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Chełmża, dnia 31 stycznia 2022 r. 

 

GKOŚ.6220.22.2021 

 

Krzysztof Fałkowski  

Wiewiórki 35 

87-214 Płużnica 

 

 

DECYZJA Nr 3/2022 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. „Zainstalowanie nowej 

linii produkcyjnej typu KL-Z/100 i pozostawienie dotychczasowych linii typu KL-80 i 

FBM, jako rezerwy awaryjnej, w instalacji zlokalizowanej na nieruchomości 

gruntowej położonej w Kończewicach 2a (działka 237/17 obręb 0013 Kończewice), 

Gmina Chełmża”  

 

Na podstawie  art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt 

1 lit. b, art. 84 ust. 1 i 1a, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i art. 86 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 

2373 z późn.zm.) dalej ustawa, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.), § 3 ust 2 pkt 2 w 

związku z § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 

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

poz. 1839), po wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 22 października 2021 r. 

na wniosek Krzysztofa Fałkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

Firma Produkcyjno-Handlowa „GRAN-FOL” Krzysztof Fałkowski z siedzibą w Płużnicy 

Wiewiórki 35 87-214 Płużnica z dnia 17 października 2021 r. (uzupełniony w dniu 24 

listopada 2021 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

realizacji przedsięwzięcia pn.  Zainstalowanie nowej linii produkcyjnej typu KL-Z/100 i 

pozostawienie dotychczasowych linii typu KL-80 i FBM, jako rezerwy awaryjnej, w 

instalacji zlokalizowanej na nieruchomości gruntowej położonej w Kończewicach 2a 

(działka 237/17 obręb 0013 Kończewice), Gmina Chełmża 

 

orzekam  

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu nowej linii produkcyjnej typu KL-

Z/100 i pozostawieniu dotychczasowych linii typu KL-80 i FBM, jako rezerwy 

awaryjnej, w instalacji zlokalizowanej na nieruchomości gruntowej położonej w 

Kończewicach 2a (działka 237/17 obręb 0013 Kończewice), Gmina Chełmża. 

2. Na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy określam Krzysztofowi Fałkowskiemu istotne 

warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania, 

linii produkcyjnej typu KL-Z/100 ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 

ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz 
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ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 

lit b ustawy:   

1) zbierać i przetwarzać tylko odpady inne niż niebezpieczne; 

2) nie zwiększać mocy przerobowej zakładu wynoszącej obecnie 1500 Mg/rok; 

3) dotychczasowe linie do regranulacji typu: KL-80 oraz FBM wykorzystywać 

jako rezerwę awaryjną i uruchamiać wyłącznie w sytuacji długotrwałej awarii 

nowej linii typu KL-Z/100; 

4) odpady przewidziane do przetwarzania magazynować na utwardzonej posadzce, 

w workach typu big-bag wewnątrz budynku produkcyjno-magazynowego, w 

hali namiotowej i przyległych do tych obiektów miejscach magazynowych na 

placu zewnętrznym oraz w kontenerach morskich; 

5) instalacje do przetwarzania odpadów umieścić wewnątrz budynku 

produkcyjnego; 

6) zakład wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków 

substancji ropopochodnych; których odpowiednia ilość powinna być stale 

zagwarantowana na terenie zakładu; 

7) zapewnić zamknięty obieg wody w procesie schładzania; 

8) wody opadowe i roztopowe odprowadzać do odbiornika, po uprzednim 

podczyszczeniu w osadniku zintegrowanym z koalescencyjnym separatorem 

substancji ropopochodnych; 

9) należy używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne 

wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstawać w wyniku 

konserwacji i awarii sprzętu, 

10) zabiegi związane z konserwacją i naprawami maszyn i urządzeń należy 

wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o podłożu 

zabezpieczonym przed przedostaniem się do gruntu i wód podziemnych 

zanieczyszczeń. 

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz 

nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie 

uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w 

związku z wydana decyzją. 

5. Mapa z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z 

zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie 

drugie ustawy, wraz z zaznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1 (tj. 

odległością 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie), 

sporządzona na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej o 

której mowa w pkt 3 stanowi załącznik Nr 2 do decyzji.  

 

Uzasadnienie 

Krzysztof Fałkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno-

Handlowa „GRAN-FOL” Krzysztof Fałkowski z siedzibą w Płużnicy Wiewiórki 35 87-

214 Płużnica reprezentowany przez pełnomocnika Annę Bogdan na podstawie 
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pełnomocnictwa z dnia 17 października 2021 r. wystąpił wnioskiem z dnia 17 października 

2021 r. (uzupełnionym w dniu 24 listopada 2021 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Zainstalowanie nowej linii produkcyjnej 

typu KL-Z/100 i pozostawienie dotychczasowych linii typu KL-80 i FBM, jako rezerwy 

awaryjnej, w instalacji zlokalizowanej na nieruchomości gruntowej położonej w 

Kończewicach 2a (działka 237/17 obręb 0013 Kończewice), Gmina Chełmża. 
Postepowanie administracyjne wszczęto w dniu 22 października 2020 r.  

