oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa).

2. Dyrektywa rady Europy 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków 

(dyrektywa ptasia).

3. Dyrektywa Rady Europy 85/337/EWG w sprawie oceny oddziaływania na środowisko niektórych 

publicznych i prywatnych przedsięwzięć.

4. Dyrektywy 93/59/EC oraz 98/69/EC Unii  Europejskiej  dotyczące  norm emisji  EURO I,  EURO II, 

EURO III i EURO IV.

5. Konwencja o obszarach wodno – błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako 

środowisko życiowe ptactwa wodnego z 1971 r. (Konwencja Ramsarska)  podpisana 22.11.1972 r., 

ratyfikowana 22.03.1978 r. Dz.U. 78.7.24 i Dz.U. 78.7.25.

6. Konwencja o ochronie dzikiej  fauny i  flory europejskiej  oraz ich siedlisk  naturalnych (Konwencja 

Berneńska) podpisana 24 marca 1995 r., ratyfikowana 01 stycznia 1996 r. Dz. U. 96.58.263

7. Konwencja  o  ochronie  wędrownych  gatunków  dzikich  zwierząt  z  1979  r.  (Konwencja  Bońska) 
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podpisana 1 maja 1996 r. Dz. U. 03.2.17

8. Konwencja  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  w  kontekście  transgranicznym  z  1991  r. 

(Konwencja  z  Espoo)  podpisana  25  lutego  1991  r.,  ratyfikowana  12.  czerwca  1997  r.

Dz. U. 99.96.1110

9. Protokół  dotyczący  Strategicznych  Ocen  Oddziaływania  na  Środowisko  do  Konwencji

o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  w  kontekście  transgranicznym  (Konwencja  z  Espoo) 

podpisany 21 maja 2003 r.

Wykaz aktów prawa polskiego z których korzystano opracowując raport:
1. Ustawa  z dnia  3  października 2008 r.  o udostępnianiu  informacji  o środowisku i  jego ochronie,  

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 
Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

2. Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska (Dz.  U.  z  2008  r.,  Nr  25,
poz. 150 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 ze zm.).
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.).
6. Ustawa  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach

( Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.).
7. Ustawa  z  dnia  11  stycznia  2001  r.  o  opakowaniach  i  odpadach  opakowaniowych

(Dz. U. Nr 63, poz. 638).
8. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666).
9. Ustawa  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  zużytym  sprzęcie  elektrycznym  i  elektronicznym

(Dz. U. Nr 180, poz. 1494 i 1495).
10. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 237, poz. 

1657 ze zm.).
11. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 

1568).
12. Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. o ratyfikacji Konwencji o ocenach oddziaływania transgranicznego  

na środowisko w kontekście transgranicznym (Dz. U. Nr 18, poz. 96).
13. Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004  r. w  sprawie  określenia  rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  

związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do  sporządzenia  raportu

o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573).
14. Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  dnia  10  maja  2005  r.  zmieniającym  rozporządzenie

w  sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać

na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia  

do  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko (Dz.  U.  Nr  92,
poz. 769).

15. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  3  marca  2008  r.  w  sprawie  poziomów  niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 poz. 281).
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16. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  26  stycznia  2010  r.  w sprawie  wartości  odniesień

(Dz. U. Nr 16, poz. 87).
17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r.  w sprawie standardów emisyjnych

z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181 ze zm.).
18. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie  dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).
19. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  27  września  2001 r.  w sprawie  katalogu  odpadów

(Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
20. Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań  

dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne  

typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1868).
21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony  

ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 ze zm.).
22. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  lipca  2004  r.  w  sprawie  gatunków  dziko  

występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764).
23. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  lipca  2004  r. w  sprawie  gatunków  dziko  

występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765).
24. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  28  września  2004  r.  w  sprawie  gatunków  dziko  

występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237).
25. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  16  maja  2005  r.  w  sprawie  typów  siedlisk  

przyrodniczych  oraz  gatunków  roślin  i  zwierząt,  wymagających  ochrony  w  formie  wyznaczenia  

obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).
26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony  

ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313).
27. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  4  października  2002  r.  w sprawie  wymagań  jakim 

powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych 

(Dz. U. Nr 176, poz. 1455),
28.  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  9  kwietnia  2002  r.  w sprawie  rodzajów  i  ilości  

substancji  niebezpiecznych,  których  znajdowanie  się  w  zakładzie  decyduje  o  zaliczeniu  go  do  

zakładu  o  zwiększonym  ryzyku  albo  zakładu  o  dużym  ryzyku  wystąpienia  poważnej  awarii  

przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535 ze zm.),
29. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  26  stycznia  2010  r. w  sprawie  obszarów  wartości  

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

Wykaz aktów prawa miejscowego z których korzystano opracowując raport:
1. Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Borek Wlkp.

2. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wlkp. dla terenu „Jeżewska”
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Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie gminnego punktu gromadzenia 
odpadów problemowych na terenie działki 73/77 obręb 0001 – Borek Wielkopolski, Gmina Borek Wielkopolski.

Wykaz wykorzystanych materiałów i opracowań:
1. Aktualizacja  Planu  Gospodarki  Odpadami  na  lata  2008  –  2011  z  perspektywą  na  lata

2011 – 2019 oraz wspólny Plan Gospodarki odpadami dla 17 gmin Porozumienia Międzygminnego.

2. Program ochrony Środowiska (2004).

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wlkp.

4. Plan Rozwoju Lokalnego gminy Borek Wlkp.

5. Polityka  ekologiczna państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 

2014.

6. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010.

7. Program Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego.

8. Ministerstwo Środowiska, "Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą 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", Warszawa, 

2009.
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Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie gminnego punktu gromadzenia 
odpadów problemowych na terenie działki 73/77 obręb 0001 – Borek Wielkopolski, Gmina Borek Wielkopolski.

II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowana  inwestycja  dotyczy  budowy  gminnego  punktu  gromadzenia  odpadów problemowych 

(zwanego  dalej  Punktem),  na  terenie  którego  od  mieszkańców  gminy  Borek  Wlkp.  przyjmowane

i  magazynowane będą odpady problemowe (w tym odpady niebezpieczne)  pochodzące  z  gospodarstw 

domowych.

1. Lokalizacja przedsięwzięcia

Punkt zlokalizowany będzie na działce nr ewidencyjny 73/77 obręb Borek Wielkopolski, Gmina Borek 

Wielkopolski, powiat gostyński. 

Teren zlokalizowany jest w odległości około 28 m od najbliższych zabudowań mieszkalnych miasta 

Borek  Wielkopolski.  Bezpośrednie  sąsiedztwo  rozpatrywanej  lokalizacji  stanowią  tereny  pól  uprawnych, 

tereny przemysłowe oraz inne tereny zabudowane. Na południowy-zachód ok. 650 m od inwestycji znajduje 

się rzeka Pogona. Natomiast najbliższe tereny zielone (sad), znajdują się jakieś 350 m na północny zachód.  

Tereny leśne znajdują się ponad 2 km na południowy zachód oraz na północny wschód od planowanej 

inwestycji.

Planowany teren pod inwestycje obejmuje powierzchnie 0,1594 ha,  oraz znajduje się na działce

o numerze ewidencyjnym 73/77. Przewiduje się, że punkt gromadzenia odpadów obejmie zasięgiem całą 

działkę, czyli 1594 m2.

Na analizowanym terenie inwestycyjnym nie występują chronione gatunki roślin i zwierząt. W okolicy 

nie  ma  Obszarów  Natura  2000,  obszarów  chronionych,  nie  znajdują  się  też  miejsca  lęgowe  zwierząt, 

obszary chronione z  uwagi  na występującą  w nich  florę  i  faunę,  pomniki  historii,  dobra kultury  i  dobra  

materialne o szczególnej wartości.

Rysunek  nr  1  przedstawia  lokalizację  działki  na  której  znajduje  się  lokalizacja  planowanego 

przedsięwzięcia. Na obszarze bezpośrednio przeznaczonym pod inwestycję i w najbliższej okolicy brak jest 

obiektów  cennych  przyrodniczo.  Realizacja  inwestycji  nie  będzie  wiązała  się  z wycinką  drzew,  jedynie 

zostaną przycięte gałęzie trzech drzew (wierzb) znajdujących się na granicy działek 73/77 73/71.
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Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych na terenie działki 73/77 obręb 0001
 – Borek Wielkopolski, Gmina Borek Wielkopolski

Rysunek 1. Lokalizacja planowanej inwestycji. Źródło: geoportal.gov.pl
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Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie gminnego punktu gromadzenia 
odpadów problemowych na terenie działki 73/77 obręb 0001 – Borek Wielkopolski, Gmina Borek Wielkopolski.

2. Charakterystyka

Na terenie rozpatrywanej działki nr ew. 73/77 znajduje się obecnie nieużytek porośnięty trawą, część 

wykorzystywana jest do produkcji  rolniczej, które będzie miejscem lokalizacji planowanego Punktu. Teren 

wyznaczony pod inwestycję ma powierzchnię 1 594 m2. Powierzchnie ok. 6 m2 zajmować będzie zatrudniony 

pracownik, będzie to pomieszczenie socjalne wraz z dostępem do toalety. Do 870 m2 stanowić będzie teren 

utwardzony.

Na omawianym terenie powstanie zadaszona wiata o powierzchni ok 25 m2,  zostanie zaadoptowana 

na  potrzeby  Punktu  na  pomieszczenie  magazynowe  dla  odpadów  niebezpiecznych  oraz  elektrycznych

i  elektronicznych.  Odpady  Gromadzone  w  Punkcie,  po  uzyskaniu  ilości  transportowej  odbierane  będą 

bezpośrednio  przez  firmy  posiadające  wszystkie  niezbędne  decyzje  w  zakresie  odbioru  i  transportu 

odpadów,  lub  przewożone  do  zbiorczego  punktu  gromadzenia  odpadów  problemowych

w projektowanym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach (ZZO). 

Tam  odpady  poddawane  będą  procesom  odzysku,  unieszkodliwiania  lub  transportowane  będą  do 

unieszkodliwiania w specjalistycznych instalacjach na terenie kraju. 

Podstawowymi elementami Punktu będą:

• utwardzony plac manewrowy – miejsce rozładunku odpadów i załadunku pojemników,

• utwardzony plac pod pojemniki na odpady inne niż niebezpieczne,

• zamykany, zadaszony pomieszczenie magazynowe na odpady niebezpieczne,

Powierzchnia terenu przewidzianego dla inwestycji zostanie utwardzona, np. betonową kostka 

brukową z podbudówką. Na zewnątrz obiektu przewidziane są 4 kontenery ok. 5 m x 2,3 m i do 4 mniejszych 

ok. 3 m x 1,6 m. Podłoże pod kontenerami oraz obszar ich rozładunku i załadunku zostanie wzmocnione 

płytami  żelbetowymi.  Zadaszone  pomieszczenie  magazynowe  dla  odpadów  niebezpiecznych  posiadać 

będzie  uszczelnioną  podłogę  i  wyposażone  będzie  w  atestowane  pojemniki,  beczki  i  kontenery.  

Pomieszczenie  magazynowe  dla  odpadów  niebezpiecznych  będzie  natomiast  uszczelnione  materiałem 

kwasoodpornym, nieprzepuszczalnym i wzmocnionej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne.

Teren zostanie ogrodzony płotem, a wjazd zostanie zabezpieczony bramą zamykaną na noc, która 

ma zapobiec przed wtargnięciem na teren osób postronnych oraz nieupoważnionych.

Poniżej znajdują się zdjęcia z wizji lokalnej terenu planowanego pod inwestycje.
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Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie gminnego punktu gromadzenia 
odpadów problemowych na terenie działki 73/77 obręb 0001 – Borek Wielkopolski, Gmina Borek Wielkopolski.

Rysunek 2. Proponowana lokalizacja Punktu w gminie Borek Wlkp. Widok od  ulicy Jeżewskiej

Rysunek 3. Proponowana lokalizacja Punktu w gminie Borek Wlkp. Widok od  ulicy Jeżewskiej
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Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie gminnego punktu gromadzenia 
odpadów problemowych na terenie działki 73/77 obręb 0001 – Borek Wielkopolski, Gmina Borek Wielkopolski.

Rysunek 4. Proponowana lokalizacja Punktu w gminie Borek Wlkp. Widok od  ulicy Jeżewskiej

Rysunek 5. Proponowana lokalizacja Punktu w gminie Borek Wlkp. Widok od  ulicy Jeżewskiej
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Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie gminnego punktu gromadzenia 
odpadów problemowych na terenie działki 73/77 obręb 0001 – Borek Wielkopolski, Gmina Borek Wielkopolski.

Rysunek 6. Proponowana lokalizacja Punktu w gminie Borek Wlkp. Widok od  ulicy Jeżewskiej

2.1. Cel przedsięwzięcia

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie gospodarki odpadami na terenie 17 gmin Porozumienia 

Międzygminnego. Jako efekt wspólnego działania przewiduje się zmniejszenie ilości odpadów problemowych 

przekazywanych  do  unieszkodliwienia  poprzez  składowanie  oraz  uniknięcie  pozbywania  się  odpadów 

problemowych przez mieszkańców w sposób szkodliwy dla środowiska.

2.2 Skala przedsięwzięcia

Gminny punkt gromadzenia odpadów problemowych na terenie gminy Borek Wlkp. stanowić będzie 

element  wspólnego  systemu  gospodarki  odpadami  Porozumienia  Międzygminnego  podpisanego

7  października  2008  r.  w  Jarocinie,  zrzeszającego  17  gmin  powiatów:  jarocińskiego,  średzkiego, 

gostyńskiego, pleszewskiego, śremskiego i poznańskiego.

Tabela 1. Gminy należące do Porozumienia Międzygminnego

Gmina Powiat

Borek Wlkp. gostyński

Chocz pleszewski

Czermin pleszewski

Dobrzyca pleszewski

Dominowo średzki

Gizałki pleszewski

Jaraczewo jarociński

Jarocin jarociński

Kotlin jarociński
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Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie gminnego punktu gromadzenia 
odpadów problemowych na terenie działki 73/77 obręb 0001 – Borek Wielkopolski, Gmina Borek Wielkopolski.

Gmina Powiat

Kornik poznański

Krzykosy średzki

Książ Wlkp śremski

Nowe Miasto n/Wartą średzki

Piaski gostyński

Środa Wlkp średzki

Zaniemyśl średzki

Żerków jarociński

Gmina Śrem jest na etapie przystępowania do Porozumienia.

Powstanie Punktu stworzy możliwość usystematyzowanej zbiórki odpadów problemowych, które do 

tej  pory  były  usuwane  przez  mieszkańców  gminy  wraz  z  komunalnymi  odpadami  zmieszanymi,  bądź 

pozostawiane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, powodując negatywne skutki dla środowiska.

