Nasz znak : RGP-7624/4/2009              Ostróda, dnia  20 października 2010 r.                                                                                                                        


                                                   DECYZJA  Nr 3/2010
                      O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH   


               Na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt  4 , art. 80 ust. 1, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ),  § 3 ust. 1 pkt 73 i 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 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 
z późn. zm. )  oraz art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami )  
po rozpatrzeniu wniosku  z dnia 4 czerwca 2009 r. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ostródzie  14-100 Ostróda, ul. 3 Maja 8, uzupełnionym w dniu 
29 czerwca 2009 r.  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na :
         - zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego z przeznaczeniem 
           na halę sortowni odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz odpadów 
           zmieszanych i łącznika pomiędzy obiektami z przeznaczeniem na pomie-
           szczenia  socjalno – bytowe przewidzianego do realizacji na działce Nr 4/103,  
         - zmianie sposobu użytkowania obiektu inwentarskiego z przeznaczeniem na 
            budynek magazynowo – składowy na działce Nr 4/106,
         - zmianie sposobu użytkowania silosów na place magazynowo – składowe 
           położonych na działce Nr  4/104  w miejscowości Morliny.             
	
                                                  określam  
                                warunki realizacji  przedsięwzięcia :
       

 I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Rodzaj przedsięwzięcia:
Planowane  przedsięwzięcie obejmuje zmianę sposobu użytkowania :
- obiektu inwentarskiego z przeznaczeniem na halę sortowni  odpadów  
   zmieszanych oraz łącznika pomiędzy obiektami z przeznaczeniem na 
   pomieszczenia  socjalno- bytowe,
- obiektu inwentarskiego z przeznaczeniem na budynek magazynowo - składowy,
- silosów na place magazynowo - składowe.
Po zaadaptowaniu budynków inwentarskich, na terenie planowanej inwestycji
będzie prowadzone sortowanie odpadów pochodzących zarówno z selektywnej 
zbiórki jak również zmieszanych, a także ich magazynowanie i sprzedaż zewnętrznym odbiorcom. 
Projektowany ciąg technologiczny składał się będzie z następujących elementów :
- stanowiska wyładunkowego odpadów wraz z urządzeniem podającym oraz 
  z elektromagnesem do usuwania złomu,
- przenośnika taśmowego,
- sito mechaniczne obrotowe,
- ręczno - mechaniczna linia sortownicza ( z kabiną sortowniczą ),
- zsypy i boksy,
- system pakowania, prasowania, rozdrabniania odpadów i przygotowania 
  do dalszego transportu. 
W procesie technologicznym stacja przeładunkowa ma za zadanie zapewnić 
 wykonanie trzech podstawowych operacji :
- odbiór surowca i jego rozładunek, 
- przygotowanie surowca ( sortowanie, prasowanie, czasowe magazynowanie ),
- załadunek i odtransportowanie balastu na składowisko oraz surowców wtórnych 
  i innych wyselekcjonowanych odpadów do odbiorców ( zakłady przetwórcze ). 
Do rozładunku odpadów przewiduje się halę typu lekkiego ( namiot przemysłowy )            wyposażona w system zbierania odcieków. Linia sortownicza służyć będzie do wyodrębniania z przewożonych na miejsce składowania  odpadów podstawowych surowców wtórnych tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne, złom. Przywożone odpady składowane będą tymczasowo na  przygotowanym do tego celu placu, a następnie ładowarką przenoszone będą na sito obrotowe rozdzielające odpady na trzy frakcje gabarytowe . Segregacja na poszczególne rodzaje surowców wtórnych odbywać się będzie w kabinie sortowniczej  w hali na 8 stanowiskach sortowniczych.  
Wydajność ciągu technologicznego do sortowania odpadów wynosić będzie 10 Mg/h.
 
2. Miejsce realizacji przedsięwzięcia :  
Przedsięwzięcie będzie obejmowało działki  nr nr 4/103, 4/106 i 4/104 położone  
w miejscowości Morliny,  na terenie należącym do PUK Sp. z o.o Ostróda    
w pobliżu drogi relacji Olsztyn - Toruń. 
              Prace związane z realizacją inwestycji wykonywane będą w odległości 
1,4 km od  Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego .

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości  przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczeniem uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania : 
- oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko nie może powodować przekroczenia 
  standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma 
  tytuł prawny,
- w przypadku potwierdzonych pomiarami przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu
  w obrębie istniejącej zabudowy mieszkalnej – należy zastosować rozwiązania po-
  prawiające klimat akustyczny ( np. pas zieleni izolującej , ekrany akustyczne, zasto-
  sowanie  okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej wyposażonych w nawiew-
  niki , zastosowanie filtrów biologicznych przy ujściach wentylacji z hali sortowni ),
- wszelkie prace związane z modernizacją i budową obiektów oraz instalacji należy 
  prowadzić tylko w porze dziennej od godz. 6oo do 22o,
- zorganizować plac budowy i jego zaplecze oraz prowadzić drogi techniczne zapew- 
  niając oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powie-   
  rzchni, a po zakończeniu prac przeprowadzić rekultywację , 
- place manewrowe, zarówno te objęte kanalizacją deszczową,  jak i spływem do 
  zbiorników bezodpływowych należy wykonać w sposób szczelny, a w szczególności 
   place, na których będą powstawać odcieki, przy zachowaniu  spadków kierujących
   odcieki do zbiorników bezodpływowych,
 - ze względu na specyfikę zakładu oraz różnorodność zanieczyszczeń jakie mogą 
   spływać do kanalizacji deszczowej należy zastosować seperator substancji 
   ropopochodnych wraz z osadnikiem,
 - należy wydzielić miejsce, w którym możliwe będzie mycie samochodów oraz 
   kontenerów w okresie zimowym, kiedy temperatura powietrza spadnie poniżej 0oC,
   w  przypadku braku takiej możliwości należy  podpisać umowę z firmą świadczącą 
   takie usługi,
 - stację przeładunku należy przeznaczyć wyłącznie do przeładowywania odpadów 
   przesortowanych,        
 - stosować przy budowie  wyłącznie sprawne środki transportu oraz sprzęt zme- 
   chanizowany posiadający niezbędne atesty,
 - zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji 
   i eksploatacji przedsięwzięcia, w tym minimalizować ich ilość, składować je
   selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach , w warunkach 
   zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych
   oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie,
  - magazynować wytworzone odpady niebezpieczne w szczelnych pojemnikach wy-
   konanych z materiałów odpornych na działanie substancji zawartych w tych 
   odpadach, a następnie przekazywać  do utylizacji wyspecjalizowanym  firmom
   posiadającym zezwolenia w zakresie świadczonych usług, 
 - emisja wprowadzonych do powietrza substancji  zanieczyszczających musi 
   zapewnić dotrzymanie norm jakości powietrza na terenach sąsiadujących 
   z obiektem, 
 - hałas powstający na terenie zakładu nie może przekraczać dopuszczalnych norm 
   akustycznych na  granicy działki ,
 - przedsięwzięcie nie może powodować przekroczeń norm akustycznych na 
   terenach  podlegających ochronie. W tym celu należy zastosować urządzenia 
   o niskim poziomie mocy akustycznej i ewentualnie zaprojektować tłumiki
   akustyczne na urządzeniach będących źródłem przekroczeń norm hałasu w śro-
   dowisku,
 - należy przyjąć rozwiązania minimalizujące emisję do atmosfery substancji 
   toksycznych oraz pyłu,
 - należy używać sprzęt mechaniczny do prac budowlanych i montażowych
   o mniejszej uciążliwości  akustycznej, 
 - należy stosować rozwiązanie zabezpieczające pracowników przed  zanie-  
   czyszczeniami zapachotwórczymi w czasie rozładunku i segregacji, 
 - należy prowadzić systematyczne badania i pomiary czynników szkodliwych 
   dla zdrowia, występujących w środowisku pracy, 
 - przed uruchomieniem instalacji należy uzyskać stosowne decyzje w zakresie 
   gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o odpadach,       
 - w przypadku negatywnego oddziaływania na środowisko realizowanego 
   przedsięwzięcia, organ ochrony środowiska może w drodze decyzji nałożyć 
   obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia,
-  w przypadku wykonania działalności pogarszającej stan środowiska , zostaną 
   podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu 
   zainstalowania  urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających 
   środowisko,
-  uwzględnić w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia  ochronę środowiska
   na obszarze prowadzenia prac oraz ograniczyć uciążliwości dla terenów 
   sąsiednich,  
-  zaleca się dostosowanie realizacji prac do wytycznych zawartych w raporcie 
   o oddziaływaniu w/w inwestycji na  środowisko,   
 - ścieki przemysłowe ( technologiczne ) po podczyszczeniu gromadzić w szczelnych
   zbiornikach bezodpływowych i wywozić do oczyszczalni ścieków,
 - wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do odbiornika winny być pod-
   czyszczone w seperatorze substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem,
 - rozładunek odpadów winien odbywać się w hali,
 - na wjeździe na teren sortowni dla samochodów należy zastosować matę dezyn-
   fekcyjną,
 - przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy uzyskać wymagane prawem
   pozwolenia.   
                Na inwestora nakłada się obowiązek wykonania analizy  po-  
   wykonawczej w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań 
   mających na celu zapewnienie ochrony terenów przed hałasem, zanie-
   czyszczeniem powietrza, ochrony środowiska gruntowo - wodnego. 
   Analizę należy wykonać po upływie 1 roku od dnia oddania obiektu do 
   użytkowania i przedstawić w terminie 18 miesięcy od oddania obiektu 
   do użytkowania właściwemu organowi.      
             