Do wniosku dołączone zostały dokumenty określone w art. 74 ust. 1 ustawy. 

Informację o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 

informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Wójta Gminy Chełmża na 

stronie https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam pod nr 81/2021.  

 

W sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 10. Na podstawie art. 74 ust. 

3 ustawy stosuje się art. 49 Kpa, zgodnie z którym zawiadomienia stron o decyzjach i 

czynnościach organu w postępowaniu następuje przez obwieszczenia. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Chełmża z dnia 03 grudnia 2021 r. znak: 

GKOŚ.6220.22.2021 o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów 

współdziałających: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego 

Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu 

Zlewni w Toruniu zamieszczono na stronie internetowej 

https://www.bip.gminachelmza.pl/7725,ogloszenia-i-komunikaty, tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Chełmża oraz tablicy ogłoszeń w Kończewicach.  

 

Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymagają przedsięwzięcia 

wymienione w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy tj. mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. Planowane przedsięwzięcie polegające na zainstalowaniu nowej linii 

produkcyjnej typu KL-Z/100 i pozostawieniu dotychczasowych linii typu KL-80 i FBM, 

jako rezerwy awaryjnej, w instalacji zlokalizowanej na nieruchomości gruntowej położonej 

w Kończewicach 2a (działka 237/17 obręb 0013 Kończewice), a, należy do przedsięwzięć 

wymienionych w § 3 ust 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 

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

r. poz. 1839): „polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub 

zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w 

których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu 

część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w 

ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, 

przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub 

montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one 

objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach” w związku z § 3 ust. 1pkt 82 ww. 

rozporządzenia jako: „instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 

21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 

1 pkt 41–47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu 

art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o 

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam%20pod%20nr
https://www.bip.gminachelmza.pl/7725,ogloszenia-i-komunikaty
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zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających 

ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja 

energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja 

składowisk odpadów” kwalifikowanych jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania 

na środowisko jest wymagane.  

 

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania 

decyzji. Stosownie zaś do art. 64 ust. 1 ustawy, postanowienie wydaje się po zasięgnięciu 

opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Inspektora 

Sanitarnego i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  

Wójt Gminy Chełmża pismami z dnia 03 grudnia 2021 r. wystąpił do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Toruniu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jako przedsięwzięcia mogącego 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionego w § 3 ust. 1pkt 82 ww. 

rozporządzenia jako: „instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 

21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 

1 pkt 41–47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu 

art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o 

zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających 

ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja 

energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja 

składowisk odpadów” .   
 

W opinii z dnia 16 grudnia 2021 r. znak N.NZ.40.2.2.14.2021 Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu poinformował, że dla planowanego 

przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na 

środowisko. 

 

W opinii z dnia 23 grudnia 2021 r. znak WOO.4220.1452.2021.JO.2 Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy stwierdził, że dla przedsięwzięcia nie istnieje 

konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie określił 

istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania 

przedsięwzięcia, które zostały zawarte w sentencji niniejszej decyzji. Jednocześnie 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w uzasadnieniu opinii wskazał, że po 

zapoznaniu się z dołączona do wniosku dokumentacją przedsięwzięcie zalicza się do grupy 

przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 82 

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

mogących znacząco oddziaływać na środowisko.   
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W odniesieniu do powyższego oraz biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotowe 

przedsięwzięcie polegało będzie na adaptacji istniejących budynków infrastruktury oraz na 

zainstalowaniu linii nowej generacji i z utrzymaniem dotychczasowej mocy przerobowej  

tut. Organ uznał, że przedsięwzięcie należy zakwalifikować do wymienionych w § 3 ust. 2 

pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 

2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a nie jak 

pierwotnie zakwalifikował do wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia. 

  

W opinii z dnia 15 grudnia 2021 r. znak GD.ZZŚ.5.435.677.2021.WL Dyrektor 

Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie 

stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia wskazując 

jednocześnie na konieczność uwzględnienia w decyzji określonych w opinii warunków i 

wymagań. 

 

Wójt Gminy Chełmża obwieszczeniem z dnia 16 grudnia 2021 r. 

znak:GKOŚ.6220.18.2021 powiadomił strony o zebraniu wszystkich dowodów 

niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości 

zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów  

i materiałów oraz zgłoszonych żądań oraz złożenia uwag i wniosków. Obwieszczenie 

zamieszczono na stronie internetowej https://www.bip.gminachelmza.pl/7725,ogloszenia-i-

komunikaty, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmża, oraz w miejscowości 

Dziemiony. 

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.  

 

Ponieważ nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko na podstawie art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy w uzasadnieniu decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach przedstawia się informacje o uwarunkowaniach o 

których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy.  

 

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: 

 

a) skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich  wzajemnych 

proporcji, a także istotne rozwiązania charakteryzujące przedsięwzięcie: 

 

Na podstawie zgromadzonych dowodów, ustalono Krzysztof Fałkowski 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno-Handlowa „GRAN-

FOL” Krzysztof Fałkowski, prowadzi działalność w zakresie zbierania i przetwarzania 

odpadów tworzyw sztucznych oraz produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych (szpulek, 

klipsów, kieszeni, rękawów itp.) na terenie nieruchomości gruntowej o nr ewid. 237/17 

obręb 0013 Kończewice, do której posiada własnościowy tytuł prawny. 