Odpady gromadzone w Punkcie, po uzyskaniu ilości transportowej odbierane będą bezpośrednio 

przez  firmy  posiadające  wszystkie  niezbędne  decyzje  w  zakresie  odbioru  i  transportu  odpadów,  lub 

przewożone do  zbiorczego  punktu  gromadzenia  odpadów  problemowych  w  projektowanym  Zakładzie 

Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach (ZZO). Tam odpady poddawane będą 

procesom odzysku, unieszkodliwiania lub transportowane będą do unieszkodliwiania w specjalistycznych 

instalacjach na terenie kraju. 

W  Punkcie  magazynowane  będą  odpady  samodzielnie  dostarczone  przez  mieszkańców  gminy 

Borek Wlkp. Zbiórka będzie miała charakter dobrowolny, z tego powodu nie można obecnie jednoznacznie 

określić ilości odpadów która będzie w punkcie magazynowana w jednostce czasu. Podjęto natomiast próbę 

oszacowania  maksymalnej,  teoretycznej  ilości  odpadów,  która  może  być  w  Punkcie  magazynowana

(z objętości pojemników przewidzianych do przechowywania). Obliczenia te przedstawiono w rozdziale III,

w  tabelach 3  i  4. Docelowo,  w bliżej  nieokreślonej  przyszłości,  nie  wyklucza  się  też możliwości  zbiórki 

„objazdowej” wśród mieszkańców. Zebrane w ten sposób odpady trafiać będą do Punktu w Borku Wlkp. lub 

bezpośrednio do Punktu Zbiorczego w planowanym w Jarocinie Zakładzie Zagospodarowania Odpadów.

W  Punkcie  możliwe  będzie  odbieranie  15  rodzajów  odpadów  niebezpiecznych  i  17  rodzajów 

odpadów innych niż niebezpieczne. W tabeli nr 1 wymieniono wszystkie odpady przewidywane do przyjęcia

i magazynowania na terenie punktu gromadzenia odpadów problemowych. Kody odpadów zostają podane 

według Katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
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Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie gminnego punktu gromadzenia 
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Tabela 2. Wykaz odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne przyjmowanych
i magazynowanych w punkcie gromadzenia odpadów problemowych

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu
Odpady niebezpieczne

1. 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

2. 15 01 10*

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

3. 15 01 11*
Opakowania  z  metali  zawierające  niebezpieczne  porowate  elementy  wzmocnienia 
konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

4. 16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

5. 16 02 13* Zużyte  urządzenia  zawierające  niebezpieczne  elementy  (1)  inne  niż  wymienione
w 16 02 09 do 16 02 12

6. 20 01 13* Rozpuszczalniki

7. 20 01 14* Kwasy

8. 20 01 19* Środki  ochrony  roślin  I  i  II  klas  toksyczności  (bardzo  toksyczne  i  toksyczne  np. 
herbicydy, insektycydy)

9. 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

10. 20 01 23* Urządzenia zawierające freony

11. 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

12. 20 01 27* Farby,  tusze,  farby  drukarskie,  kleje,  lepiszcze  i  żywice  zawierające  substancje 
niebezpieczne

13. 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

14. 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 
06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

15. 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01  
23 zawierające niebezpieczne składniki

Odpady inne niż niebezpieczne
16. 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

17. 16 01 03 Zużyte opony

18. 16 01 20 Szkło

19. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

20. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

21. 17 01 02 Gruz ceglany

22. 17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

23. 17 02 02 Szkło

24. 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

25. 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

26. 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

27.  20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
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Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie gminnego punktu gromadzenia 
odpadów problemowych na terenie działki 73/77 obręb 0001 – Borek Wielkopolski, Gmina Borek Wielkopolski.

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu

28. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 
23 i 20 01 35

29. 20 01 39 Tworzywa sztuczne

30. 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

31. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

32. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
Źródło: Katalog odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

Na terenie Punktu znajdować się będą kontenery i  pojemniki na odpady inne niż niebezpieczne.  

Natomiast  odpady  niebezpieczne  przechowywane  będą  w  zadaszonym  i  zamykanym  pomieszczeniu 

magazynowym.

Odpady niebezpieczne przyjmowane będą jedynie w oryginalnych pojemnikach (aby można było 

określić rodzaj substancji) oraz nieuszkodzone mechaniczne (szczególnie termometry, świetlówki, pojemniki 

pod ciśnieniem, itp.).

Dla przedsięwzięcia została przewidziana obsługa komunikacyjna:

• lokalizacja  wjazdu i  wyjazdu  –  dojazd  do  przedmiotowej  nieruchomości  odbywać  się  będzie

ul. Jeżewską, która jest drogą gminną,

• ilość miejsc parkingowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych:

➢ powstanie jedno miejsce parkingowe dla pracownika obsługującego Punkt i plac manewrowy dla 

samochodów osobowych przywożących odpady i  samochodów ciężarowych transportujących 

kontenery,

• maksymalna ilość samochodów osobowych:

➢ 40 szt / dobę,

• maksymalna ilość samochodów ciężarowych:

➢ 20 szt / dobę.

Teren po godzinach otwarcia będzie zamykany, konieczne jest zabezpieczenie terenu Punktu przed 

nieewidencjonowanym  pozostawianiem  odpadów  i  dostępem  niepowołanych  osób.  Pomieszczenie 

magazynowe  na  odpady  niebezpieczne  będzie  zamykane  i  otwierane  jedynie  przez  pracownika 

obsługującego  Punkt  na  moment  umieszczenia  dostarczonego  przez  mieszkańca  odpadu

w odpowiednim pojemniku oraz z momencie załadunku pojemnika z odpadami do pojazdu transportującego 

odpady do odzysku lub unieszkodliwienia.

3. Główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych

Działalność punktu będzie polegała na odbieraniu i magazynowaniu odpadów aż do uzyskania ilości 

transportowych.  Pojemniki  z  odpadami  będą  odbierane  z  Punku  przez  firmy  transportowe  posiadające 

niezbędne pozwolenia. Odbiorca będzie od razu zostawiać pusty pojemnik lub przywozić go po opróżnieniu. 

Procesami technologicznymi będą więc:
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• rozładunek i przyjęcie odpadów od mieszkańca,

• magazynowanie odpadów w Punkcie,

• załadunek pełnych pojemników z odpadami na pojazd przewidziany do transportu odpadów,

• dostarczenie na teren Punktu opróżnionego pojemnika na odpady i jego rozładunek.

Rozładunek i przyjęcie odpadów od mieszkańca

Mieszkaniec  gminy  będzie  dostarczał  odpad  na  teren  Punktu  samodzielnie.  Po  okazaniu  przez 

mieszkańca  dokumentu  potwierdzającego  miejsce  zamieszkania,  pracownik  pomoże  mieszkańcowi

w rozładunku oraz wpisze przyjęty  odpad do ewidencji.  Jeżeli  będzie  to  odpad inny niż  niebezpieczny,  

mieszkaniec będzie mógł sam umieścić go w odpowiednim pojemniku. Odpadem niebezpiecznym natomiast 

zajmować się będzie tylko pracownik Punktu. Tylko pracownik będzie miał wstęp do pomieszczenia w który 

magazynowane  będą  odpady  niebezpieczne  i  to  on  będzie  umieszczać  odpad  niebezpieczny

w odpowiednim pojemniku i zabezpieczać go.

Czasowe przechowywanie odpadów w Punkcie

W Punkcie odpady magazynowane będą w pojemnikach specjalnie do tego celu przeznaczonych. 

Odpady  niebezpieczne,  a  więc  stanowiące  największe  zagrożenie  dla  środowiska  (wody  gruntowe

i  powierzchniowe,  gleba,  powietrze,  organizmy żywe) oraz dla  człowieka (pracownik obsługujący Punkt,  

mieszkaniec  pozostawiający  odpad  w  Punkcie)  przechowywane  będą  w  specjalnie  to  tego  celu 

przeznaczonych  zamykanych  pojemnikach,  w  zamkniętym pomieszczeniu  o  uszczelnionej  podłodze,  do 

którego  dostęp  będzie  miał  tylko  pracownik  obsługujący  Punkt.  Odpady  inne  niż  niebezpieczne 

magazynowane będą na zewnątrz – w metalowych „otwartych” kontenerach.

Nie  można  na  obecnym  etapie  dokładnie  określić  ilości  odpadów  które  będą  magazynowane, 

ponieważ ich zbiórka będzie miła  charakter  dobrowolny.  Jedynym elementem, który  na obecnym etapie 

jesteśmy w stanie określić,  jest  maksymalna ilość odpadów,  jaka może być magazynowana w Punkcie, 

wyznaczona z objętości pojemników przewidzianych do ich przechowywania. Podział odpadów ze względu 

na miejsce ich magazynowania oraz przewidywaną, maksymalną sumaryczną pojemność pojemników na 

odpad danego typu, przedstawiono (w Mg) w tabelach 3. i 4. Wartości te determinować będą maksymalną 

ilość  odpadu danego  typu  która  będzie  mogła  być  magazynowana w Punkcie.  Pojemność pojemników 

przeliczono  na  masę  odpadów,  zgodnie  z  uśrednionymi  współczynnikami  wagowymi  odpadów  według 

gęstości substancji która procentowo stanowi największą część w nim największą część. Są to obliczenia 

szacunkowe, które mają na celu zobrazowanie skali przedsięwzięcia.  Ilości te w rzeczywistość mogą nieco 

odbiegać  od  przedstawionych  to  szacunków,  ponieważ  wielkość  pojemników  i  kontenerów  nie  została 

jeszcze ostatecznie ustalona i najprawdopodobniej będzie ulegać zmianie w trakcie eksploatacji  Punktu,

w  zależności  od  potrzeb.  W  tabeli  5.  przedstawiono  sposoby  magazynowania  odpadów danego  typu-

w  przykładami  pojemników  które  będą  zastosowane.  Kody  odpadów  zostają  podane  według  Katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
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Tabela 3. Odpady magazynowane w kontenerach na zewnątrz pomieszczenia

Lp. Kod 
odpadu Rodzaj odpadu

Szacowana pojemność 
maksymalna pojemników 

[Mg]
1. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 17,5

2. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów

33,03. 17 01 02 Gruz ceglany

4. 17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

5. 20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35 * 12,5

6. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 
02 13

7. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 12,5

8. 16 01 03 Zużyte opony 3,0

9. 17 02 02 Szkło
17,5

10. 16 01 20 Szkło

11. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 3,5
* - na zewnątrz magazynowany będzie tylko wielkogabarytowy sprzęt AGD (pralki, lodówki, zamrażarki) nie  

zawierający freonów

Tabela 4. Odpady magazynowane w  w pojemnikach w zamkniętym, zadaszonym pomieszczeniu

Lp. Kod 
odpadu Rodzaj odpadu

Szacowana pojemność 
maksymalna pojemników 

[Mg]

1. 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje 
niebezpieczne 0,006

2. 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 0,006

3. 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,012

4. 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 0,120

5. 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 
zawierające substancje niebezpieczne 0,120

6. 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 
inne niż wymienione w 20 01 27 0,120

7. 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 0,120

8. 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 0,120

9. 15 01 10

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

toksyczne)

0,120

10. 15 01 11*
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 

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

0,120
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Lp. Kod 
odpadu Rodzaj odpadu

Szacowana pojemność 
maksymalna pojemników 

[Mg]
11. 20 01 13* Rozpuszczalniki 0,120

12. 20 01 14* Kwasy 0,120

13. 20 01 33*
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie 

sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 2,100

14. 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

15. 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,040

16. 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klas toksyczności (bardzo 
toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 0,120

17. 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 0,120

18. 20 01 35*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki

3,45
19. 20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20. 16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

21. 16 02 13*
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

(1) inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 12

Zgodnie z art. 63 ust. 3 i ust. 4 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 ze zm.), odpady 

przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, mogą być magazynowane, jeżeli 

konieczność magazynowania wynika z  procesów technologicznych lub organizacyjnych  i  nie  przekracza 

terminów  uzasadnionych  zastosowaniem  tych  procesów,  nie  dłużej  jednak  niż  przez  okres  trzech  lat 

natomiast odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane nie dłużej niż przez okres roku 

zatem terminem granicznym magazynowania jest okres 1 roku do lat 3.

Proces  magazynowania  odpadów  w  Punkcie  nie  będzie  wiązać  się  z  zanieczyszczeniem 

któregokolwiek z elementów środowiska.  Przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa, higieny pracy oraz 

przepisów  przeciwpożarowych  proces  magazynowania  nie  będzie  się  też  wiązał  z  zagrożeniami  dla 

pracownika  obsługującego  Punkt  czy  mieszkańców  którzy  będą  przebywali  na  jego  terenie  podczas 

dostarczania odpadów.

Tabela 5. Przykładowe pojemniki do poszczególnych typów odpadów

Odpady niebezpieczne

Przeterminowane leki i środki 
farmaceutyczne

pojemnik na odpady medyczne 30l z workiem na odpady 
medyczne

Opakowania po substancjach 
niebezpiecznych i resztki tych 
substancji

zamykany pojemnik o pojemności co najmniej 1m3 (np. 
PA1000)

Przepracowane oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe, 
rozpuszczalniki

beczki zamykane na odpady niebezpieczne płynne (PEHD lub 
metalowe)
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Odpady niebezpieczne

Zużyte baterie i akumulatory pojemnik na zużyte baterie  (np. PEHD,15l, okrągły h=34cm),
pojemnik na zużyte akumulatory (np. PEHD, 0,66m3; 
1200x1000x1050 lub podobny metalowy)

Odpady zawierające rtęć tuba na zużyte świetlówki  (PEHD lub metalowa)
zamykany pojemnik na odpady niebezpieczne – termometry 
(PEHD)

Opakowania po środkach ochrony 
roślin

zamykany pojemnik na odpady niebezpieczne , plastikowy lub 
metalowy, lub beczka zamykana na odpady niebezpieczne 
płynne

Urządzenia elektryczne i elektroniczne 
zawierające niebezpieczne składniki

kosze siatkowe na paletach (np. 1200x800x780)

Odpady inne niż niebezpieczne

Wielkogabarytowe kontener otwarty (np. 5000x2300x2250)

Gruz i odpady z betonu kontener otwarty (np. 5000x2300x1000)

Urządzenia elektryczne 
wielkogabarytowe (lodówki, 
zamrażarki)

kontener otwarty (np. 5000x2300x2250)

Odpady zielone kontener otwarty (np. 5000x2300x2250)

Inne urządzenia elektroniczne i 
elektryczne

kosze siatkowe (kosze  znajdować się będą pod zadaszeniem)

Zużyte opony kontener (np. 10m3;3750x1650x1800)

Szkoło płaskie kontener (np. 7m3; 3500x1650x1800)

Pojemnik rezerwowy na odpady inne 
niż niebezpieczne

kontener (np. 7m3; 3500x1650x1800)

Wszystkie pojemniki przewidziane do transportu muszą być atestowane do tego celu.  Do spalarni 

lub innych instalacji unieszkodliwiających odpady niebezpieczne po uzyskaniu ilości transportowych będą 

przewożone przez firmy posiadające niezbędne zezwolenia i kwalifikacje.