III. Wymagania dotyczące ochrony  środowiska do uwzględnienia w projekcie
     budowlanym :
           Projekt budowlany winien uwzględniać wymogi ochrony środowiska 
     w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska
     ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. ). 
     Zgodnie z art.76 tej ustawy nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt 
     budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, 
     jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska, w szczególności dotyczy to 
     wykonania wymaganych przepisami środków technicznych chroniących 
     środowisko  i zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych. 

W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące 
ochrony środowiska :
   - należy zastosować technologię oraz materiały budowlane przyjazne środowisku 
      i posiadające wymagane prawem certyfikaty,
   - należy zastosować urządzenia o niskim poziomie mocy akustycznej  i ewentu-
      alnie zaprojektować tłumiki akustyczne na urządzeniach będących źródłem 
      przekroczeń norm hałasu w środowisku,
   - należy wykonać szczelne utwardzenie terenu, w szczególności placów manewro-
      wych na terenie całego przedsięwzięcia, placów magazynowo – składowych wraz
      z kanalizacją wyposażoną w studzienki kanalizacyjne i urządzenia podczyszcza- 
      jące przed wprowadzeniem  do odbiorników,
   - posadzki hali sortowni winny być szczelne, wyposażone w kanalizację zbierającą 
      ścieki przemysłowe i przed wprowadzeniem ścieków do zbiorników bezodpływo-
      wych winny być podczyszczone,
   - należy zaprojektować halę rozładunku odpadów i segregowania, jako pomie-
      szczenie zadaszone, zamknięte, z utwardzoną powierzchnią wyposażoną 
      w system zbierania odcieków,
   - należy wydzielić pomieszczenie, ze szczelnym podłożem, do magazynowania 
      odpadów  niebezpiecznych,
   - należy zastosować urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe 
      z terenu zakładu przed wprowadzeniem ich do odbiornika,
   - wszelkie działania związane z realizacją inwestycji powinny być prowadzone 
      w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla środowiska, 
   - należy przyjąć rozwiązania minimalizujące emisję do atmosfery substancji   
     toksycznych oraz pyłu,  
   - należy używać sprzęt mechaniczny do prac budowlanych i montażowych o mniej-
     szej uciążliwości akustycznej,
   - należy stosować rozwiązania zabezpieczające pracowników przed  zanieczy-
     szczeniami zapachotwórczymi w czasie rozładunku i segregacji,  
   - należy prowadzić systematyczne badania i pomiary czynników szkodliwych dla 
     zdrowia występujących w środowisku pracy, 
  -  przed uruchomieniem instalacji należy uzyskać stosowne decyzje w zakresie 
     gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o odpadach,
  - zastosowana technologia powinna spełniać „ wymagania najlepszych dostępnych 
     technik „ z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i technicznych inwestora
     i korzyści dla środowiska,
  -  gospodarowanie odpadami zarówno na etapie prac demontażowych, likwidacji 
     istniejących zbędnych urządzeń i budowli oraz przebudowy i adaptacji  
     planowanego przedsięwzięcia, powinny spełniać wymagania, określone 
     w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62,
     poz. 628 z późn. zm. ).    
  
IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, 
      w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających   
       zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
      Należy opracować projekt rozwiązań technicznych  planowanej  sortowni 
      z uwzględnieniem warunków ochrony p. poż. w celu minimalizacji wystąpienia 
      zagrożenia pożarowego w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia, jak również 
      wymagania bhp w celu ograniczenia wypadków stanowiących zagrożenie dla 
      zdrowia i życia pracowników. 
      Sposoby ograniczania skutków awarii :
          - opracowanie instrukcji postępowania i informowania w razie wystąpienia 
            awarii,
          - określenie dróg ewakuacji,
          - oznaczenie miejsc występowania sprzętu ratowniczego,
          - wyposażenie zakładu w odzież ochronna, 
          - wyposażenie zakładu w sprzęt p. poż. 

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na  środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono  postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

VI. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

VII. Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
       
                                                  UZASADNIENIE  
  
                  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ostródzie, 14-100 Ostróda, 
ul. 3 Maja 8,  zwróciło się z wnioskiem w  dniu  4 czerwca 2009 r., uzupełnionym 
w dniu 29 czerwca 2009 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : 
 zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego z przeznaczeniem na halę sortowni odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz odpadów zmieszanych
i łącznika pomiędzy obiektami z przeznaczeniem na pomieszczenia  socjalno – bytowe przewidzianego do realizacji na działce Nr 4/103,  zmianie sposobu użytkowania obiektu inwentarskiego z przeznaczeniem na budynek magazynowo – składowy na działce Nr 4/106, zmianie sposobu użytkowania silosów na place magazynowo – składowe położone na działce Nr  4/104  w miejscowości Morliny, gmina Ostróda.     
                  Do wniosku dołączono „ Informację o przedsięwzięciu „ w zakresie określonym art. 3 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ).
                Obwieszczeniem z dnia 22 czerwca 2009 r. na podstawie art. 33 ust. 1 , pkt  2 organ poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Obwieszczenie zostało wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Ostróda  przy ul. Jana III Sobieskiego 1 i w miejscu planowanej inwestycji ( tj. w miejscowości Morliny ) oraz na stronie internetowej BIP organu prowadzącego postępowanie. 
Strony postępowania nie wniosły żadnych uwag ani wniosków. Informację o wniosku umieszczono też w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 
              Planowane zamierzenie zalicza się  zgodnie z  art.  3 ust. 1 pkt 73 i 74 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 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 z późn. zm. )   do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.  
              Zgodnie z art. 64 wyżej cytowanej ustawy organ  wystąpił o wydanie opinii, co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia  oraz co do jego ewentualnego zakresu do  Starosty Ostródzkiego w Ostródzie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Ostródzie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Olsztynie.   Po przeanalizowaniu złożonego wniosku, a także po uzyskaniu  opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie 
z dnia 11 sierpnia 2009 r. , Starosty Ostródzkiego w Ostródzie znak : RLŚ. 7633-56/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. i  postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak : RDOŚ -28-WOOŚ-6613-008-009/09/gk z dnia 
11 sierpnia 2009 r.,  uznano za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i wykonanie raportu o oddziaływaniu niniejszego przedsięwzięcia na środowisko.  W dniu 16 września 2009 r. organ wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania i sporządzenia raportu. 