W centralnej części działki położony jest budynek produkcyjny, wykonany z płyt 

betonowych, składający się z: 

− dwunawowej hali produkcyjnej 

o nawa I - w pomieszczeniu zlokalizowane będą linie do produkcji regranulatu; 

https://www.bip.gminachelmza.pl/7725,ogloszenia-i-komunikaty
https://www.bip.gminachelmza.pl/7725,ogloszenia-i-komunikaty
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o nawa II w pomieszczeniu znajdować się będą wtryskarki, urządzenie do 

produkcji rękawów oraz magazyn wyrobów gotowych, 

− dwukondygnacyjnej części magazynowo-biurowej 

o na parterze zlokalizowany jest magazyn surowca wraz z powierzchnią do 

przeprowadzania wstępnej segregacji odpadów przeznaczonych do 

przetworzenia, 

o piętro budynku przeznaczone jest na biura pracownicze; 

o podpiwniczona część przeznaczona jest na pomieszczenia higienioczno-

sanitarne dla pracowników.  

Utwardzona kostką polbruk nawierzchnia, obejmuje zachodnią oraz południową cześć 

nieruchomości. Na obszarze terenu inwestycyjnego, od zachodniej strony hali 

produkcyjnej, zlokalizowana jest wiata. W części północno-zachodniej, na terenie 

utwardzonym, usytuowany jest namiot. Działka otoczona jest ze wszystkich stron, 

ogrodzeniem wykonanym z siatki. Dodatkowo, od strony zachodniej, wzdłuż ogrodzenia, 

ustawiony jest szczelny płot z wypełnieniem panelowym. Od strony południowo-

wschodniej znajduje się brama wjazdowa. Od strony południowej granice terenu 

wydzielone są ogrodzeniem siatkowym, dodatkowo istnieją nasadzenia drzew iglastych o 

wysokości około 6 metrów. 

Przedsięwzięcie będzie polegało na adaptacji budynku produkcyjnego i 

infrastruktury oraz na zainstalowaniu linii nowej generacji, z utrzymaniem dotychczasowej 

mocy przerobowej. Obecnie eksploatowane linie do przetwórstwa tworzyw sztucznych 

będą pełniły rezerwę awaryjną dla nowej linii i zostaną uruchomiona jedynie podczas 

braku jej pracy.  

Eksploatacja nowej linii produkcyjnej, będzie prowadzona w ramach posiadanego 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych, określonego decyzją 

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2014 r., 

znak:ŚG.I.7244.36.2014.TW wraz z jej zmianami.  

Zmienione zostaną miejsca magazynowania odpadów zgodnie z wymogami operatu 

p.poż i miejsce lokalizacji separatora. Planuje się zainstalowanie instalacji wentylacyjnej, 

która będzie uruchamiana w okresie letnim. Eksploatacja nowej linii wpłynie korzystnie na 

parametry ekonomiczne i technologiczne prowadzonego procesu przetwarzania odpadów 

tworzyw sztucznych. Zostanie osiągnięta wyższa wydajność ilości produkowanego 

regranulatu w jednostce czasowej oraz obniżeniu ulegnie jednostkowy wskaźnik zużycia 

energii.  

Krzysztof Fałkowski prowadzi ddziałalność w trójzmianowym systemie pracy - 24 

godziny na dobę, przez 5 dni w tygodniu. Aktualnie zatrudnionych jest 13 pracowników, w 

tym: 10 osób produkcyjnych oraz 3 osoby w administracji. Moc przerobowa w zakresie 

przetworzenia odpadów tworzyw sztucznych w procesach odzysku i recyklingu (R3, R12) 

w zakładzie w Kończewicach wynosi 1500 Mg na rok. W odniesieniu do posiadanego 

zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie moc przerobowa nie ulegnie zmianie.  

Po zainstalowaniu nowej linii wysortowane odpady tworzyw sztucznych trafią na 

podajnik taśmowy. Za jego pośrednictwem, tworzywo skierowane zostanie do 

zagęszczarki tnącej, gdzie nastąpi jego rozdrabnianie, cięcie, nagrzewanie, mieszanie i 

zagęszczanie. 
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Materiał przemieszczany będzie następnie, przy pomocy tarczy wirnikowej 

zagęszczarki do wytłaczarki, z której powstały aglomerat skierowany zostanie do 

wymiennika sit. W trakcie transportu, przy użyciu urządzenia odgazowującego, stop 

będzie dodatkowo roztapiany, w celu odessania wilgoci oraz dodatków. Przygotowany w 

ten sposób materiał skierowany zostanie następnie do wymiennika sit i poddany filtracji – 

oddzieleniu zanieczyszczeń stałych. Następnie stop przekazany będzie do granulatora, 

gdzie zostanie przetworzony do formy regranulatu, poprzez wyciskanie przez płytę 

dziurkowaną i cięcie za pomocą wirującej głowicy nożowej. W trakcie cięcia, odcinany 

materiał planuje się chłodzić przy pomocy wody. Powstały regranulat skierowany zostanie 

na sito kalibracyjne, gdzie zostaną odseparowane posklejane granulki oraz odprowadzona 

zostanie woda. Z sita kalibrującego, regranulat transportowany będzie do wirówki, gdzie 

odwirowane będą resztki wody i wilgoci. Gotowy, wysuszony regranulat, skierowany 

zostanie do silosu, a następnie spakowany do „big-bagów”.  