Urządzenia  elektroniczne  i  elektryczne  zawierające  niebezpieczne  składniki   będą  magazynowane

w  koszu  siatkowym  z  listwami  wzmacniającymi  w  celu  zabezpieczenia  tego  rodzaju  odpady  przed 

uszkodzeniami oraz znajdować się będą pod zadaszeniem w celu zminimalizowania oddziaływania.

Przeterminowane  leki  i  środki  farmaceutyczne  będą znajdywały  się  w  pojemnikach  wyposażonych

w worki  atestowane do transportu. Umieszczenie tych odpadów w pojemniku z workiem jest  warunkiem 

przewozu do spalarni.

Wszystkie  odpady  niebezpieczne  wymagają  magazynowania  w  kontenerach  zamykanych.  Należy 
zwrócić  szczególną uwagę,  że w przypadku odpadów takich jak np.  przepracowane oleje,  akumulatory, 
należy zadbać o to, aby pojemnik był szczelny i kwasoodporny. Każdy rodzaj odpadu, z którym wiąże się 
niebezpieczeństwo wycieku niebezpiecznej substancji powinien być magazynowany w odpowiedni sposób 
W związku z powyższym planuje się wyposażenie Punktu w wanny odciekowe z rusztem ustawiane pod 
beczkami.
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W sposobie magazynowania poszczególnych frakcji odpadów problemowych mogą występować pewne 
różnice, wynikające ze specyfiki i morfologii odpadów.

Dla  odpadów  wielkogabarytowych,  gruzu  i  odpadów  z  betonu,  urządzeń  elektrycznych 
wielkogabarytowych takich jak lodówki, zamrażarki przewiduje się zakup możliwe największych kontenerów. 

Również dla odpadów zielonych zaleca się dobór dużego kontenera, który dodatkowo jest wyposażony 
w wyjmowaną drugą ścianę z otworami, co umożliwia odsączanie cieczy od stałej frakcji odpadów. Kontener  
posiada spust z zaworem kulowym, dzięki któremu możliwe jest opróżnienie cieczy. Czyszczenie pojemnika 
jest ułatwione dzięki możliwości demontażu dodatkowej ścianki.

Mniejsze  pojemniki/kontenery  przewiduje  się  dla  zużytych  opon,  szkła  płaskiego  oraz  pojemnik 
rezerwowy na odpady inne niż niebezpieczne (np. plastiki twarde).

Załadunek pojemników z odpadami na pojazd przewidziany do ich transportu

Jako, że punkt gromadzenia odpadów problemowych w Gminie Borek posłuży do magazynowania 

odpadów problemowych, pojemniki muszą zostać dobrane odpowiednio ze względu na ilość odpadów, ich 

specyfikę oraz możliwości planowe inwestycji. Nie należy zapominać, że po uzyskaniu odpowiedniej ilości 

transportowej odpady te będą wywożone przez uprawnione do tego celu podmioty do:

• ZZO  w  Jarocinie  z  siedzibą  w  Witaszyczkach  w  celu  poddania  procesom  odzysku  lub 

unieszkodliwienia,

• specjalistycznych instalacji na terenie kraju w celu unieszkodliwienia.

Z uwagi na konieczność transportu wszystkie pojemniki muszą być atestowane do tego celu.

Procedury i  sposoby zabezpieczenia  zdrowia i  życia  ludzi  oraz poszczególnych  elementów środowiska, 

zostały opisane w rozdziale X. (Opis działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko).

Za transport odpadów z Punktu do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpowiadać będą firmy 

posiadające niezbędne zezwolenia,  z  którymi  Inwestor  podpisze stosowne umowy.  Firma transportująca 

odpady zobowiązana będzie do mycie kontenerów we własnym zakresie (np. kontenera na odpady zielone).

Kontener  z  odpadami  innymi  niż  niebezpieczne,  po  uzyskaniu  ilości  transportowych,  ładowany 

będzie na samochód przystosowany do transportu tego typu kontenerów i wywieziony do zakładu, w którym 

odpady te zostaną poddane procesom odzysku lub unieszkodliwienia. 

Pojemniki z odpadami niebezpiecznymi po uzyskaniu ilości transportowych zostaną załadowane na 

samochód przystosowany do transportu odpadów niebezpiecznych, przez firmę transportową posiadającą 

niezbędne zezwolenia.
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Dostarczenie na teren Punktu opróżnionego pojemnika na odpady i jego rozładunek

Na teren Punktu puste kontenery będą dostarczane na dwa sposoby:

• w momencie odbioru pełnego kontenera – firma transportująca zostawia pusty i zabiera pełny, lub

• po dostarczeniu do instalacji  odzysku lub unieszkodliwiania i  opróżnieniu kontenera, przywozi do

z powrotem do Punktu.
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III.  OPIS  ELEMENTÓW  PRZYRODNICZYCH  ŚRODOWISKA,  OBJĘTYCH  ZAKRESEM 
PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Warunki geograficzne

Gmina  Borek  Wlkp.  leży  na  południu  województwa  wielkopolskiego  w  powiecie  gostyńskim. 

Sąsiadujące z nią gminy to: Pogorzela (S) i Piaski (SW) - powiat gostyński, Dolsk (NW) - powiat śremski, 

Jaraczewo (N, NE) - powiat jarociński, Koźmin Wlkp. (SE) -powiat krotoszyński.

Podstawowy układ komunikacyjny tworzą: droga krajowa nr 12, drogi wojewódzkie 437 i 438 oraz sieć 

dróg  powiatowych  i  gminnych.  Sieć  osadnicza  gminy  to  miasto  Borek  Wlkp.  -  siedziba  gminy,  oraz

33 jednostki osadnicze w tym, 22 wsie sołeckie.

Rysunek 7. Lokalizacja inwestycji na terenie gminy
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Wg regionalizacji fizyczno - geograficznego podziału Polski wg J. Kondrackiego gmina Borek Wlkp. 

leży w podprowincji Nizin Środkowopolskich, makroregionie Niziny Południowowielkopolskiej i w większości  

w obrębie mezoregionu Wysoczyzny Kaliskiej; tylko niewielki północno- zachodni fragment na Pojezierzu 

Krzywińskim.

Rzeźba  gminy  Borek  Wlkp.  jest  wynikiem  działalności  lądolodu  dwóch  ostatnich  zlodowaceń, 

środkowopolskiego  i  północnopolskiego  oraz  procesów  denudacyjnych  erozyjnych,  które  nastąpiły  po 

wycofaniu się lądolodu. Można zatem wyróżnić dwa rodzaje u staroglacjalny i młodoglacjalny, przy czym 

granicę  między  nimi  stanowi  linia  maksymalnego  zasięgu  fazy  leszczyńskiej  zlodowacenia 

północnopolskiego (bałtyckiego).

2. Klimat

Według regionalizacji klimatycznej W. Okołowicza gmina Borek Wlkp. leży w obrębie regionu śląsko-

wielkopolskiego,  reprezentującego  obszar  przewagi  wpływów  oceanicznych.  Amplitudy  temperatur  są 

mniejsze niż w Polsce, wiosna wczesna i ciepła, długie lato, zima łagodna i  krótka z nietrwałą pokrywą 

śnieżną (ca 58 dni). Długość okresu wegetacyjnego wynosi 220 dni.

Średnia miesięczna temperatura powietrza wynosi ca 8,0 do 8,2°C, średnia najcieplejszego miesiąca 

(lipca) od 17°C do 18,1°C, a średnia temperatura stycznia od (-3) (-2,8) C°. Wilgotność względna powietrza 

kształtuje  się  podobnie  jak  na  obszarze  całego  kraju;  wartości  najwyższe  notuje  się  w  okresie  od 

października  do  stycznia  (84-88%),  minimum  wypada  na  czerwiec  i  lipiec  (72-74%).  Jeśli  chodzi

o zachmurzenie, to najwyższe wartości notuje się również w okresie jesienno - zimowym a najniższe we  

wrześniu i czerwcu.

Opady  kształtują  się  nieco  poniżej  średniej  krajowej.  Maksimum  przypada  w  maju  i  sierpniu,

a najniższe sumy przypadają na miesiące zimowe (styczeń) Roczna suma opadów wynosi ca 550 mm.

Podobnie  jak  na  terenie  całego  kraju  przeważają  wiatry  zachodnie.  Udział  wiatru  z  sektora 

zachodniego (NW-SW) wynosi  ca 50 %.  Najrzadziej  występują  wiatry  północne i  północno -  wschodnie 

(poniżej  15%).  Prędkości  wiatrów  są  zróżnicowane,  największe  charakteryzują  wiatry  zachodnie, 

najmniejsze wiatry południowo - wschodnie i wschodnie.
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Rysunek 8. Róża wiatrów najbliższej stacji meteorologicznej dla Borku Wlkp.

Stacja meteorologiczna: Leszno - rok 

Ilość obserwacji = 29213 

Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NNE ENE  E ESE SSE  S SSW WSW  W WNW NNW  N 

  6,50    5,25    9,18    8,54    8,65    6,80    8,85   14,23   13,76    7,00    6,29    4,93  

Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru %

 1 m/s  2 m/s  3 m/s  4 m/s  5 m/s  6 m/s  7 m/s  8 m/s  9 m/s 10 m/s 11 m/s
  18,52    20,50    19,19    14,62    11,01     6,63     4,29     2,67     0,81     1,06     0,68  
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Tabela meteorologiczna

Stacja meteorologiczna: Leszno - rok.

Ilość obserwacji 29213.Wysokość anemometru 16 m.

Temperatura 281,3 K

 

Prędk. Syt. Kierunki wiatru 
wiatru met. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1     9     5    11    14    11     7     7     0     2     7     7    11 
1 2    13    19    32    42    44    35    44    39    39    24    26    32 
1 3    46    33    71    97   133    94   116   106    71    48    51    44 
1 4    92    77   162   256   217   196   289   284   204    85    87    97 
1 5    17    12    25    31    20    32    27    37    17     5    15    12 
1 6   106    99   200   299   180   129   201   199    75    38    81   118 
2 1     8     4     6     4     6     5     7     4     8     2     2     5 
2 2    57    32    44    45    80    51    46    74    52    38    51    41 
2 3    84    49   122   130   119   101   108   131   112    68    75    55 
2 4   141   105   190   233   291   236   263   320   280   119   131    99 
2 5    12     7    26    37    27    26    37    34    14    13    15    13 
2 6   106    50   204   289   190   115   148   136    85    41    56    73 
3 1     0     0     0     0     1     2     0     0     1     0     1     0 
3 2    66    32    69    57    70    63    56    68    54    42    46    37 
3 3    64    65   114   102   130    79   142   141   153   121    94    86 
3 4   168   157   209   186   221   166   251   346   325   166   174   117 
3 5    14    11    20    20    35    22    36    39    21    14    14     9 
3 6    70    48   129   144   100    64    61    79    76    44    54    41 
4 2    52    33    42    29    52    27    16    29    54    33    22    27 
4 3    92    64    97    57    87    68    80   189   193   121   114    80 
4 4   157   164   188   118   134   133   203   347   309   154   135    94 
4 5    11     6    13    11    14    17    19    28    23    19    13    10 
4 6    27    16    64    30    16    23    19    20    30    14    15    20 
5 2     2     0     3     6     5     1     1     3     0     4     0     3 
5 3    75    44    82    46    63    49    48   110   142   102    65    46 
5 4   179   134   147    82   113   112   131   364   371   167   160   103 
5 5    14    20    54    16    18    11    14    34    29    20    17     7 
6 3    18    10    40    12    22    11    10    27    45    35    19    14 
6 4    95   116   132    48    53    54   101   312   400   177   112    75 
7 3     1     5    16     2     9     3     1    10    10    10     4     2 
7 4    58    64    87    29    39    43    35   243   310   136   103    34 
8 3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
8 4    36    37    44    20    17     8    46   196   228    85    45    18 
9 4     5     4    13     2     5     2     9    62    92    22    13     9 
10 4     3    12    16     0     3     1    10    93   115    39    12     6 
11 4     2     1    10     1     1     1     4    53    80    33     9     3 
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3. Geologia

Obszar  gminy położony jest  na  Monoklinie  Przedsudeckiej,  którą  na  tym terenie  budują  utwory 

karbońskie i permskie oraz mezozoiczne przykryte utworami trzeciorzędowymi. Trzeciorzęd reprezentowany 

jest  przez  utwory  oligoceńskie,  mioceńskie  i  plioceńskie.  Miąższość  i  głębokość  zalegania  utworów 

trzeciorzędowych jest zróżnicowana. Osady oligoceńskie to piaski drobnoziarniste, mułki i iły o miąższości 

od 9 - 26 m. Z miocenem związane jest występowanie węgla brunatnego (miąższość 2-6 m). Powierzchnię 

podczwartorzędową niemal w całości stanowią utwory plioceńskie. Są to przede wszystkim iły poznańskie 

oraz piaski i mułki. Maksymalna miąższość utworów plioceńskich wynosi 125 m. Na terenie gminy w rejonie 

Wycisłowa  oraz  w  rejonie  Jeżewa  utwory  plioceńskie  wraz  z  utworami  plejstoceńskimi  występują  na 

powierzchni.

Czwartorzęd  reprezentowany  jest  przez  osady  plejstoceńskie  zlodowacenia  środkowopolskiego

i północnopolskiego oraz holoceńskie.

Osady plejstoceńskie:

• Piaski, żwiry i głazy zlodowacenia środkowopolskiego występujące na większym obszarze w rejonie 

Siedmiorogowa oraz fragmentarycznie w północno - wschodniej części gminy.

Zestawienie wyrobisk :

Tabela 6. Zestawienie wyrobisk na terenie gminy.

Lokalizacja
Charakterystyka wyrobiska

Nr Miejscowość
1 Wycisłowo rozległe zarastające wyrobisko, ślady eksploatacji, zagrożone drzewa
2 Jeżewo (na E od  Wycisłowa) stare nie eksploatowane wyrobisko zarośnięte drzewami, zaśmiecone
3 Borek Wlkp - Strumiany stare wyrobisko zarośnięte drzewami, zaśmiecone
4 Skoków rozległe, zarastające wyrobisko, fragmenty zagłębienia wypełniony wodą
5 Studzianna kopalnia kruszywa, wyrobisko wypełnione wodą

4. Wody powierzchniowe

Sieć hydrograficzna gminy Borek Wlkp. należy do systemu wodnego Odry. Gmina odwadniana jest  

przez Kościański Kanał Obry i jego dopływy: Pogonę z Serawą i Dąbrówkę.

Kościański Kanał Obry traktowany jest jako odcinek górnego biegu Obry. Źródła tego cieku znajdują 

się  w  rejonie  Koźmina.  Poniżej  Jaraczewa  kanał  płynie  doliną  o  zróżnicowanej  szerokości  utrzymując 

kierunek zachodni.  W rejonie  Krzywinia  skręca na północny zachód i  ten kierunek utrzymuje do węzła  

Bonikowskiego poniżej Kościana. Długość Kanału Kościańskiego Obry w obrębie doliny wynosi 65,6 km,

 a  długość  odcinka  źródłowego  20,0  km;  odcinek  przepływający  przez  teren  gminy  wynosi  5,5  km.  