O wydanym postanowieniu strony zostały poinformowane  w formie  obwieszczenia
.( z dnia 16 września 2009 r. ), które wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda oraz  w miejscowości Morliny,  jak również  umieszczono na stronie internetowej BIP. Na wydane postanowienie nie wpłynęło zażalenie . 
W dniu 6 stycznia 2010 r. strony  zostały zawiadomione o złożonym przez wnioskodawcę raporcie oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i możliwości zapoznania się z jego treścią.   Do raportu strony w postępowaniu administracyjnym nie wniosły  uwag. 
           W trakcie postępowania administracyjnego mieszkańcy  wsi Morliny wnieśli  protest  przeciwko działającej sortowni odpadów. Stwierdzili oni, że  w powietrzu unosi się nie miły zapach  oraz odpady takie jak fruwające torby foliowe, butelki plastikowe i papiery  zanieczyszczają nieruchomości graniczące z terenem prowadzonej działalności. Fetor wydobywający się ze śmieci składowanych na ogromnych stertach wyczuwalny jest nawet w  sąsiedniej zabudowie mieszkalnej. 
Zdaniem skarżących całodobowy przerób ogromnych ilości odpadów głównie zmieszanych oraz ich składowanie na placu zakładu może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Istnieją obawy, że ścieki ze śmieci  powstałe w wyniku ewentualnych opadów atmosferycznych mogą stanowić znaczne obciążenie 
dla obecnego systemu odsączającego i tym samych mogą przyczyniać się do skażenia gleby i wód gruntowych oraz akwenów wodnych.  Z uwagi na powyższe 
 Wójt Gminy zobowiązał  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ostródzie   do utrzymania czystości i porządku przedmiotowej nieruchomości zgodnie z podjętą przez Gminę Ostróda uchwałą o utrzymaniu czystości i porządku. Liczne skargi mieszkańców kierowane były nie tylko do organu gminy lecz  również do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie i Powiatowej  Stacji  Sanitarno - Epidemiologicznej w Ostródzie.    
             Firma PUK posiada zezwolenie Starosty  Ostródzkiego z dnia 3 października 2008 r. na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów wydane jednak bez wymaganej  decyzji środowiskowej oraz pozwolenia zintegrowanego zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie 
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości ( Dz. U. 
z 2002 r. Nr 122, poz. 1055 )  - załącznik do rozporządzenia - pkt 5, ppkt 1 cytuję 
„ 5. w gospodarce odpadami ppkt 1 ) do odzysku lub unieszkodliwiania „ czyli zapisów  zawartych w decyzji o warunkach zabudowy. 
                Następnie w dniu 26 kwietnia 2010 r. organ wystąpił na podstawie art. 77 cytowanej na wstępie ustawy  do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie i Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska w  Olsztynie o uzgodnienie warunków środowiskowych realizacji wnioskowanego  przedsięwzięcia.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Ostródzie wydał opinię sanitarną dnia  10 września 2010 r. znak : ZNS-4316-33/2/10, w której wyraża pozytywną opinię w zakresie wymagań sanitarno – higienicznych i zdrowotnych 
w sprawie realizacji przedsięwzięcia oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie  postanowieniem z dnia 10 września 2010 r. znak : RDOŚ-28-WSTE-6613-0009-006/10/gk  uzgodnił realizację przedsięwzięcia  i określił  warunki jej realizacji. 
               Rozpatrując sprawę stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w odległości ok. 2,0 km od projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk  Natura 2000 „ Dolina Drwęcy „ ( kod obszaru : PLH 280001 ), który w myśl art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. 
z 2004 r. Nr 92, poz. 880, ze zm. ), wymaga ochrony jako obszar Natura 2000.   
Na terenie planowanej inwestycji, po zaadaptowaniu budynków inwentarskich prowadzone będzie sortowanie odpadów pochodzących zarówno z selektywnej zbiórki jak i odpadów zmieszanych, a także ich magazynowanie i sprzedaż zewnętrznym odbiorcom. Wydajność ciągu technologicznego do sortowania odpadów  wynosić będzie 10 Mg/h. Projektowany ciąg technologiczny składać się  będzie z następujących elementów :