W operacjach cięcia stopu tworzywa sztucznego nastąpi jego schładzanie. Woda 

chłodnicza krążyć będzie w obiegu zamkniętym. 

Część produkowanego granulatu planuje się przeznaczyć do dalszego 

przetwarzania na wtryskarkach, pozostała część będzie sprzedawana do innych 

podmiotów. 

Proces produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych będzie odbywał się na 

wtryskarkach. Regranulat, niekiedy z dodatkiem barwnika, z zasobnika skierowany 

zostanie do ogrzewanego cylindra wtryskarki, w którym nastąpi jego stopienie. Rozgrzany 

stop kierowany będzie do formy, w której nastąpi jego uformowanie w kształtkę, czyli tzw. 

wypraskę. Uszkodzone i niespełniające wymagań wypraski będą zawracane i kierowane na 

linię regranulacyjną. 

Surowcem stosowanym w procesie przetwarzania odpadów są odpady tworzyw 

sztucznych (głównie polipropylen, polietylen, w postaci opakowań lub wadliwych 

wyrobów), zapakowanych w worki typu big-bag lub w formie sprasowanych odpadów, 

dostarczanych do Kończewic transportem samochodowym.  

Odpady tworzyw sztucznych są odbierane od ich posiadaczy i przywożone na teren 

zakładu produkcyjnego. W kolejnych etapach, na terenie magazynu surowca, 

zlokalizowanego w budynku produkcyjno-magazynowym, planuje się prowadzić 

segregację odpadów pod kątem: koloru (kolorowe i bezbarwne), jakości, domieszek 

(makulatura, sznurki, drzewo itp.). Zgodnie z zawartymi umowami, odebrane od 

posiadaczy odpady muszą spełniać odpowiednie wymogi pod względem jakości i 

czystości. Przetworzeniu nie będą podlegać odpady zabrudzone i wykonane z tworzyw 

innych niż określonych w umowie np. PET. Wysortowane, niespełniające wymogów 

odpady tworzyw sztucznych oraz makulatura, będą belowane i przekazywane innym 

uprawnionym podmiotom, z wykorzystaniem własnego lub zewnętrznego transportu. 

Ze stanowiska sortowania, odpady tworzyw sztucznych, przeznaczone do 

przetworzenia są transportowane gazowym wózkiem widłowym na halę produkcyjną i 

poddawane regranulacji na linii regranulacyjnej.  

Linia KL-Z/100 to linia nowej generacji, pozwalająca na osiągnięcie wysokich 

parametrów jakościowych produkowanego regranulatu. Dotychczasowe linie do 

regranulacji typu: KL-80 oraz FBM, będą wyłączone i stanowić będą rezerwę awaryjną. 
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Uruchomienie linii rezerwowych następować będzie wyłącznie w sytuacji długotrwałej 

awarii nowej linii. 

Powstające w trakcie segregacji surowców wtórnych odpady magazynowane będą 

na wydzielonym terenie placu składowo-manewrowego, utwardzonym kostką polbruk. 

Odpady gromadzone będą w big-bagach, kontenerach otwartych lub zamkniętych, 

przykrywanych plandeką w celu nieumożliwiania powstawania odcieków i ich 

rozwiewaniu. 

Odpady przewidziane do przetworzenia oraz powstałe podczas eksploatacji 

instalacji magazynowane są i będą w workach typu big-bag wewnątrz budynku 

produkcyjno-magazynowego, w hali namiotowej i przyległych do tych obiektów miejscach 

magazynowych na placu zewnętrznym oraz w dwóch kontenerach morskich. W każdym 

przypadku odpad planuje się gromadzić na utwardzonej posadzce, w sposób 

zabezpieczony przed dostępem osób postronnych i zgodnie z wymogami operatu p.poż 

oraz przepisami dotyczącymi miejsc magazynowania odpadów. Odpady przewiduje się 

zabezpieczyć przed negatywnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, m.in. 

przed opadami deszczu, wiatrem, słońcem, poprzez magazynowanie ich w kontenerach lub 

miejscach zadaszonych. 

 

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 

oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których 

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących 

się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz  

w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania 

mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  

w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania 

oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem: 

 

Na etapie analizowania przedsięwzięcia, przy określaniu negatywnych oddziaływań, 

uwzględniono wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska oraz 

interakcje pośrednie wynikające z tych powiązań. Analiza oddziaływania na środowisko 

objęła więc efekty skumulowane, związane z potencjalną degradacją kilku elementów 

środowiska. 