Powierzchnia zlewni -1264,3 km2.

Pogona  jest  lewobrzeżnym  dopływem  Kościańskiego  Kanału  Obry.  Początek  bierze  na  terenie 

Pogorzeli. W swym początkowym odcinku płynie przez grunty rolne, dalej przez tereny leśne, natomiast na 

terenie gminy Borek Wlkp.  płynie przez pola.  Jej  całkowita długość wynosi  22,3 km, z tego odcinek na 

terenie gminy ca 20 km. Powierzchnia zlewni wynosi 133 km2. Główne dopływy Pogony to Serawa o zlewni 
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23,1 km2,  długości  ca 12 km i  Pingona o zlewni  36,4 km2 i  3,1 km. W dolinie Pogony i  Serawy został 

wybudowany zbiornik retencyjny Jeżewo o pojemności 1,6 mln m3, a przy piętrzeniu forsownym 2,1 min m3. 

Zadania zbiornika to:

• zmniejszenie zagrożenia powodziowego doliny Kościańskiego Kanału Obry poniżej ujścia Pogony,

• nawadnianie podsiąkowe użytków zielonych wzdłuż Kościańskiego Kanału Obry od ujścia Pogony 

do ujścia Kanału Wonieść,

• możliwość prowadzenia gospodarki rybackiej,

• poprawa retencji wód podziemnych,

• dzięki wyrównaniu przepływów zmniejszyła się erozja koryta rzeki Pogony,

• uległa poprawie ochrona przeciwpożarowa otaczających lasów,

• zbiornik wpływa  na  poprawienie  atrakcyjności  krajobrazowej,  zwiększenie bioróżnorodności oraz 

poprawę klimatu lokalnego.

Obszar zlewni rzek Pogona i Dąbrówka 
Wody powierzchniowe

W roku  2006  prowadzono  badania  łącznie  w  4  przekrojach  pomiarowych:  w  2  przekrojach  na 

odcinkach ujściowych (badania całoroczne) i w 2 przekrojach w górnych odcinkach cieków (badania w ciągu 

I półrocza).

Na planowane 36 poborów (2 przekroje × 12 miesięcy + 2 przekroje × 6 miesięcy) pobrano łącznie 

32 próby. Zakres wartości azotanów w badanych próbach wynosił od 1,60 mg NO3/l do 155,49 mg NO3/l. We 

wszystkich 4 punktach pomiarowych wystąpiły zawartości azotanów przekraczające poziom 40 mg NO3/l

i 50 mg NO3/l. Najwyższe zawartości stwierdzono w punktach:

1. Dąbrówka km 11,0 przekrój Szelejewo: 144,6 mg NO3/l i 42,1 mg NO3/l,

2. Dąbrówka km 0,5 przekrój Smogorzewo: 155,5 mg NO3/l i 77,1 mg NO3/l,

3. Pogona km 12,5 przekrój Trzecianów: 137,2 mg NO3/l i 94,4 mg NO3/l,

4. Pogona km 8,6 przekrój Skoków: 141,8 mg NO3/l i 132,5 mg NO3/l.

Podane wyżej zawartości oznaczono w pierwszej połowie roku – stężenia maksymalne wystąpiły

w kwietniu, maju i w styczniu (w okresie przed wystąpieniem silnych mrozów).

Ocena eutrofizacji wód wykazała występowanie eutrofizacji we wszystkich 4 punktach, przy czym 

dotyczyło  to  4  z  5  badanych  wskaźników  (poza  chlorofilem).  W  ocenie  Inspekcji  wysokie  zawartości 

azotanów w punktach zlokalizowanych w górnych odcinkach rzek są wynikiem zanieczyszczeń pochodzenia 

rolniczego. Wysokie zawartości azotanów utrzymywały się na całych długościach badanych rzek, przy czym 

w górnych odcinkach były niższe, z tendencją wzrostową zgodnie z biegiem rzek (w przeciwieństwie do 

tendencji zaobserwowanej w roku 2005). W przypadku Pogony nie można określić wyraźnej tendencji zmian 

maksymalnych zawartości azotanów. 

Wody podziemne

Wody  podziemne  w  2006  roku  badane  były  w  jednej  studni  zlokalizowanej  w  miejscowości  

Siedmiorogów  Drugi.  Pobór  wód  wykonano  dwa  razy,  w  kwietniu  i  październiku.  Średnia  zawartość 

azotanów wynosiła 0,25 mg NO3/l.

Zlokalizowana w odległości 28 m na północ od planowanej lokalizacji studnia głębinowa jest już nie 
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czynna  i  nie  przewiduje  się  jej  wykorzystania.  Technologia  wykorzystana  w  realizacji  inwestycji  będzie 

zabezpieczać studnie przed jakimkolwiek wpływem, który mógłby pogorszyć jakość wód.

Nie  będzie  też  zagrożona  woda w  rzece  Pogona,  ponieważ  planowane przedsięwzięcie  będzie 

zabezpieczony  w  sposób,  który  wyklucza  możliwość  wpływu  na  pierwszy  poziom  wodonośny.  dzięki 

zabezpieczeniom  w  postaci  utwardzeniu  całego  terenu  Punktu,  odpowiedniemu  zagospodarowaniu 

wszystkich  wód  opadowych  i  roztopowych,  zabezpieczeniu  pojemników  przed  odciekami  i  planem 

awaryjnym dotyczącym 

5. Wody podziemne

Głębokość zalegania  wód gruntowych nawiązuje  do morfologii  terenu.  W obniżeniach dolinnych,

 w  bliskim  sąsiedztwie  cieków wody gruntowe  występują  dość  płytko,  do  1  m p.p.t.  Ich  poziom ściśle 

odzwierciedla  stany  wody  w  ciekach.  W  obrębie  wyższych  poziomów  terasowych  oraz  w  części 

krawędziowej wysoczyzn wody gruntowe zalegają na głębokości od 1 -2 m p.p.t. W obrębie wysoczyzn woda 

gruntowa występuje na ogół głębiej niż 2 m, sporadycznie nawet powyżej 10 m p.p.t.

Do eksploatacji na terenie gminy ujmowane są zarówno wody czwartorzędowe jak i trzeciorzędowe. 

Jeśli  chodzi  o  czwartorzęd  to  do  eksploatacji  ujmowany  jest  poziom  podglinowy  i  międzyglinowy. 

Występowanie poziomu międzyglinowego związane jest z osadami interglacjału wielkiego i fluwioglacjałów 

rozdzielających  gliny  międzymorenowe  zlodowacenia  Południowopolskiego.  Zasilanie  tego  poziomu 

następuje  głównie  poprzez  przesączanie  się  wód  nadległych  poziomów  wodonośnych  w  obszarach 

wysoczyzn,  a  drenowanie  w  głównych  dolinach  rzecznych.  Na  terenie  gminy  Borek  Wlkp.  w  ramach

ww. struktur wodonośnych funkcjonują ujęcia:

• Zalesie  i  Koszkowo  w ramach struktury  miedzymorenowej  rejonu  Gostynia,  stanowiącej  główny 

zbiornik wód podziemnych (GZWP 308) wymagający szczególnej ochrony,

• Siedmiorogów II, Karolew, Trzecianów - funkcjonujące ujęcia w ramach doliny kopalnej związanej

z Pogoną.

Poza  wodami  czwartorzędowymi  do  eksploatacji  ujmowany  jest  poziom  mioceński.  Warstwa 

wodonośna zalega na głębokości  146 – 158 m. Na wodach trzeciorzędowych bazuje ujęcie w Jeżewie. 

Wodonoścem są piaski drobnoziarniste i średnioziamiste o przeciętnej miąższości ca 8 m.

W  ramach  monitoringu  regionalnego  na  terenie  gminy  Borek  Wlkp.  prowadzone  są  badania 

zanieczyszczenia wód podziemnych na podstawie prób pobranych z ujęcia w Jeżewie. 

Tabela 7. Monitoring wód podziemnych w 2006 w Jeżewie

Źródło: WIOŚ
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Na terenie gminy Borek Wlkp. wszystkie jednostki osadnicze są zaopatrzone w wodę. 

1. Z ujęcia Jeżewo (Tr) zaopatruje się: Jeżewo, Jawory, Skokówko. Docelowo planuje się zaopatrzyć

w wodę część miasta Borek Wlkp. System spięty jest z systemem Koszkowo.

2. Z ujęcia w Koszkowie (Q): Koszkowo, Grodnica, Strumiany, Trzecianów, część miasta Borek Wlkp., 

Wycisłowo, Studzianna. System spięty z systemem Jeżewo.

3. Z  ujęcia  w  Siedmiorogowie  II  (Q):  zaopatrywane  w  wodę  są  następujące  jednostki  osadnicze: 

Siedmiorogów II,  Bruczków,  Bolesławów,  Zimnowoda,  Celestynów,  Siedmiorogów I,  Trzecianów, 

część miasta Borek Wlkp.

4. Z ujęcia w Karolewie (Q) zaopatrywany jest w wodę Karolew.

5. Z  ujęcia  w  Zalesiu  (Q)  zaopatrywane  są  w  wodę  następujące  jednostki  osadnicze:  Zalesie, 

Dąbrówka, Zacisze, Wygoda, Dorotów.

Na terenie gminy istnieją jeszcze inne ujęcia, które są obecnie nieczynne, lub stanowią awaryjne 

źródła  wody.  Są  to  ujęcia:  Dąbrówka  (2  studnie  czwartorzędowe,  Q=10,0  m3/h),  Wygoda  (2  studnie 

czwartorzędowe,  Q=10,0m3/h),  Bruczków  (2  studnie  czwartorzędowe,  q=14m3h),  Skoków  (studnia 

czwartorzędowa, Q=12,0 m3/h), Cielmice (studnia czwartorzędowa, Q=1,35 m3/h), Borek Wlkp.: PKP, zakł. 

Bet., mleczarnia, POM (studnie czwartorzędowe o wydajnościach 0,8; 7,3; 4,8; 3,3 m3/h).

Poniżej przedstawiona została mapa GZWP i lokalizacja Gminy wobec zbiornika, z której wynika ze 

nie leży ona na Zbiorniku.

Rysunek 9. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
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6. Powietrze atmosferyczne

W załączniku  nr   przedstawiono  pismo  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu, 

opisujące  stan  zanieczyszczenia  powietrza  atmosferycznego  w  rozpatrywanym  rejonie,  średnioroczne, 

szacunkowe wartości stężeń przedstawiono w tabeli 8. 

Tabela 8. Średnioroczne, szacunkowe wartości stężeń substancji w powietrzu w miejscowości Borek 
Wlkp.

Substancja Stężenie  [μg / m3]
Dwutlenek siarki 7,0

Dwutlenek azotu 20,0

Pył PM10 20,0

Benzen 4,2

Ołów 0,05

6. Formy ochrony przyrody

Na  terenie  gminy  znajduje  się  obszar  chronionego  Krajobrazu  –  Krzywińsko  –  Osiecki  wraz

z  zadrzewieniami  gen.  Dezyderego  Chłapowskiego  i  kompleksem leśnym Osieczna  –  Góra,  powołany  

1 sierpnia  1992 roku. Obszar ten wyróżniający się urozmaiconą rzeźbą terenu zawiera w sobie niemal cały 

potencjał  lasów i  większość użytków zielonych gminy.  Za jego ochroną przemawiają też występujące tu 

zbiorniki  wód  podziemnych  oraz  znaczny  udział  gruntów  przepuszczalnych  sprzyjających  infiltracji 

zanieczyszczeń.  Całkowita  powierzchnia  obszaru  to  714,25  km2. W  granicy  gminy  Borek  zajmuje

41 km2(32%), oraz 5 pomników przyrody.

Na terenie Gminy jak również na planowanym obszarze inwestycji brak jest form ochrony Natura 2000.

Na obszarze bezpośrednio przeznaczonym pod inwestycję i w najbliższej okolicy brak jest obiektów 

cennych  przyrodniczo.  Realizacja  inwestycji  nie  będzie  wiązała  się  z wycinką  drzew,  jedynie  zostaną 

przycięte gałęzie wierzb na działkach sąsiednich 73/77 i 73/71.

7. Zasoby środowiska

Funkcjonowanie projektowanej inwestycji będzie mieć miejsce bez bezpośredniego korzystania z zasobów 

naturalnych i nie ograniczy dostępności do złóż kopalin dla potrzeb gospodarki.

Planowana działalność będzie związana z użytkowaniem:

• energii elektrycznej z sieci energetycznej,

• wody z sieci wodociągowej w ilościach nie powodujących uciążliwości w dostawach tych 

mediów innym odbiorcom.

8. Zastosowane metody prognozowania

Ocenę oddziaływania na środowisko sporządzono na podstawie:

• badan  emisji  zanieczyszczen  do  powietrza  i  opadów  atmosferycznych  w  ramach  monitoringu 

panstwowego IMGW, WIOS w Poznaniu,
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• danych dotyczacych planowanej działalnosci,

• analizy map topograficznych,

• ogólnej wiedzy o przedmiocie,

• wizji terenowej w miejscu lokalizacji inwestycji,

• wizji terenowych na innych tego typu obiektach,

• danych  zawartych  w Polskich  jak  i  zagranicznych  dokumentach  referencyjnych  BAT w zakresie 

gospodarki odpadami,

• obowiazujacych aktów prawnych.

Jako podstawowe założenia do prognozy przyjeto:

• publikowane dane o emisji zanieczyszczen do powietrza, o hałasie,

• wyniki badan geologicznych i stan i plan zagospodarowania terenu,

• koncepcje budowy instalacji.

IV.  OPIS  ISTNIEJĄCYCH  W  SĄSIEDZTWIE  LUB  W  BEZPOŚREDNIM  ZASIĘGU  ODDZIAŁYWANIA 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 
O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

V. ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY, 
EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI

1. Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy

Ze  względu  na  prowadzenie  robót  budowlanych  dotyczących  przedmiotowej  inwestycji,  będzie 

zachodziła  konieczność  wykorzystania  sprzętu  budowlanego,  który  przyczyni  się  do  zwiększenia  emisji  

spalin. Emisje te związane będą z prowadzonymi praca budowlanymi z wykorzystaniem pojazdów i urządzeń 

mechanicznych  (koparko-ładowarka,  samochód samowyładowczy,  inne  urządzenia  mechaniczne  jak  piła

o  napędzie  spalinowym,  zagęszczarka  płytowa).  Na  obecnym  etapie,  bez  projektu  budowlanego

i pozwolenia na budowę, nie można określić rodzaju i ilości wykorzystanych pojazdów i maszyn oraz czasu 

ich pracy.

Oddziaływanie  przedsięwzięcia  na  środowisko  na  etapie  budowy  będzie  krótkotrwałe,  a  nawet 

chwilowe. W wyniku prac budowlanych nastąpi oddziaływanie na następujące elementy środowiska:

• ziemię i glebę,

• powietrze,

• klimat akustyczny.

Specyfika wykonywanych prac budowlanych będzie wymagała przekształcenia powierzchni ziemi, 

zwłaszcza podczas prac utwardzania terenu, czy adaptacji wiaty na magazyn dla wybranych odpadów. 