- stanowisko wyładunkowe odpadów wraz z urządzeniem podającym oraz 
  elektromagnesem do usuwania złomu,
- podnośnik taśmowy, 
- sito mechaniczne obrotowe,
- ręczno – mechaniczna linia  sortownicza ( z kabiną sortowniczą ),
- zsypy i boksy,
- system pakowania, prasowania, rozdrabniania odpadów i przygotowywania do 
  dalszego transportu. 
Proces technologiczny będzie polegał na tym, iż odpady przywożone do sortowni będą ważone i wyładowywane w hali  rozładunku odpadów. Większość odpadów stanowią zmieszane odpady komunalne jednak do sortowni przywożone będą również posegregowane odpady z kontenerów do segregacji z terenów z którymi 
Firma jest związana  umową. Załadunek materiałów przeznaczonych do sortowania 
odbywać się będzie do dwóch kanałów technologicznych. Zmieszane odpady komunalne z kanału technologicznego systemem przenośników kierowane będą 
do sita obrotowego. Sito w odpowiedniej perforacji pozwoli na odsianie drobnej frakcji, stanowiącej uciążliwość dla ręcznego sortowania. Sortowanie ręczne będzie się odbywało na ruchomej taśmie. Z kanału technologicznego przenośnikami odpady 
kierowane są na przenośnik sortowniczy  i dalsze postępowanie jak z odpadami zmieszanymi. Odpady wysegregowane będą magazynowane na placu magazynowo – składowym do czasu zebrania odpowiedniej partii w celu wysłania ich do firm prowadzących odzysk  lub unieszkodliwianie. Plac manewrowo – składowy częściowo będzie zadaszony ( namiot przemysłowy o konstrukcji typu lekkiego ),
gdzie znajdowała się  będzie stacja przeładunku, w pozostałej części placu zlokalizowane będą boksy składowe. Odcieki z placu kierowane będą do sześciu  szczelnych zbiorników na odcieki. Samochody własne Zakładu wyjeżdżające z terenu planowanej sortowni będą myte na wydzielonym placu myjką ciśnieniową
z zastosowaniem środka dezynfekującego, na placu będzie również mycie kontenerów. Mycie  wykonywane będzie w okresie od maja do września. 
Odcieki z placu kierowane będą do zbiornika bezodpływowego. 
Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znacznych emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Hałas będzie miał zasięg lokalny, lecz może charakteryzować się dużym natężeniem. Wobec tego prace budowlane ze względu
na lokalizację w pobliżu zabudowy mieszkalnej  powinny być wykonywane w godzinach dziennych,  a urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie powinny 
pracować równocześnie.   
             W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady niebezpieczne oraz inne niż  niebezpieczne. Wszystkie wytwarzane odpady będą 
gromadzone w wyznaczonych i oznakowanych miejscach, a następnie odbierane w celu ich odzysku bądź unieszkodliwienia przez wyspecjalizowane firmy.
              Przedsięwzięcie wymaga analizy porealizacyjnej zgodnie z art. 83 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ), celem 
sprawdzenia zaproponowanych działań i środków w zakresie ochrony przed zanie-
czyszczeniem powietrza, w zakresie ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem. Analiza porealizacyjna ma na celu również zbadanie skuteczności ochrony środowiska gruntowo - wodnego ( w tym zanieczyszczenia wód  gruntowych w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia oraz zanieczyszczenia gleb ). 
                Po  uzyskaniu pozytywnych uzgodnień i zapoznaniu stron poprzez obwieszczenie w dniu  28 września 2010 r. zgodnie z art. 10 Kpa z zgromadzonymi w sprawie dokumentami,  organ wydał  w dniu 20 października 2010 r. decyzję 
o środowiskowych  uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsięwzięcia.  
Stronom doręczono decyzję ponadto zostały one zawiadomione o wydanej decyzji poprzez obwieszczenie  w dniu 21 października 2010 r. zgodnie z art. 49 Kpa,  w związku z art. 83 ust. 3 cytowanej na wstępie ustawy obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda i w miejscowości Morliny oraz na stronie internetowej BIP.
               