Biorąc pod uwagę charakter przedmiotowego obszaru oraz fakt, iż planowane 

przedsięwzięcie stanowić będzie część prowadzonej działalności, stwierdza się, że 

eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje kumulacji oddziaływań, a zatem nie wpłynie 

negatywnie na środowisko oraz nie będzie stanowić zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.  

 

c) różnorodność biologiczna, wykorzystanie zasobów naturalnych w tym gleby, 

wody i powierzchni ziemi: 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Karty 

informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnienia, ustalono, że realizacja i eksploatacja 

przedsięwzięcia nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko oraz 

bioróżnorodność. 
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Z uwagi na fakt, iż realizacja inwestycji wiązała się będzie z wykorzystaniem 

istniejącej na przedmiotowym terenie infrastruktury technicznej (m.in. utwardzonej kostką 

polbruk nawierzchni), nie przewiduje się przeprowadzenia prac realizacyjnych mogących 

w negatywny sposób oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne. 

 

d) emisja i występowanie innych uciążliwości: 

 

Stacjonarne źródła emisji hałasu zlokalizowane wewnątrz budynku hali 

produkcyjnej dwunawowej wykonanej w konstrukcji klasycznej murowanej (płyt 

betonowych):  

− nawa I – przyjęto poziom dźwięku wewnątrz budynku równy 95 dB, w której 

zlokalizowana będzie nowa linia granulacyjna oraz młyn do mielenia tworzyw;  

− nawa II – przyjęto poziom dźwięku wewnątrz budynku równy 95 dB, w której 

znajdować się będą wtryskarki oraz urządzenie do produkcji rękawów.  

Dodatkowo, na terenie Zakładu zaplanowana punktowe źródła hałasu 

zlokalizowane na zewnątrz budynków:  

− dwa wentylatory dachowe emitorów znajdujące się na dachu hali produkcyjnej, o 

mocy akustycznej ok. 62 dB;  

− jeden wentylator dachowy emitorów znajdujący się na dachu hali produkcyjnej, o 

mocy akustycznej ok. 66 dB; 

− chłodnia wentylatorowa przeznaczona do chłodzenia wody technologicznej z 

obiegu zamkniętego linii do regranulacji - 1 szt., o mocy akustycznej ok. 55 dB.  

Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania hałasu w środowisku wykonana dla 

wariantu najmniej korzystnego, zakładającego brak zastosowania jakichkolwiek adaptacji 

akustycznych, wykazała spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826 z późn.zm.).  

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej analizy rozprzestrzeniania hałasu dla 

projektowanej instalacji można stwierdzić, że praca Zakładu nie spowoduje uciążliwości 

akustycznej dla środowiska.  

Źródłem emisji zorganizowanej substancji do powietrza w fazie eksploatacji będą:  

− linia regranulacji; 

−  wtryskarka;  

−  urządzenia do produkcji rękawów.  

 Urządzenia technologiczne, będące źródłem emisji gazów, nie są wyposażone w 

indywidualne systemy wentylacji mechanicznej. Budynek produkcyjny posiada ogólną 

wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną, która jest uruchamiana jedynie w okresie 

letnim w celu poprawy warunków środowiskowych pracy na terenie hali produkcyjne.  

 W celu sprawdzenia uciążliwości inwestycji względem powietrza atmosferycznego 

wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z procesów technologicznych 

wprowadzanych w sposób zorganizowany do powietrza, ze wszystkich zidentyfikowanych 

źródeł emisji planowanych do eksploatacji na terenie zakładu.  
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Przeprowadzona analiza wpływu pracy instalacji na jakość powietrza, przy 

zakładanych warunkach instalacyjnych, technologicznych i lokalizacyjnych wykazała, że 

wprowadzane do powietrza substancje, nie będą powodować przekroczenia ich wartości 

odniesienia, określonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 

stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. 

U. Nr 16, poz. 87). Poza terenem zakładu będą dotrzymane dopuszczalne normy 

stężeniowe dla gazów emitowanych podczas procesów produkcji regranulatów i wyrobów 

z tworzyw sztucznych. 

 

e) ocena w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii 

lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych 

substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą 

klimatu: 

 

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do kategorii zakładu o zwiększonym bądź 

dużym ryzyku pojawienia są awarii przemysłowej, do którego stosuje się rozporządzenie 

Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się 

w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu  

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 

2016 r. poz. 138). Z uwagi na zastosowane technologie nie wystąpi ryzyko katastrofy 

naturalnej.  

Analizując wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do skutków zmian 

klimatu należy wskazać, iż zamierzenie, z uwagi na swój rodzaj i charakter, będzie 

związana z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery w niewielkim zakresie. Instalacja 

centralnego ogrzewania w hali produkcyjnej w okresie braku pracy Zakładu zasilana 

będzie z pieca elektrycznego. Podczas pracy Zakładu do potrzeb centralnego ogrzewania 

będzie wykorzystywana rekuperacja ciepłej wody technologicznej. Pomieszczenia biurowe 

ogrzewane będą za pomocą grzejników elektrycznych. Należy także zaznaczyć, iż zadanie 

zostanie zlokalizowane poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. Zatem 

nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanej 

inwestycji. 