Emisja  zanieczyszczeń  do  powietrza  oraz  emisja  hałasu  również  będą  chwilowe  i  powstawać  będą

w związku  z  pracą  maszyn  budowlanych.  Ruch  maszyn  na  placu  budowy oraz towarzyszący  transport 

spowodują  zatem nieznaczną,  chwilową i  przede wszystkim lokalną emisję  spalin  i  hałasu.  Czas emisji  
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ograniczać się będzie jedynie do czasu pracy poszczególnych maszyn. 

Szacowany  czas  realizacji  przedsięwzięcia  wyniesie  od  1  do  4  miesięcy,  jednak  bez  projektu

i pozwolenia na budowę nie można jednoznacznie określić przewidywanego czasu trwania robót. Zaznaczyć 

należy  jednocześnie,  że  czas  pracy  urządzeń  i  maszyn  najbardziej  uciążliwych  dla  środowiska  będzie 

znacznie krótszy niż podany czas realizacji przedsięwzięcia.

Chroniąc środowisko na etapie budowy należy ograniczyć prowadzenie prac budowlanych wyłącznie 

do pory dnia, zabezpieczyć sprzęt budowlany i pojazdy przed możliwością wycieków paliwa i smarów oraz 

wprowadzenia  właściwego  gospodarowania  odpadami  wytwarzanymi  w  trakcie  prac  budowlanych

tj.  minimalizowanie  ilości  wytwarzanych odpadów przez racjonalną i  oszczędną gospodarkę  materiałami 

budowlanymi, selektywne zbieranie i magazynowanie wytwarzanych odpadów. 

Rodzaj,  przewidywana  ilość  i  sposób  postępowania  z  odpadami  w  związku  z  pracami  budowlanymi 

przedstawiają się następująco:

• opakowania z papieru i tektury (kod odpadu: 15 01 01) – 0,05 Mg/rok

• opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu: 15 01 02) – 0,05 Mg/rok

• opakowania z drewna (kod odpadu: 15 01 03) – 0,05 Mg/rok

• odpady betonu oraz gruz betonowy (kod odpadu: 17 01 01) – 0,5 Mg/rok

• zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego (kod odpadu: 17 01 07) – 0,5 Mg/rok

• mieszaniny metali (kod odpadu: 17 04 07) – 0,1 Mg/rok

• kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod odpadu: 17 04 11) – 0,05 Mg/rok

W trakcie prac budowlanych wydobyte zostaną masy ziemne – gleba i  ziemia,  w tym kamienie

w ilości do 2349 Mg/rok, które zostaną wykorzystane przy pracach rekultywacyjnych składowisk na terenie 

Porozumienia  Międzygminnego.  Będzie  to  składowisko  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne

z najbliższej okolicy, w zależności od tego, w którym z nich rozpoczną się prace rekultywacyjne.

Zgodnie  z  art.  3  ust.  3  pkt  22  ustawy  z  dnia  21  kwietnia  o  odpadach,  wytwórcą  odpadów 

powstających  w  wyniku  świadczenia  usług  w  zakresie  budowy  i  rozbiórki  jest  podmiot,  który  świadczy 

usługę.  W związku z powyższym, za zagospodarowanie  w/w odpadów powstających w trakcie  budowy, 

odpowiedzialny będzie wykonawca robót budowlanych. 

Odpady  powstające  podczas  budowy  będą  zagospodarowywane  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami w zakresie ochrony środowiska i posiadanymi zezwoleniami w zakresie gospodarowania tego 

typu odpadami.

Woda do celów sanitarnych i technologicznych dla celów budowy doprowadzana będzie rurociągiem 

z istniejącej sieci.

Na  etapie  budowy  nie  wystąpią  ścieki  opadowe.  Opady występujące  w  czasie  trwania  budowy 

wsiąkają bezpośrednio do gruntu i nie są traktowane jako ścieki.

Na wykonawcę prac budowlanych Punktu zostanie wybrana firma posiadająca odpowiednie decyzje

w zakresie prowadzonej działalności. 
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2. Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie eksploatacji

Funkcjonowanie  planowanego  przedsięwzięcie  będzie  powodować  następujące  emisje  do 

środowiska:

• emisja zanieczyszczeń do powietrza,

• emisja hałasu,

• powstawanie odpadów,

• powstawanie ścieków bytowych,

• powstawanie  wód  opadowych  i  roztopowych  odprowadzonych  z  terenu  utwardzonego

i zadaszonego.

2.1. Emisje zanieczyszczeń do powietrza

Na  terenie  planowanego  przedsięwzięcia  znajdować  się  będą  kontenery  hakowe,  kontenery 

wannowe, beczki metalowe lub z tworzywa z odbiornikami zabezpieczającymi przed odciekami, pojemniki

na odpady niebezpieczne, zielone, baterie, akumulatory, leki i inne.

Procesy:

• dostarczenie i przyjęcia odpadów od mieszkańca,

• załadunek pełnych pojemników z odpadami na pojazd przewidziany do transportu odpadów,

• dostarczenie na teren Punktu opróżnionego pojemnika na odpady i jego rozładunek,

wiązać się będą z emisja zanieczyszczeń do powietrza powodowanych przez emisję spalin  z pojazdów 

mechanicznych.

Podczas  dłuższego  składowania  odpadów  zielonych  może  dojść  do  wydzielenia  się  związków 

odorowych. Zajście takiego zjawiska zależy od czasu składowania, warunków składowania oraz temperatury. 

Można prognozować, że w okresie zimowym będzie powstawało mniej odpadów zielonych. Mimo dłuższego 

czasu składowania ze względu na uzyskanie masy transportowej, związki odorowe nie będą uciążliwe dzięki 

niskim  temperaturom.  W  okresie  letnim  i  jesiennym  ilości  odpadów  organicznych  będą  zdecydowanie 

większe, co wymusi częstsze wywożenie odpadów. Nie można przewidzieć częstotliwości i ilości odpadów 

zielonych dostarczanych przez mieszkańców gminy Borek Wlkp. w związku z czym nie można określić emisji 

związków odorowych uwarunkowanej czasem magazynowania odpadów zielonych. Jest to przykład emisji  

niezorganizowanej.  Wnosząc  po  skali  przedsięwzięcia  i  procentowemu  udziałowi  odpadów  zielonych 

spośród wszystkich przyjmowanych w Punkcie odpadów, związki  odorowe nie będą w znaczący sposób 

oddziaływać na otoczenie.

Odpady  zawierające  substancje  mogące  parować  do  powietrza  będą  przechowywane

w szczelnych pojemnikach.

W  trakcje  eksploatacji  Punktu,  na  omawianym  terenie  głównym  źródłem  emisji  substancji

do powietrza będzie transport samochodowy – samochody osobowe przywożące odpady do Punktu oraz 

samochody  ciężarowe  –  transportujące  odpady  do  Punktu  zbiorczego  w  Witaszyczkach

po uzyskaniu odpowiedniej ich ilości.

Zbiórka  odpadów  będzie  miała  charakter  dobrowolny,  część  odpadów  przyjmowana  będzie 

bezpłatnie, a za niektóre mieszkańcy będą musieli uiścić opłatę. W związku z tym, nie można określić ilości  
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odpadów  które  trafią  do  Punktu  w  jednostce  czasu,  a  więc  i  ilości  samochodów  które  będą  się

na wyznaczonym obszarze poruszać. Nie można też określić częstotliwości wywozu wypełnionych odpadami 

kontenerów czy innych pojemników.

W poniższej tabeli  przedstawiono wskaźniki  emisji  z procesu spalania paliw przez silniki  spalinowe przy 

prędkości 20 km/h dla pojazdów osobowych i ciężarowych.

Tabela 9. Wskaźniki emisji z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych przy prędkości 20 km/h 
dla pojazdów osobowych i ciężarowych

Substancja
Emisja z pojazdu danego typu [g / km]

Samochód osobowy Samochód ciężarowy

Tlenek węgla 5,71318 3,76667

Węglowodory alifatyczne 0,61640 2,07497

Węglowodory aromatyczne 0,18492 0,62249

Dwutlenek azotu 0,70370 8,88600

Pył zawieszony 0,01558 0,71711

Dwutlenek siarki 0,05448 0,68984
Źródło: „Compilation of air polutant emission factors – Third Edition N. C. 1997”

Do obliczeń przyjęto następujące dane:

• max. ilość samochodów osobowych: 40 / dobę,

• max. ilość samochodów ciężarowych: 20 / dobę,

• przebywana droga (wjazd i wyjazd): ok 200 m każdy pojazd,

• Czas pracy 2120 h.

Dla w/w ilości samochodów przedstawiono zestawienie emisji substancji do powietrza w poniższej tabeli.

Tabela 10. Wskaźniki emisji z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych dla określonej ilości 
pojazdów

Substancja
Maksymalna emisja

mg / s Mg / rok

Tlenek węgla 2,11 0,00805

Węglowodory alifatyczne 0,46 0,00175

Węglowodory aromatyczne 0,14 0,00053

Dwutlenek azotu 1,43 0,00546

Pył zawieszony 0,10 0,00040

Dwutlenek siarki 0,11 0,00042
Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli nr 7

Ze względu na charakter przedsięwzięcia oraz zakres działalności, należy uznać że wielkość emisji  

pyłów  do atmosfery  w  trakcie  eksploatacji  Punktu  będzie  niewielka  i  nie  spowoduje  znaczącego 

oddziaływania na środowisko. 

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 36
www.codex.pl



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie gminnego punktu gromadzenia 
odpadów problemowych na terenie działki 73/77 obręb 0001 – Borek Wielkopolski, Gmina Borek Wielkopolski.

Powyższe  wskaźniki  i  założona  liczba  pojazdów zostały  przyjęte  do  przeprowadzenia  symulacji 

polegającej na wyliczeniu wielkości emisji do powietrza. Symulację przeprowadzono w programie Operat FB, 

Ryszard  Samoć.  Po  dokładnych  przeliczeniach  na  podstawie  w/w danych  nie  stwierdzono  przekroczeń 

dopuszczalnego  poziomu  emisji  gazów  i  pyłów  w  powietrzu.  Dokładne  obliczenia  wraz

z wykresami zostały załączone w Załączniku nr 7.

2.2. Emisja hałasu

Lokalizacja  planowanego  przedsięwzięcia  znajduje  się  w  odległości  28,5  m  od  najbliższej  zabudowy 

mieszkalnej. (Załącznik  3  -  oświadczenie  gminy  Borek  Wlkp.  o  najbliższych  terenach  objętych  ochroną 

akustyczną)

Na teren Punktu  w ciągu dnia  wjeżdżać będzie  maksymalnie  40 samochodów osobowych oraz 

20 ciężarowych.

Zasady  tworzenia  zastępczych,  punktowych  źródeł  dźwięku,  reprezentujących  źródła 

powierzchniowe są zgodne z wytycznymi Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2008. Poziom mocy 

akustycznej zastępczych źródeł dźwięku obliczono, opierając się na podanych w Instrukcji  ITB 338/2008 

oraz  materiałach  XXVII  Szkoły  Zimowej  Zwalczania  Zagrożeń  Wibroakustycznych  czasach  trwania 

manewrów startu i hamowania, poziomach ich mocy akustycznej oraz wartości natężenia ruchu określonej

w  porozumieniu  ze  Zleceniodawcą.  W przypadku  manewrowania,  czas  trwania  operacji  określa  się  na 

podstawie długości odcinka drogi oraz przy założeniu, że prędkość jazdy samochodów wynosi 20 km/h.

Równoważny poziom mocy akustycznej zastępczych punktowych źródeł dźwięku, reprezentujących 

tory poruszania się pojazdów dla startu, hamowania bądź manewrowania oblicza się wg wzoru:

( )mhsL
mhspAWeq tn

T
L ,,1,0

,, 101log10 ×⋅⋅= , dB

gdzie:

T  — czas obserwacji (28800 s dla pory dziennej),

pn  — natężenie ruchu pojazdów w czasie obserwacji,

mhst ,,  — czas trwania operacji startu, hamowania bądź manewrowania,

mhsL ,,  — poziom mocy akustycznej operacji startu, hamowania bądź manewrowania.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 37
www.codex.pl



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie gminnego punktu gromadzenia 
odpadów problemowych na terenie działki 73/77 obręb 0001 – Borek Wielkopolski, Gmina Borek Wielkopolski.

Wyjściowe poziomy mocy akustycznej pochodzące ze środków transportu zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 11. Wyjściowe poziomy mocy akustycznej pochodzące ze środków transportu

Operacja Moc akustyczna [dB] Czas operacji [s]

Samochody osobowe

Start 97 5

Hamowanie 94 3

Jazda, manewrowanie 94 Zależy od długości drogi

Samochody ciężarowe

Start 105 5

Hamowanie 100 3

Jazda, manewrowanie 100 Zależy od długości drogi
Źródło:”Instrukcje, wytyczne, poradniki 338/2008, Metoda określania emisji  i  imisji  hałasu przemysłowego
w środowisku, Warszawa 2008

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 Nr 120, poz. 826) natężenie hałasu dla  

terenów  zabudowy  mieszkaniowej,  wielorodzinnej  i  zamieszkania  zbiorowego,  terenów  zabudowy 

zagrodowej, terenów rekreacyjno – wypoczynkowych i zabudowy mieszkaniowo – usługowej powinno być 

mniejsze niż:

– L AeqD = 55 dB(A) w porze dnia (600 – 2200); przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym 

godzinom dnia kolejno po sobie następującym,

– L AeqN = 45 dB(A) w porze nocy (2200 – 600); przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej 

godzinie nocy.

Niniejsza  inwestycja  realizowana  będzie  wyłącznie  sprzętem  o  pełnej  sprawności  technicznej, 

unikając w ten sposób możliwości nadmiernej emisji hałasu do środowiska. Należy przypuszczać, że hałas 

związany z działalnością i pochodzący ze środków transportu nie przekroczy obowiązujących normatywów 

akustycznych. Uciążliwości będą mieścić się w granicach terenu, do którego gmina posiada tytuł prawny. 

W obliczeniach przyjęto najgorszą z punktu widzenia środowiska akustycznego sytuację, kiedy to 

maksymalna  ilość  pojazdów porusza  się  jednego  dnia  po  terenie  Punktu:  40  samochodów osobowych

i 20 samochodów ciężarowych. Wyznaczono najdłuższą możliwą trasę przejazdu po placu manewrowym 

Punktu oraz centralnie miejsce zatrzymania i startu silników pojazdów (miejsce w którym znajdować się będą 

kontenery i pomieszczenie na odpady niebezpieczne). Obszary te stanowią źródła powierzchniowe, które 

zastąpiono emitorami punktowymi. Wymienione pojazdy poruszać się będą po terenie rozpatrywanej działki 

jedynie w godzinach dziennych, w nocy nie przewiduje się ruchu pojazdów.