                                               POUCZENIE

              Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego   
Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda, 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
               W myśl art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o ochronie środowiska  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku 
o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
               Zgodnie z art. 72 ust. 4  termin, o którym mowa wyżej może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
               W myśl art. 86 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt  1-13  wyżej cytowanej ustawy .   

                                                                         
                                                                        
                                                                   
Otrzymują : 
1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
    w Ostródzie.       
2. Agencja  Nieruchomości Rolnych O/T Olsztyn
    Gospodarstwo S.P. w Ostródzie z/s w Grabinie
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  i Autostrad w Olsztynie.
4. Starosta Ostródzki w Ostródzie 
5. Sołtys  Sołectwa Morliny  


6. Społeczność lokalna jako strony postępowania zawiadomione zgodnie 
    z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji.
7. a/a.

Do wiadomości :
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie                                               
2. Regionalny  Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.   














































                                                Załącznik nr 1 do decyzji  Wójta Gminy Ostróda
                                           znak : RGP-7624/4/2009   z dnia 20 października 2010 r.  




                                  Charakterystyka  przedsięwzięcia
      pod nazwą  -  „ Zmiana sposobu użytkowania budynku inwentarskiego 
z przeznaczeniem na halę sortowni odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz odpadów zmieszanych i łącznika pomiędzy obiektami z przezna-
czeniem na pomieszczenia  socjalno – bytowe przewidzianego do realizacji na działce Nr 4/103, zmiana sposobu użytkowania obiektu inwentarskiego z prze-
znaczeniem na budynek magazynowo – składowy na działce Nr 4/106, zmiana          sposobu użytkowania silosów na place magazynowo – składowe             położone na działce  Nr  4/104  w miejscowości Morliny.             
	
       
Przedsięwzięcie obejmuje : 
- zmianę sposobu użytkowania budynku inwentarskiego z przeznaczeniem na halę   
  sortowni odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz odpadów zmieszanych 
  i łącznika pomiędzy obiektami z przeznaczeniem na pomieszczenia  socjalno – 
  bytowe przewidzianego do realizacji na działce Nr 4/103,  
- zmianie sposobu użytkowania obiektu inwentarskiego z przeznaczeniem na 
  budynek magazynowo – składowy na działce Nr 4/106,
- zmianie sposobu użytkowania silosów na place magazynowo – składowe 
   położone na działce Nr 4/104 w miejscowości Morliny. 
Obiekty zlokalizowane są na terenie w miejscowości Morliny,  będącym własnością Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ostródzie w  pobliżu drogi krajowej relacji 
Olsztyn – Toruń. 
W najbliższym otoczeniu inwestycji znajdują się :
- od północy – grunty orne i pola,
- od zachodu – droga krajowa natomiast za drogą gruntu rolne,
- od wschodu – grunty orne,
- od południa park maszynowy byłego PGR i grunty orne.
Działki nr nr 4/103, 4/104 i 4/106  w ewidencji gruntów stanowią tereny przemysłowe
natomiast działka nr 4/105 stanowi drogę dojazdową do tych działek. 
Obiekty budowlane zajmują w sumie 2276 m2 powierzchni w/w działek : 
- budynek przeznaczony na sortownię – powierzchnia zabudowy ok. 1050 m2, 
- budynek przeznaczony na pomieszczenia socjalno – bytowe, kotłownie – 
  powierzchnia zabudowy ok. 176 m2,
- budynek magazynowo – składowy – powierzchnia zabudowy ok. 1050 m2,
- silosy – powierzchnia zabudowy ok. 3250 m2,
   oraz  ustawione będą dwa namioty przemysłowe o powierzchni  - 350 m2
   i  525 m2. 



Po zaadaptowaniu budynków inwentarskich na terenie planowanej inwestycji będzie 
prowadzona  będzie sortownia  odpadów pochodzących zarówno z selektywnej zbiórki jak i odpadów zmieszanych, a także magazynowanie  i sprzedaż zewnętrznym odbiorcom.  
Wydajność ciągu technologicznego do sortowania przewidziana jest na 10 Mg/h. 
Ciąg technologiczny składać się będzie z następujących elementów :
- stanowiska  wyładunkowego odpadów wraz z urządzeniem podającym oraz
   z elektromagnesem do usuwania złomu,
- przenośnika taśmowego,
- sita mechanicznego obrotowego,
- ręczno – mechanicznej linii sortowniczej ( z kabiną sortowniczą ),
- zsypów i boksów,
- systemu pakowania , prasowania, rozdrabniania odpadów i przygotowywania
  do transportu. 
Stacja przeładunkowa ma na celu :
- odbiór surowca i jego rozładunek,
- przygotowanie surowca ( sortowanie, pracowanie, czasowe magazynowanie ),
- załadunek i odtransportowanie balastu na składowisko oraz surowców wtórnych
  i  innych wyselekcjonowanych odpadów od odbiorców ( zakłady przetwórcze ). 
Na stanowisku rozładowczym będzie prowadzona wstępna ręczna segregacja odpadów, którą ze strumienia odpadów będą wybierane odpady wielkogabarytowe : 
sprzęt elektryczny i elektroniczny i  odpady niebezpieczne. Przy przenośniku sorto-
niczym będzie 8 stanowisk sortowniczych, po 4 stanowiska po każdej stronie. 
do dalszego transportu .







                     