 

f) przewidywana ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na 

środowisko w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie: 

 

Odpady przewidziane do przetworzenia oraz powstałe podczas eksploatacji 

instalacji magazynowane są i będą w workach typu big-bag wewnątrz budynku 

produkcyjno-magazynowego, w hali namiotowej i przyległych do tych obiektów miejscach 

magazynowych na placu zewnętrznym oraz w dwóch kontenerach morskich. W każdym 

przypadku odpad planuje się gromadzić na utwardzonej posadzce, w sposób 

zabezpieczony przed dostępem osób postronnych i zgodnie z wymogami operatu p.poż 

oraz przepisami dotyczącymi miejsc magazynowania odpadów. Odpady przewiduje się 

zabezpieczyć przed negatywnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, m.in. 
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przed opadami deszczu, wiatrem, słońcem, poprzez magazynowanie ich w kontenerach lub 

miejscach zadaszonych. 

Inwestor przeanalizował spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu 

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

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

Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które będą zbierane i 

magazynowane w okresie roku wyniesie 2910 Mg. 

Wytwarzane odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom, posiadających 

stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ich gospodarowania. 

Krzysztof Fałkowski nie planuje wykonania dodatkowych prac budowlanych i 

remontowych. Podczas pracy nowej linii będzie wykorzystywana istniejąca instalacja, 

infrastruktura, budynki. W związku z powyższą informacją nie identyfikuje się 

wytworzenia odpadów w fazie budowy przedsięwzięcia. 

 

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikające z emisji: 

 

Najbliższe otoczenie terenu inwestycyjnego:  

− od strony północnej – teren HODOWLI ROŚLIN STRZELCE Sp. z o. o., droga 

gminna oraz pola uprawne; 

−  od strony wschodniej – droga gminna, za nią pola uprawne należące do 

HODOWLI ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o.;  

− od strony południowej – droga, za nią pola uprawne należące do HODOWLI 

ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o., w kierunku południowo-zachodnim w odległości 

ponad 50 metrów od granicy działki na której zlokalizowane jest przedsięwzięcie 

znajduje się wielorodzinna, dwukondygnacyjna zabudowa mieszkalna; 

− od strony zachodniej - tereny HODOWLI ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o., za nim 

wielorodzinna dwukondygnacyjna zabudowa mieszkalna w odległości ponad 76 

metrów od granicy działki, na której znajduje się planowane przedsięwzięcie.  

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na ludzi.  

 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla 

środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności  

samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów  

przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające: 

− obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,     

− obszary wybrzeży i środowisko morskie, 

− obszary górskie i leśne.  

 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne, inne 

obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, 

obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym 
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strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej 

ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk 

lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe 

formy ochrony przyrody, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały 

przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, a także obszary  

o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne o znacznej 

gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. W uzasadnieniu postanowienia z dnia 23 grudnia 2021 

r. znak WOO.4220.1452.2021.JO.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Bydgoszczy wskazał, że brak uregulowań w zakresie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego skutkuje chaotycznym lokalizowaniem przedsięwzięć, , 

a także nie zapewnia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów gminy.  

 

− obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary 

ochronne zbiorników wód śródlądowych, 

− obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie 

gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk 

przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000 oraz 

pozostałe formy ochrony przyrody. 

 

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi  

w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 

), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla wspólnoty  

i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000. 

Realizacja przedsięwzięcia, przy przyjętym rozwiązaniu lokalizacji (w obrębie istniejących 

budynków), nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, 

usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych, przerywania korytarzy 

ekologicznych, budowy i rozbiórki obiektów kubaturowych.. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej Karty Informacyjnej 

Przedsięwzięcia ustalono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie 

skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz.  

W przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych  

z realizacją przedsięwzięcia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem 

gatunków chronionych zwierząt, wynikającymi z art. art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, np.: w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową - 

niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, 

odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie 

gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień 

Inwestor lub wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonanie czynności 

podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody. 

 

- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub 

istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia: 
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Z dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz jego 

otoczeniu nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały 

przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.  

 

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne: 

 

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze o krajobrazie mającym 

znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Teren przedsięwzięcia graniczy 

bezpośrednio ze strefą ochrony konserwatorskiej. Na działce nr 231/32 zlokalizowany jest 

zespół pałacowo-parkowy wpisany w wojewódzkim rejestrze zabytków. 

 

- gęstość zaludnienia: 

 

Pod względem administracyjnym przedsięwzięcie zlokalizowane jest  

w miejscowości Kończewice charakteryzującej się zabudową jednorodzinną, 

wielorodzinną i rozproszoną zabudową zagrodową, zabudową usługowo - produkcyjną 

oraz gruntami rolnymi. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie o małej gęstości 

zaludnienia.  

 

- obszary przylegające do jezior: 

 

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze przylegającym do jezior. 