Przeprowadzone badania wykazały brak wystąpienia przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu 

związanego z przedsięwzięciem. Wyniki przedstawiono w Załączniku nr 8.
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2.3. Gospodarka wodno – ściekowa

Ścieki bytowe
Urządzenia sanitarne i pomieszczenie biurowe znajduje się na terenie Punktu, zlokalizowane jest 

przy bramie wjazdowej na teren rozpatrywanej działki. Na teren punktu woda dostarczana istniejąca miejską 

siecią wodociągową.

Całkowite zużycie wody na cele socjalne w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

14 stycznia  2002  roku  w  sprawie  określenia  przeciętnych  norm  zużycia  wody  (Dz.  U.  Nr  8  poz.  70),

na  jednego  zatrudnionego  przy  pracach  szczególnie  brudzących  lub  ze  środkami  toksycznymi  wynosi: 

Qmax/miesiąc =  2,25  m3/miesiąc,  przy  założeniu  że  będzie  on  pracował  8  godzin  dziennie,  5  dni

w tygodniu:

Qmax/miesiąc = 2,25 m3/miesiąc
Ścieki w ilości 2,25 m3 / miesiąc odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się 

na terenie rozpatrywanej działki.

Wody opadowe
Ilość wód opadowych odprowadzanych z powierzchni zadaszonych obliczono na podstawie wzoru:

Q = F ∙ q ∙ φ

F – powierzchnia w ha,

q  –miarodajne natężenie deszczu  q  = 131 dm3/s  ∙  ha, wg formuły Błaszczyka dla opadów H < 800 mm, 

P = 20% i czasie trwania deszczu t = 15 min,

φ – współczynnik spływu powierzchniowego.

Całkowita  powierzchnia  zadaszona na terenie  inwestycji  wynosi:  FD  = 30 m2 = 0,003 ha,  współczynnik 

spływu powierzchniowego ścieków opadowych φ D = 1.

Przepływ wód deszczowych z odwodnienia połaci dachowych wynosi: QD = 0,393 dm3/s.
Całkowita  powierzchnia  terenu  utwardzonego  (betonowa  kostką  brukowa)  FTU  = 870  m2 =  0,1564  ha, 

współczynnik spływu powierzchniowego ścieków opadowych φTU = 0,85.

Przepływ wód deszczowych z odwodnienia terenu utwardzonego wynosi: QTU = 17,415 dm3/s.

Całkowity  przepływ wód  deszczowych  z  terenu  Punktu  (tereny  utwardzone +  powierzchnia  zadaszona) 

wynosi QC= 17,8087 dm3/s.
W skali rocznej, przy p= 20% ( tj. 73 dni w roku ) i czasie trwania deszczu t = 15 min (900 sek.):

Qr = 11169,99 m³/rok

Wody opadowe i roztopowe będą ujmowane poprzez separator koalescencyjny do istniejącej sieci 

kanalizacji deszczowej, działającej na terenie planowanego przedsięwzięcia.
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Ścieki technologiczne
Nie dotyczy.

Na terenie Punktu nie będą powstawały ścieki technologiczne z mycia pojemników i kontenerów, 

ponieważ na terenie Punktu nie przewiduje się podejmowania takich czynności. Za czyszczenie pojemników 

i kontenerów będą odpowiedzialne firmy odbierające odpady z Punktu.

2.4. Gospodarka odpadami

Specyfika  inwestycji  polega  na  gromadzeniu  i  magazynowaniu  odpadów.  Również  podczas  eksploatacji 

Punktu powstaną odpady, których ilości przedstawia się następująco:

• opakowania z papieru i tektury (kod odpadu: 15 01 01) – 0,5 Mg/rok,

• opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu: 15 01 02) – 0,5 Mg/rok,

• sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02 (kod odpadu:15 02 03) – 0,5 Mg/rok,

• sorbenty,  materiały  filtracyjne  (w  tym  filtry  olejowe  nie  ujęte  w  innych  grupach),  tkaniny

do  wycierania  (np.  szmaty,  ścierki)  i  ubrania  ochronne  zanieczyszczone  substancjami 

niebezpiecznymi – 0,2 Mg/rok,

• zużyte  urządzenia  zawierające  niebezpieczne  elementy  inne  niż  wymienione  w  16  02  09

do 16 02 12 (kod odpadu: 16 02 13*) – 0,05 Mg/rok,

Powstające  odpady do  czasu  uzyskania  potrzebnej  masy transportowej  i  ich  wywiezienia  będą 

gromadzone  na  terenie  inwestycji,  w  wyznaczonym miejscu,  w szczelnych  pojemnikach  podstawionych 

przez firmę, z którą podpisana zostanie umowa na zbiórkę i transport tych odpadów. Zgodnie z art. 7 ust 2 

ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  o  odpadach,  w  pierwszej  kolejności  wytwarzane  odpady,  których 

powstawania nie dało się uniknąć, poddawane będą odzyskowi. Jeżeli z przyczyn technologicznych odzysk 

będzie  niemożliwy  lub  nieuzasadniony  z  przyczyn  ekologicznych  lub  ekonomicznych,  to  odpady  będą 

unieszkodliwiane zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. 

3. Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie likwidacji

`Na obecnym etapie  nie  planuje się zamknięcia  działalności.  Należy jednak zakładać możliwość 

wystąpienia  takiej  konieczności.  Wówczas  osoby  odpowiedzialne  za  inwestycję  dążyć  będą

do sprzedania lub wydzierżawienia budynków i innych obiektów, a nie do ich rozbiórki.

W ostateczności przy wyburzaniu obiektu powstawać będą odpady z grupy 17, takie jak:

• Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01,

• Gruz ceglany 17 01 02,

• Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (17 01 07),

• Drewno 17 02 0,

• Szkło 17 02 02,

• Odpadowa papa 17 03 80,

• Aluminium 17 04 02,

• Żelazo i stal 17 04 05,
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• Kable i inne niż wymienione w 17 04 10 (17 04 11).

Na obecnym etapie, nie jest możliwe zdefiniowanie wszystkich odpadów oraz ich ilości powstających 

w fazie likwidacji, z uwagi na brak projektu budowlanego, a tym samym szczegółowych informacji na temat 

konstrukcji obiektu, rodzaju zastosowanych materiałów budowlanych, izolacyjnych i instalacyjnych.

W przypadku likwidacji obiektu budowlanego konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę, 

wydane w trybie ustawy – Prawo budowlane.

Za  zagospodarowanie  odpadów  powstających  w  trakcie  rozbiórki,  odpowiedzialny  będzie 

wykonawca robót rozbiórkowych, wykonujący usługę na zlecenie Inwestora. 

Można przypuszczać, iż procesy i oddziaływania na środowisko na etapie likwidacji będą podobne 

jak w przypadku opisanych procesów i oddziaływań opisanych w ptk. 2 Oddziaływanie przedsięwzięcia na 

etapie budowy.

Przy  prawidłowo  prowadzonych  pracach  likwidacyjnych,  oddziaływanie  na  środowisko  będzie 

krótkotrwałe i nie wpływające ponadnormatywnie na stan środowiska naturalnego.
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VI.  UZASADNIENIE  WYBRANEGO  PRZEZ  WNIOSKODAWCĘ  WARIANTU,  ZE WSKAZANIEM  JEGO 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  (LUDZI,  ZWIERZĘTA,  ROŚLINY,  POWIERZCHNIĘ  ZIEMI, 
WODĘ,  POWIETRZE,  KLIMAT,  DOBRA MATERIALNE,  DOBRA KULTURY,  KRAJOBRAZ)  ORAZ 
WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY TYMI ELEMENTAMI

Planowane  przedsięwzięcie  służyć  będzie  realizacji  zapisów obowiązującej  ustawy  o  odpadach 

mówiącej o konieczności wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Brak 

realizacji planowanej inwestycji może w przyszłości utrudnić prawidłową gospodarkę odpadami na terenach 

gminy.

W trakcie rozważań nad koncepcją przedmiotowego przedsięwzięcia poszukiwano innych lokalizacji  

na terenie gminy. Z przeprowadzonych wcześniej wyliczeń i analiz wynikało, że działka na której powstanie 

Punkt,  musi  spełniać  szereg  kryteriów.  Między  innymi  musi  mieć  powierzchnię  co  najmniej  700m 2, 

zabezpieczony dostęp do niezbędnych mediów wody i energii elektrycznej oraz możliwość odprowadzenia 

wód opadowych i  roztopowych z terenów utwardzonych. Właścicielem terenu powinna być gmina Borek 

Wlkp  –  członek  Porozumienia  Międzygminnego  w  ramach  którego  powstaje  sieć  gminnych  Punktów. 

Docelowo tytuł prawny do rozpatrywanej działki będzie musiało posiadać ZGO, zgodnie z art. 63  ustawy

o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 ze zm.), który mówi, że magazynowanie odpadów może 

odbywać się na terenie, do którego posiadacz odpadów posiada tytuł prawny. Kolejnym elementem wyboru 

lokalizacji była bliskość zabudowań mieszkalnych. Punkt nie powinien powstać w bezpośrednim sąsiedztwie 

budynków mieszkalnych (m.in. dla dotrzymania odpowiednich poziomów normatywów akustycznych), ale też 

odległość  ta  nie  może  być  zbyt  duża,  aby  nie  powodowała  problemu  z  samodzielnym  dostarczeniem 

odpadów przez mieszkańca gminy. Jedynie wytypowana lokalizacja była jedyną które spełniała te wszystkie  

warunki.

Kolejnym rozpatrywanym elementem było wyposażenie i  sposób realizacji  przedsięwzięcia.  Tutaj 

także  już  na  etapie  koncepcji  wykluczano  większość  rozwiązań,  które  wiązały  się  z  możliwością 

niedotrzymania  standardów  ochrony  środowiska  czy  wymagań  prawnych  dotyczących  magazynowania 

odpadów, takich jak magazynowanie odpadów niebezpiecznych w kontenerach na zewnątrz, pozostawienie 

kontenerów na  odpady zielone  i  elektryczne  i  elektroniczne  niezadaszonych,  do  składowania  odpadów 

niebezpiecznych wykorzystanie tańszych pojemników o innym przeznaczeniu, czy wreszcie zmniejszenie 

powierzchni użytkowej Punktu i usytuowanie kontenerów przy granicy działki.

Rozpatrywane mogą być dwa warianty:

• polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia,

• polegający na realizacji przedsięwzięcia w oparciu o standardowe, nowoczesne rozwiązania.

1.1 Niepodejmowanie przedsięwzięcia

Wariant ten polega na pozostaniu przy aktualnym stanie zagospodarowania rozpatrywanych działek. 

Niepodejmowanie  realizacji  przedsięwzięcia  nie  spowoduje  negatywnych  oddziaływań  na  środowisko.

Planowane  przedsięwzięcie  przyniesie  korzystne  efekty  dla  ogólnego  stanu  środowiska  i  kluczowym 

argumentem świadczącym o negatywnym efekcie  braku realizacji  przedsięwzięcia  jest  brak korzyści  dla 

środowiska i ludzi, które będą następstwem podjęcia inwestycji.

Wraz z zaniechanie realizacji przedsięwzięcia zostanie stan środowiska nie zmieni się w negatywny 
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sposób, ale zostanie utracona możliwość poprawy jego jakości.

1.2. Realizacja przedsięwzięcia

1.2.1 Uzasadnienie wybranego wariantu

Wariant polegający na podjęciu przedsięwzięcia polega na wybudowaniu w rozpatrywanej lokalizacji 

gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w postaci opisanej w rozdziale II raportu. Pozwoli to 

–  minimalizując ryzyko  negatywnego wpływu na środowisko – ulepszyć  i  usprawnić  system gospodarki 

odpadami problemowymi na terenie gminy, zmniejszyć a docelowo wyeliminować odpady niebezpieczne ze 

strumienia odpadów komunalnych oraz – zwiększając świadomość ekologiczną mieszkańców – przyczynić 

się do poprawy stanu środowiska na terenie gminy. Powstanie Punktu przyczyni się do zmniejszenia ryzyka 

powstawania  dzikich  wysypisk  odpadów.  Mieszkaniec  gminy  będzie  miał  możliwość  bezpłatnego

(lub w niektórych przypadkach za niewielką opłatą) pozostawienia w Punkcie odpadu którego pozbycie się 

stanowiło dla niego problem i istniało duże prawdopodobieństwo, że odpad ten trafi do kontenera wraz ze 

zmieszanymi odpadami komunalnymi lub w miejsce do tego celu nieprzeznaczone.

Z  przeprowadzonych  w  trakcie  opracowywania  raportu  analiz  i  obliczeń  wynika,  że  planowane 

przedsięwzięcie  w  wariancie  opisywanym,  przy  zastosowaniu  niezbędnych  zabezpieczeń  nie  będzie 

negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne, okolicznych mieszkańców, ani tez nie będzie zagrożeniem 

dla pracownika Punktu czy dla innych osób z niego korzystających. Emisja zanieczyszczeni do powietrza

i hałasu nie będą przekraczać obowiązujących normatywów i nie będą miała wpływu na otaczające tereny.

Do magazynowania odpadów (szczególnie niebezpiecznych) użyte zostaną tylko pojemniki do tego 

celu  zaprojektowane  i  odpowiednio  zabezpieczone,  a  do  transportu  odpadów niebezpiecznych,  jedynie 

pojemniki do tego celu atestowane.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że podobne systemy z powodzeniem działają w innych gminach 

Polski,  a  w  Europie  Zachodniej  (szczególnie  w  krajach  skandynawskich)  jest  to  nieodłączny  system 

całościowej gospodarki odpadami, nie tylko niebezpiecznymi. Budowa Punktu w sposób opisany w raporcie,  

nie  tylko  nie  będzie  negatywnie  oddziaływać  na  poszczególne  elementy  środowiska,  ale  będzie  mieć 

pozytywny wpływ na gospodarkę odpadami, a więc i stan środowiska w gminie Borek Wlkp.

Wariant ten polega na odjęciu wszelkich działań opisanych w niniejszym raporcie w celu realizacji 

przedsięwzięcia ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt środowiskowy. 

W związku z podjęciem działań realizacyjnych, istnieniem inwestycji i ewentualnym jej zakończeniem 

przewidziano następujące oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska:

• ludzie,

• zwierzęta,

• rośliny,

• powierzchnię ziemi,

• wodę,

• powietrze,

• klimat,
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• dobra materialne,

• dobra kultury,

• krajobraz.

Niniejszy  raport  podaje  w  poprzednich  rozdziałach  szczegóły  postępowania  podczas  prac 

budowlanych, eksploatacji i likwidacji. Opisano sposób postępowania z odpadami, ściekami oraz sposoby 

ograniczania emisji  zanieczyszczeń i  hałasu.  Warunkiem realizacji  przedsięwzięcia  są przede wszystkim 

względy ochrony środowiska  jak  i  sama inwestycja  jest  zaplanowana z  myślą  o  usprawnieniu  systemu 

gospodarki  odpadami i  ochrony środowiska.  Wszelkie  działania  związane z planowaną inwestycją  będą 

prowadzone tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla poszczególnych elementów środowiska i z założeniem 

osiągnięcia długoterminowych korzyści ekologicznych i ekonomicznych.

Zaprojektowany Punkt szczegółowo opisany w punktach powyżej, przy zastosowaniu zabezpieczeń, 

praktycznie wyklucza możliwość ponadnormatywnego oddziaływania na tereny sąsiednie.

Realizacja niniejszej inwestycji przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów:

• stworzenie możliwości oddawania odpadów problemowych,

• usprawnienie gospodarki odpadami na terenie gminy Borek Wlkp.,

• utrwalanie  odpowiedniej  postawy  wśród  mieszkańców  gminy  Borek  Wlkp.  z  zakresu 

gospodarowania odpadami,

• wpływ  na  ograniczenie  i  możliwą  likwidację  miejsc  nielegalnego  pozbywania  się  odpadów 

problemowych (np. rowy, pola, zarośla etc.),

• stworzenie wzoru prawidłowego postępowania z odpadami i racjonalna gospodarka w tym zakresie 

uzasadniona ekologicznie i ekonomicznie.

Wariant ten został wybrany ze względu na znaczny, pozytywny wpływ na środowisko. Ze strumienia 

odpadów  komunalnych  zostaną  usunięte  frakcje  odpadów  niebezpiecznych,  wielkogabarytowych, 

biodegradowalnych  co  wpłynie  pozytywnie  na  przyrodę.  Zastosowane  techniki  zapewnią  ochronę  dla 

środowiska glebowego oraz wodnego, przez co brak jest przeciwwskazań dla podjęcia inwestycji.

1.3. Oddziaływanie wybranego wariantu na poszczególne elementy środowiska

Wszystkie  przeanalizowane  oddziaływania  na  środowisko  nie  są  znaczące  i  ograniczone  będą

do granicy działki.

Za wybrany wariant  przedstawia się podjęcie realizacji  przedsięwzięcia.  Poniżej  określa się jego 

wpływ na elementy środowiska:

(a) ludzie
Punkt  zostanie  zlokalizowany  na  terenie  rolniczym,  nieużytkowanym,  przez  co  nie  należy  się 

spodziewać po planowanej  inwestycji  uciążliwego oddziaływania  na mieszkańców.  Jednak,  że punkt  się 

będzie znajdował ok. 28 m od najbliższych zabudowań mieszkalnych, co może wywołać pewne sprzeciwy, 

które inwestor będzie się starał załagodzić poprzez zorganizowanie spotkania oraz edukacje ekologiczną 

mieszkańców. Związki złowonne, hałas i emisja zanieczyszczeń nie będą oddziaływać ponadnormatywnie na 

społeczeństwo.
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Przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,  zabezpieczenia przed dostępem 

osób  trzecich  oraz  przeszkolenie  w  zakresie  BHP  zagwarantuje  bezpieczeństwo  pracownikowi 

obsługującemu Punkt, mieszkańcom którzy będą w punkcie pozostawiać odpady.

Analizy o obliczenia przedstawione w raporcie potwierdzają, że przedsięwzięcie nie będzie miało też 

wpływu na okolicznych mieszkańców.

(b) zwierzęta i rośliny
Miejsce  lokalizacji  przedsięwzięcia  jest  odpowiednie  ze  względu  na  brak  oddziaływania  obiektu

na  zwierzęta  i  rośliny.  Punkt  znajdując  się  na  terenach  rolniczych  oraz  przemysłowych  nie  graniczy

z  ekosystemami  będącymi  miejscem  bytowania  zwierząt  i  roślin,  na  które  może  oddziaływać.

Z  przeprowadzonej  analizy  klimatu  akustycznego  i  emisji  zanieczyszczeń  wynika,  że  nie  będą 

występowały ponadnormatywne oddziaływania na środowisko.

(c) powierzchnia ziemi
Planowana działalność, prowadzona zgodnie z przyjętymi założeniami, w szczególności prawidłowo 

prowadzona gospodarka odpadami i gospodarka wodno – ściekowa, nie wpłynie na zmianę, a tym samym 

na pogorszenie istniejącego stanu gleby.

(d) Woda
Ze  względu  na  brak  danych  archiwalnych  nie  można  określić  na  jakiej  głębokości  występuje 

pierwszy poziom wodonośny oraz czy planowana inwestycja na niego wpływa. 

Planowana działalność, prowadzona zgodnie z przyjętymi założeniami, w szczególności prawidłowo 

prowadzona gospodarka odpadami i  gospodarka wodno – ściekowa,  nie  wpłynie na zmianę, w dobrym 

stanie  utrzymywana będzie  powierzchnia  utwardzona i  urządzenia  odprowadzające  wody z  powierzchni 

utwardzonych (szczególnie separator węglowodorów), a tym samym na pogorszenie istniejącego stanu wód.

(e) powietrze
Na podstawie przeprowadzonej analizy w zakresie emisji substancji do powietrza, można stwierdzić,  

że planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie na aktualny stan powietrza.

(f) klimat akustyczny
Na podstawie wykonanych powyżej obliczeń można stwierdzić, że hałas związany z działalnością 

nie będzie przekraczać obowiązujących normatywów akustycznych, a  Punkt nie będzie miał negatywnego 

wpływu na otaczające tereny.

(g) dobra materialne
W  pobliżu  planowanego  przedsięwzięcia  nie  ma  obiektów,  na  które  przedsięwzięcie  mogłoby 

negatywnie wpłynąć. Oddziaływanie nie zachodzi.
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(h) dobra kultury
Jeżeli podczas prac budowlanych zostaną zlokalizowane nowe dobra kulturowe, nastąpi przerwanie 

prac oraz zostaną wezwane odpowiednie organy celem określenia znaleziska.

W pobliżu planowanego przedsięwzięcia nie ma dóbr kulturalnych ani obiektów zabytkowych, na 

które przedsięwzięcie mogłoby negatywnie wpłynąć. Oddziaływanie nie zachodzi.

(i) Krajobraz
Punkt gromadzenia odpadów zostanie postawiony na terenie nie użytkowanym, więc w krajobrazie 

powstaną nowe obiekty, nie planuje się budowy wyższych obiektów. Teren planuje się obsadzić roślinami 

osłonowymi  (żywopłoty,  drzewa  szybko  rosnące),  zielenią  izolacyjną  które  przesłonią  kontenery. 

Oddziaływanie jest znikome.

(j) Wzajemne oddziaływania między wymienionymi elementami środowiska
Planowane  przedsięwzięcie  nie  wpłynie  na  oddziaływanie  pomiędzy  wymienionymi  elementami 

środowiska. Świadczy o tym skala przedsięwzięcia jak i przeprowadzone analizy i obliczenia przedstawione 

w niniejszym raporcie.
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VII.  ODDZIAŁYWANIE  NA  ŚRODOWISKO  W  WYPADKU  WYSTĄPIENIA  POWAŻNEJ  AWARII 
PRZEMYSŁOWEJ

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z  dnia 9 kwietnia 2002 r.  w sprawie rodzajów

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

o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowe j  (Dz. U. Nr 

58, poz. 535 ze zm.) oraz obliczeniami przedstawionymi w rozdziale II pkt. 2.3. wynika, że ilości odpadów 

niebezpiecznych  które  będą  magazynowane  w  Punkcie  nie  kwalifikują  przedsięwzięcia  jako  zakładu

o zwiększonym lub o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zagrożeniem mogącym wystąpić podczas eksploatacji jest możliwość wystąpienia pożaru. Sytuacja 

taka  może  być  spowodowana  czynnikiem  ludzkim.  Przestrzeganie  przepisów  z  zakresu  ochrony 

przeciwpożarowej,  zabezpieczenia  przed  dostępem  osób  trzecich  oraz  przeszkolenie  w  zakresie  BHP 

powinno zagwarantować bezpieczeństwo pracy.

Analizując maksymalne ilości substancji niebezpiecznych jakie mogą być zgromadzone w Punkcie 

(Tabela 4), nie stwierdzono, aby powodowało to uzyskanie ilości, które kwalifikowały by przedsięwzięcie do 

zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Wzięto pod uwagę 

szczególnie substancje,  które zgodnie z rozpatrywanym rozporządzeniem, już w stosunkowo niewielkich 

ilościach (od 1 Mg), powodują ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a mianowicie: 

a) pentatlenek arsenu, kwas arsenowy (V) i/lub jego sole (co najmniej 1000 kg), 

b) trichlorek arsenu, kwas arsenowy (III) i/lub jego sole (co najmniej 100 kg), 

c) związki niklu w postaci pyłu (co najmniej 1000 kg),

d) 4,4'-metylenobis (2-chloroanilina) i/lub jej sole (co najmniej 10 kg), 

e) izocyjanian metylu (co najmniej 150 kg), 

f) dichlorek karbonylu (fosgen) (co najmniej 300 kg), 

g) triwodorek arsenu (arsyna) (co najmniej 200 kg), 

h) triwodorek fosforu (fosfina) (co najmniej 200 kg) 

i) dichlorek siarki (co najmniej 1000 kg), 

j) polichlorowane dibenzofurany i polichlorowane dibenzodioksyny (co najmniej 10 kg), 

k) rakotwórcze substancje w stężeniach przekraczających 5 % (co najmniej 500 kg). 

Biorąc pod uwagę: 

a) skalę przedsięwzięcia: szacowana maksymalna ilość odpadów: 1,27 Mg (bez baterii i akumulatorów, 

w których powyższe substancje nie występują oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego u uwagi  

na znikomy procent ilości substancji niebezpiecznych w stosunku do wagi odpadu), 

b) faktu, że będą to odpady pochodzące z gospodarstw domowych samodzielnie dostarczane przez 

mieszkańców 

Punkt zobowiązuje się przygotować opracowanie dotyczące sposobów postępowania na wypadek 

zagrożenia pożarowego i innego miejscowego zagrożenia będącego instrukcją postępowania w przypadku 

pojawienia się zagrożenia.

Magazynowanie odpadów łatwopalnych lub zanieczyszczonych substancjami łatwopalnymi odbywa 

się w wyznaczonych pomieszczeniach z podziałem na poszczególne grupy ze względu na możliwy stopień 

wzajemnego oddziaływania w przypadku rozlania. W szczególności dotyczy to podziału na substancje żrące 
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i  utleniające.  Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych będzie zabezpieczone przed dostępem 

osób  trzecich  oraz  przed  wpływem  czynników  atmosferycznych.  Odpady  niebezpieczne  będą 

magazynowane w sposób chroniący przed skutkami awarii  i rozszczelnieniem kontenerów z którąkolwiek 

substancją i późniejszych reakcji chemicznych.
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VIII.  PRZEWIDYWANE  ZNACZĄCE  ODDZIAŁYWANIA  PLANOWANEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA 
NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCE Z ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA,  OBEJMUJĄCE BEZPOŚREDNIE, 
POŚREDNIE,  WTÓRNE,  SKUMULOWANE,  KRÓTKO-,  ŚREDNIO-  I DŁUGOTERMINOWE,  STAŁE  I 
CHWILOWE  ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  WYNIKAJĄCE  Z  ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, 
WYKORZYSTANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA I EMISJI 

Realizacja,  eksploatacja  ani  likwidacja  przedsięwzięcia  nie  będzie  wiązać  się  z  wykorzystaniem 

zasobów środowiska.

Proces realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia, wiązać się będzie z krótkoterminowym, chwilowym 

oddziaływaniem w postaci emisji hałasu i substancji do powietrza związanej z wykorzystywanymi w trakcie 

budowy i  likwidacji  pojazdami i  maszynami.  Oddziaływania te ograniczać się będą do godzin dziennych

i ustaną w momencie zakończenia prac.

Bezpośrednim i  stałym  oddziaływaniem w trakcie  eksploatacji  będzie  ruch  pojazdów na  terenie 

Punktu, związany z dostarczeniem odpadów przez mieszkańca, odbiorem pełnym pojemników i przywozem 

pustych.  Oddziaływanie  to  będzie  oddziaływaniem  długoterminowym,  gdyż  obecnie  nie  planuje  się

w określonym czasie likwidacji przedsięwzięcia. 

Nie  przewiduje  się  wystąpienia  oddziaływań  o  charakterze  pośrednim  i  wtórnym  wynikającymi

z istnienia przedsięwzięcia czy emisji, tym bardziej oddziaływań znaczących, które mogły by w negatywny 

sposób wpływać na środowisko.

Wszystkie  przeanalizowane  oddziaływania  na  środowisko  nie  są  znaczące.  Przedsięwzięcie  nie 

będzie  miało  negatywnego wpływu na  otaczające  tereny,  a  normatywy przewidziane  prawem, nie  będą 

nawet przekroczone w granicach zakładu.
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IX. OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

Nie  dotyczy.  Planowane  przedsięwzięcie  nie  kwalifikuje  się  do  przedsięwzięć  wymienionych

w art. 135 ust. 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2008 r.  Nr 25,

poz.  150  ze  zm.)  dla  których  w  przypadku  zastosowania  dostępnych  rozwiązań  technicznych, 

technologicznych i organizacyjnych nie są dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu

i tworzy się wówczas obszar ograniczonego użytkowania.  Dla projektowanego przedsięwzięcia nie planuje 

się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
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X.  OPIS  DZIAŁAŃ  MAJĄCYCH  NA CELU  ZAPOBIEGANIE,  OGRANICZENIE  LUB  KOMPENSACJĘ 
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

Do najważniejszych działań mających na celu ograniczenie oddziaływania Punktu na środowisko 

należy przede wszystkim stosowanie i przestrzeganie następujących zagadnień takich jak:

• edukacja i doskonalenie,

• informowanie mieszkańców o prawidłowym sposobie korzystania z Punktu,

• właściwe planowanie działalności,

• monitorowanie,

• naprawy i konserwacje,

• planowanie na wypadek awarii,

• odpowiednia organizacja pracy, przestrzeganie zasad BHP, oraz przepisów PPOŻ.

Każda z różnych form działalności  związanej  z  ustaleniem zarządzania  w zakładzie  może mieć 

potencjalny udział w końcowym osiągnięciu dobrego efektu środowiskowego.

Istotne jest  również odpowiednie planowanie działalności Punktu, dzięki któremu przedsięwzięcie 

może przynosić zaplanowane korzyści oraz przebiegać bez zakłóceń i redukować ryzyko niepotrzebnych 

emisji. W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko, należy:

• w  procesie  technologicznym  stosować  tylko  i  wyłącznie  materiały  oraz  urządzenia  spełniające 

przewidziane prawem normy,

• w zakresie klimatu akustycznego ograniczać się tylko do niezbędnych tras przejazdu pojazdów,

• stosować zalecenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami ich selektywnego gromadzenia oraz 

przekazywaniu ich do odzysku i unieszkodliwienia,

• przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

• pracownik powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, oraz powinien przejść instruktaż stanowiska 

pracy,

• ograniczyć prace oraz działanie punktu do godzin dziennych,

• obsadzić teren roślinnością(drzewa, krzewy , żywopłoty itp.), która spełniała by role osłony przed 

hałasem, odorami, oraz poprawiłaby wizualizacje obiektu,

• stosować się do wytycznych ujętych w wymaganych decyzjach administracyjnych z zakresu ochrony 

środowiska.