  

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 

 

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony 

uzdrowiskowej. 

 

- wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe: 

 

Teren przedsięwzięcia znajduje się poza granicami Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych. W pobliżu planowanego zamierzenia znajdują się ujęcia wód podziemnych. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie  

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911).  

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych 

oznaczonym europejskim kodem PLGW200038, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej 

Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.  

w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ilościowy  

i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód 

podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych,  

tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych. 
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Ponadto przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych 

oznaczonym europejskim kodem PLRW20001729389 – „Fryba”, zaliczonym do regionu 

wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 

października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły, JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której potencjał oceniono jako 

zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem 

nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego potencjału 

ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych. 

Zakład zużywał będzie wodę na cele socjalno-bytowe i cele technologiczne, w ilości ok. 

60 m3 /miesiąc. Ze względu na wodochłonność procesu technologicznego stosowany jest 

obieg zamknięty wody chłodzącej. W celach technologicznych woda zużywana jest na 

uzupełnianie strat w zamkniętym obiegu, w wyniku parowania i suszenia granulatu. Ścieki 

bytowe będą odprowadzane do istniejącego zbiornika bezodpływowego o pojemości 10 

m3 . Wody deszczowe pochodzić będą z powierzchni dachów budynków oraz terenów 

utwardzonych, tj. placów manewrowych i magazynowych. Wody deszczowe z terenu 

Zakładu będą spływały grawitacyjnie po powierzchni terenu i wprowadzone zostaną do 

kanalizacji deszczowej przy pomocy wpustów deszczowych oraz odwodnienia liniowego, 

po uprzednim ich podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych. 

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że przy zastosowaniu 

rozwiązań opisanych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, jego realizacja  

i eksploatacja nie wpłyną na ryzyko nieosiągnięci a celów środowiskowych zawartych  

w ww. Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 

 

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do 

uwarunkowań  wynikających z : 

 

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

przedsięwzięcie może oddziaływać: 

 

Pod względem administracyjnym przedsięwzięcie zlokalizowane jest  

w miejscowości Kończewice, charakteryzującej się zabudową jednorodzinną, 

wielorodzinną, rozproszoną zabudową zagrodową, zabudową usługowo-produkcyjną oraz 

gruntami rolnymi. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie o małej gęstości 

zaludnienia.  

Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc 

pod uwagę, że w przedłożonej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, przedstawione 

zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

 

b) transgraniczny charakter oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne 

elementy przyrodnicze: 

 

Ze względu na charakter lokalny, zakres oraz znaczną odległość od granic Rzeczpospolitej 

Polskiej, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia. 
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c) charakter, wielkość, intensywność i złożoności oddziaływania,                                  

z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz  

przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania: 

 

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji pozwalają stwierdzić na brak możliwości 

wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości, intensywności i złożoności. 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.  

 

d) i f) prawdopodobieństwo oddziaływania, czas trwania, częstotliwości   

i odwracalność oddziaływania: 

 

Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania hałasu w środowisku wykonana dla 

wariantu najmniej korzystnego, zakładającego brak zastosowania jakichkolwiek adaptacji 

akustycznych, wykazała spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826 z późn.zm.). Biorąc pod uwagę wyniki 

przeprowadzonej analizy rozprzestrzeniania hałasu dla projektowanej instalacji można 

stwierdzić, że praca Zakładu nie spowoduje uciążliwości akustycznej dla środowiska. 

Przeprowadzona analiza wpływu pracy instalacji na jakość powietrza, przy 

zakładanych warunkach instalacyjnych, technologicznych i lokalizacyjnych wykazała, że 

wprowadzane do powietrza substancje, nie będą powodować przekroczenia ich wartości 

odniesienia, określonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 

stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. 

U. Nr 16, poz. 87). Poza terenem prowadzonej działalności będą dotrzymane dopuszczalne 

normy stężeniowe dla gazów emitowanych podczas procesów produkcji regranulatów i 

wyrobów z tworzyw sztucznych. 

 

g) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 

oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których 

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących 

się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz  

w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania 

mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia -  

w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania 

oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem: 

 

Biorąc pod uwagę charakter przedmiotowego obszaru oraz fakt, iż planowane 

przedsięwzięcie stanowić będzie część prowadzonej działalności, stwierdza się, że 

eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje kumulacji oddziaływań, a zatem nie wpłynie 

negatywnie na środowisko oraz nie będzie stanowić zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.  

 

h) możliwości ograniczenia oddziaływania: 
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W sentencji przedmiotowej decyzji określono warunki eksploatacji i użytkowania 

przedsięwzięcia wynikające z potrzeby ograniczenia uciążliwości mających wpływ na 

środowisko.  

 

Zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Karcie Informacyjnej 

Przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni 

ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem przedsięwzięcia, zarówno na 

etapie jego realizacji jak i eksploatacji. 

 

 Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji. 

 

Pouczenie 

Od decyzji przysługuje stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Chełmża, w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia. 

 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie 

decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed 

upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała 

się ostateczna.  