Działania na etapie eksploatacji zapobiegające i ograniczające negatywne oddziaływania na 
środowisko

W  celu  zabezpieczenia  środowiska  wodno–  gruntowego  przed  wpływem  negatywnego 

oddziaływania Punktu na etapie eksploatacji opracowano szereg zabezpieczeń. Powierzchnia punktu będzie 

utwardzona, (np. betonowa kostka brukowa lub powierzchnia asfaltowa), stanowić będzie szczelny obszar

z  wyprofilowanymi  spadkami  do  studzienek  zbierających  wodę  opadową  i  roztopową  z  terenu  Punktu. 

Powierzchnia ta zostanie ograniczona krawężnikiem. Miejsce załadunku kontenerów oraz miejsce pod same 

kontenery zostanie utwardzona płytą żelbetową. Miejsce załadunku odpadów niebezpiecznych na pojazd 

transportujący  przy  pomieszczeniu  na  odpady  niebezpieczne  będzie  uszczelnione  oraz  ograniczone 

krawężnikiem. Wody opadowe i roztopowe po przejściu przez separator koalescencyjny zostaną zebrane do 
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miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Pomieszczenie magazynowe dla odpadów niebezpiecznych zaprojektowane będzie w sposób który 

uniemożliwi przedostanie się substancji w potencjalnych wycieków poza pomieszczenie. Podłoga wykonana 

będzie  z  betonu  hydrotechnicznego z  uszczelnieniem (odporna  na uszkodzenia  mechaniczne,  działanie 

środków  chemicznych,  szczególnie  kwasów  oraz  niskich  temperatur).  W  dachu  pomieszczenia 

magazynowego planowane jest zainstalowanie niewielkiego wentylatora lub wentylacji grawitacyjnej. Beczki 

na odpady płynne i mogące zawierać ciekłe elementy ustawione będą na „wannach” na odcieki.

Reasumując,  środowisko  wodno–  gruntowe  będzie  zabezpieczone  przed  negatywnym  wpływem 

przedmiotowego  przedsięwzięcia  dzięki  zabezpieczeniom  w  postaci  utwardzenia  całości  terenu, 

odpowiedniemu  zagospodarowaniu  wszystkich  wód  opadowych  i  roztopowych  oraz  zabezpieczeniu 

pojemników przed odciekami. W razie ewentualnych, awaryjnych wycieków, zostaną one wychwycone:

• w pomieszczeniu na odpady niebezpieczne, w wannach na odcieki lub na powierzchni podłogi, która 

zaprojektowana  zostanie  w  sposób  uniemożliwiający  przedostanie  się  wycieków  poza 

pomieszczenie,

• w obszarze załadunku odpadów niebezpiecznych do pojazdu transportującego: ten fragment Punktu 

będzie obszarem  uszczelnionym,  ograniczonym  krawężnikiem,  dzięki  czemu  wycieki  zostaną 

zatrzymane w miejscu ich powstania,

• w innym  obszarze  Punktu,  wyprofilowanymi  spadkami  w  powierzchni  utwardzonej  ograniczonej 

krawężnikiem,  odciek  spłynie  grawitacyjnie  do  miejskiego  systemu  kanalizacji  deszczowej, 

pracownik Punktu odetnie przepływ wód do kanalizacji deszczowej - wyciek zastaje zabezpieczony

i nie przedostaje się poza obszar Punktu.

W każdym z tych przypadków, odciek zostaje zatrzymany na terenie Punktu. W przypadku drobnych 

wycieków zostaną one zabezpieczone sorbentami i przekazane podmiotowi zajmującemu się transportem

i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych, posiadającemu niezbędne zezwolenia. Ilość sorbentów na 

terenie  zakładu  musi  być  wystarczająca,  dla  zabezpieczenia  wszystkich  powierzchni  na  których  może 

zdarzyć się wyciek lub inne zdarzenie z odpadami niebezpiecznymi. 

Kontener  na  zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny  i  odpady zielone  będą  umieszczone  pod 

zadaszeniem w celu wyeliminowania możliwości przemywania tych odpadów przez wody opadowe.

Dodatkowo, wokół powierzchni utwardzonej Punktu planowany jest pas zieleni izolacyjnej.

Zagrożeniem mogącym wystąpić podczas eksploatacji jest możliwość wystąpienia pożaru. Sytuacja 

taka  może  być  spowodowana  czynnikiem  ludzkim.  Przestrzeganie  przepisów  z  zakresu  ochrony 

przeciwpożarowej,  zabezpieczenia  przed  dostępem  osób  trzecich  oraz  przeszkolenie  w  zakresie  BHP 

powinno zagwarantować bezpieczeństwo pracy.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 52
www.codex.pl



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie gminnego punktu gromadzenia 
odpadów problemowych na terenie działki 73/77 obręb 0001 – Borek Wielkopolski, Gmina Borek Wielkopolski.

Działania na etapie likwidacji zapobiegające i ograniczające negatywne oddziaływania na środowisko

Negatywne  oddziaływania  na  etapie  likwidacji  przedsięwzięcia  oraz  działania  im  zapobiegające, 

będą w większości identyczne z oddziaływaniami i działaniami podjętymi na etapie budowy.

Wspomnieć  tu  należy  o  ograniczeniu  do  minimum  emisji  substancji  do  powietrza  oraz  hałasu, 

poprzez używanie sprawnego sprzętu, ograniczenie zbędnych tras przejazdu oraz prowadzenie prac jedynie 

w czasie dnia. W gospodarce odpadami w pierwszej kolejności firma zajmująca się likwidacją obiektu, będzie 

starała się nie dopuścić do powstanie odpadów, a więc wykorzystania np. placu utwardzonego dla potrzeb 

ewentualnej  przyszłej  inwestycji,  które  prowadzona  będzie  w  miejscu  Punktu.  Jeśli  konieczna  będzie 

likwidacja placu i innych elementów Punktu, w pierwszej kolejności prowadzony będzie odzysk lub transport  

do instalacji odzysku (przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia). W ostateczności elementy, które 

nie będą mogły być wykorzystane ani poddane procesom odzysku zostaną unieszkodliwione w odpowiedniej 

instalacji.  Konieczne  tez  będzie  zabezpieczenie,  odizolowanie  i  wywiezienie  przez  firmę  powiadającą 

odpowiednie zezwolenia odpadów niebezpiecznych i pojemników po takich odpadach.

Przy  prawidłowo  prowadzonych  pracach  likwidacyjnych,  oddziaływanie  na  środowisko  będzie 

krótkotrwałe i niewpływające ponadnormatywnie na stan środowiska naturalnego.
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XI. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska1 w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania 

na  środowisko  stronami  postępowania  w  ocenie  oddziaływania  na  środowisko,  bezsprzecznie,  oprócz 

wnioskodawcy, są właściciele działek sąsiadujących z planowanym przedsięwzięciem. Mogą to być także 

właściciele działek objętych przewidywanym obszarem ograniczonego oddziaływania, jeżeli oddziaływanie 

planowanej  inwestycji  będzie  wykraczać  poza  teren,  do  którego  inwestor  posiada  tytuł  prawny  (będzie 

wykraczać  poza  ustalone  prawem  standardy).  Jednakże  w  przedstawionym  raporcie,  przeprowadzona 

analiza nie wykazała, aby inwestycja oddziaływała ponadnormatywnie na działki sąsiednie.

Konflikty społeczne najczęściej powstają z powodu:

• emisji hałasu do środowiska,

• degradacji środowiska związanego z eksploatacją przedsięwzięcia,

• emisji substancji złowonnych do powietrza,

• pogorszeniem jakości wód powierzchniowych,

• nieprawidłowej gospodarki odpadami.

Planowane przedsięwzięcia nie będzie naruszać w istotnym stopniu stanu środowiska. Zastosowane 

zabezpieczenie  wykluczą  możliwość  pogorszenia  stanu  wód  gruntowych  i  podziemnych.  Emisja  hałasu 

zostanie ograniczona do godzin dziennych i  nie będzie powodowała przekroczeń na terenie działki,  jaki

i  poza  nią,  na  której  planowane jest  przedmiotowe  przedsięwzięcie.  Ilość  magazynowanych  w  Punkcie 

odpadów nie  będą powodować emisji  substancji  złowonnych,  których ilość mogłaby wpływać w sposób 

negatywny na życie pobliskich mieszkańców. Budowa Punktu ma natomiast poprawić i usprawnić system 

gospodarki odpadami w gminie, tak więc przyczyni się do poprawy stanu środowiska.

Trzeba również zwrócić uwagę na podejście mieszkańców do inicjatyw związanych z gospodarką 

odpadami, które w większości uważane są za „brudne”, powodujące zanieczyszczenia i mogące negatywnie 

wpływać  na  zdrowie  okolicznych  mieszkańców.  Dlatego,  po  rozpoczęciu  działalności,  lub  tuż  przed 

planowanym rozpoczęciem, zaplanowana jest  akcja informacyjna wśród mieszkańców gminy,  mająca na 

celu zwrócenie ich uwagi na sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi problemowymi. 

Celem akcji jest przekonanie ich do pomysłu powstania Punktu na terenie gminy i edukacja ekologiczna 

mająca na celu eliminację odpadów niebezpiecznych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych.

Ochronę  uzasadnionych  interesów  osób  trzecich  gwarantuje  przede  wszystkim  wykonanie 

projektowanej  inwestycji  według  najnowszych  technologii  i  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa 

budowlanego.

Nadmienia  się,  że Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie (...), określa udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska.

Na podstawie tej Ustawy organ właściwy do wydania decyzji jest zobowiązany: 

• do podania do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie 

wniosku o wydanie tej decyzji oraz o możliwości składania uwag i wniosków.

1 Ministerstwo Środowiska,  "Postępowania  administracyjne  w sprawach  określonych  ustawą  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",  
Warszawa, 2009
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• rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków.

Zwraca się uwagę , że lokalizacja inwestycji jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego  „Jeżewska”  przyjętego  uchwała  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  nr  XIX/134/2008  z  dnia

30 maja 2008 roku. Teren ten położony jest w obrębie obszaru oznaczonego w planie symbolem 2P.
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XII. MONITORING ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEJ INWESTYCJI

W związku z eksploatacją inwestycji, nastąpi emisja:

• substancji do powietrza,

• odpadów,

• ścieków,

• hałasu.

W związku z powyższym, Inwestor zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu:

• w  zakresie  emisji  do  powietrza:  monitoring  ilości  pojazdów  wjeżdżających  i  wyjeżdżających

z terenu Punktu,

• w zakresie gospodarki odpadami: ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów winna być monitorowana 

poprzez  prowadzenie  ewidencji  wytworzonych  odpadów.  Ewidencję  prowadzić  należy  zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213),

• przedkładanie Marszałkowi Województwa sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz 

wysokości należnych opłat do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza.
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XIII.  WSKAZANIE  TRUDNOŚCI  WYNIKAJĄCYCH  Z  NIEDOSTATKÓW  TECHNIKI 
LUB WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT

Niniejszy  raport  został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  krajowego

i  europejskiego.  Podane  wyniki  obliczeń  dotyczące  emisji  zanieczyszczeń,  hałasu  i  ścieków   bazują

na wiarygodnych źródłach i są adekwatne do stanu rzeczywistego. Na etapie sporządzania raportu nie nie 

napotkano  żadnych  trudności  wynikających  z  niedostatków  techniki.  Jedyną  trudność  zależną

od niedostatków wiedzy sprawiło precyzyjne określenie ilości związków odorowych. Ponieważ nie można 

określić  częstotliwości  oraz  ilości  dostarczanych  ilości  odpadów  zielonych  należy  zakładać,  że  proces 

magazynowania tych odpadów będzie przebiegał w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia. Ponadto 

brak  jest  uregulowań  prawnych  wyznaczających  dozwolone  poziomy  związków  złowonnych.

Na etapie projektowania przedsięwzięcia zakłada się również, że ilość przyjmowanych do Punktu 

odpadów zielonych oraz ich czas magazynowania w połączeniu z występującymi wysokimi temperaturami

w  okresie  letnim  spowodują  bardzo  małą,  ograniczającą  się  do  miejsca  magazynowania  uciążliwość 

odorową. Związki złowonne nie będą przedostawać poza teren działki przedsięwzięcia z uwagi na fakt, że  

ilość odpadów zielonych przyjmowana do Punktu będzie nie będzie duża w porównaniu do skali  całego 

przedsięwzięcia.
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XIV. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Planowane  przedsięwzięcie  polega  na  budowie  punktu  gromadzenia  odpadów  problemowych

na działce nr ewidencyjny 73/77 w Borku Wlkp., gmina Borek Wlkp.

Przedsięwzięcie  jest  wymienione  w  §3  ust.  1  pkt  74  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia

9  listopada 2004 r.  w sprawie  określenia  rodzajów przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  

środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do  

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.) jako przedsięwzięcie, 

dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu może być wymagane. Działka, na których planuje się  

realizację przedsięwzięcia są to grunty rolne. W raporcie przedstawiono poszczególne elementy środowiska, 

ich aktualny stan oraz potencjalne oddziaływania w związku z prowadzeniem Punktu. Raport uwzględnia  

również  metody  zapobiegania  negatywnym  oddziaływaniom,  metody  postępowania

w  przypadku  wystąpienia  awarii.  Przede  wszystkim  zostały  rozważone  przyczyny  wyboru  wariantu 

polegającego na realizacji przedsięwzięcia.

W  niniejszym  opracowaniu  opisano  zastosowane  rozwiązania  techniczne,  technologiczne 

i  organizacyjne  projektowanego  przedsięwzięcia  w  odniesieniu  do  warunków  lokalizacyjnych,

z uwzględnieniem oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska. 

Przeprowadzona analiza potencjalnych oddziaływań, w kontekście aktualnie obowiązujących ustaw

i rozporządzeń, pozwala stwierdzić, że w zakresie:

• emisji  hałasu  do  środowiska,  poziom  hałasu  nie  będzie  przekraczać  55  dB  dla  pory  dnia.

W porze nocnej Punkt będzie zamknięty,

• ochrony wód – wody opadowe i roztopowe będą ujmowane poprzez separator koalescencyjny do 

istniejącej miejskiej kanalizacji deszczowej,

• wytwarzane  odpady  powstające  w  wyniku  działalności,  po  podpisaniu  stosownych  umów,  będą 

zagospodarowywane  przez  firmy  posiadające  stosowne  zezwolenia.  Sposób  postępowania

z odpadami na terenie Punktu będzie zgodny z przepisami ustawy o odpadach,

• inwestycja wpłynie nieznacznie na zmianę architektury krajobrazu analizowanego terenu,

• Punkt nie będzie zagrażał zdrowiu i życiu ludzi, a także nie będzie miał bezpośredniego wpływu na 

warunki życia okolicznych mieszkańców,

• Punkt  nie  będzie  oddziaływał  na  środowisko  życia  zwierząt  i  roślin,  ponieważ  znajduje  się

w znacznej odległości od ekosystemów, w których istnieją.
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