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy informacja o wydaniu niniejszej decyzji                                         

i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, podlega podaniu 

do publicznej wiadomości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 

„Zainstalowanie nowej linii produkcyjnej typu KL-Z/100 i pozostawienie dotychczasowych linii typu KL-80 i 

FBM, jako rezerwy awaryjnej, w instalacji zlokalizowanej na nieruchomości gruntowej położonej w 

Kończewicach 2a (działka 237/17 obręb 0013 Kończewice), Gmina Chełmża”  

 
Gmina Chełmża ul. Wodna 2 87-140 Chełmża, 

Hodowla Roslin Strzelce Spólka z o.o. - Grupa Ihar ul. Główna 20 99-307 Strzelce, 

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Radzików, 00-870 Radzików, 

F…… K……, 

F…… G…… E……,  

B…… K…… T……, 

P…… J…… T……, 
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P……a E…… A……, 

P…… W……, 

P…… D….., 

R…… G……, 

R…… A…… M……, 

O….. M……, 

O….. E…… S……, 

S…… Z……, 

W…… W……, 

W…… H…… K…… , 

Z…… M…… P….., 

A…… J……, 

G……. J……,  

K…… G…… B, 

J……J…… P……, 

J…… M……, 

L……. E…… M……. 

A…… K…… M……, 

A…… A……., 

A…… I……., 

F…… Ł……., 

F……. B……. M……, 

G…… F……, 

K…… M…… J……, 

R…………. P……, 

R…… D…… A……., 

W……. T…… A……., 

W…… A…… M……, 

R…… A……. M……, 

M…… W…… A……, 

S…… W…… T……, 

C…… J……J……, 

C……E…… J…….. 

 

 

Otrzymują: 

1) Anna Bogdan  

Lęszczyńskiego 61/5 

85-137 Bydgoszcz  

Pełnomocnik  

Krzysztofa Fałkowskiego  

2) strony postepowania poprzez obwieszczenie; 

3) a/a. 

 

 

Do wiadomości: 

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

ul. Dworcowa 81 

85-009 Bydgoszcz (e-PUAP); 

2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu  

ul. Sz. Bydgoska 1, 87-100 Toruń (e-PUAP); 

3) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

ul. Popiełuszki 3 87-100 Toruń k (e-PUAP).  
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Załączniki:  

1) Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 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 – Nr 1; 

2) Mapa z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym 

przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy, wraz z 

zaznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1 (tj. odległością 100 m od granic terenu, na 

którym będzie realizowane przedsięwzięcie), sporządzona na podkładzie wykonanym na podstawie 

kopii mapy ewidencyjnej o której mowa w pkt 3 – Nr 2.  

 

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł na podstawie części I ust. 45 załącznika do ustawy  z dnia 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 z późn.zm.). 
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 Chełmża, dnia   31 stycznia   2022 r.  

GKOŚ.6220.22.2021 

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

(zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 

2373 z późn.zm.)  załącznik Nr 1 do decyzji Nr 3/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. „Zainstalowanie nowej linii produkcyjnej typu KL-Z/100 i 

pozostawienie dotychczasowych linii typu KL-80 i FBM, jako rezerwy awaryjnej, w instalacji 

zlokalizowanej na nieruchomości gruntowej położonej w Kończewicach 2a (działka 237/17 obręb 0013 

Kończewice), Gmina Chełmża”  

  

 

Przedsięwzięcie będzie polegało na adaptacji istniejącego  budynku produkcyjnego 

składającego się z dwunawowej hali produkcyjnej oraz części magazynowo - biurowej  i 

infrastruktury oraz na zainstalowaniu linii nowej generacji KL-Z/100, z utrzymaniem 

dotychczasowej mocy przerobowej. Obecnie eksploatowane linie KL-80 i FBM do 

przetwórstwa tworzyw sztucznych będą pełniły rezerwę awaryjną dla nowej linii i zostaną 

uruchomiona jedynie podczas braku jej pracy.  

Eksploatacja nowej linii produkcyjnej, będzie prowadzona w ramach posiadanego 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych, określonego Decyzją 

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2014 r., 

znak:ŚG.I.7244.36.2014.TW wraz z jej zmianami.  

Moc przerobowa zakładu w Kończewicach zakresie przetworzenia odpadów 

tworzyw sztucznych w procesach odzysku i recyklingu (R3, R12) wynosi 1500 Mg rok. W 

odniesieniu do posiadanego zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie moc przerobowa nie 

ulegnie zmianie. 

Zmienione zostaną miejsca magazynowania odpadów zgodnie z wymogami operatu 

p.poż i miejsce lokalizacji separatora. Planuje się zainstalowanie instalacji wentylacyjnej, 

która będzie uruchamiana w okresie letnim. Eksploatacja nowej linii wpłynie korzystnie na 

parametry ekonomiczne i technologiczne prowadzonego procesu przetwarzania odpadów 

tworzyw sztucznych. Zostanie osiągnięta wyższa wydajność ilości produkowanego 

regranulatu w jednostce czasowej oraz obniżeniu ulegnie jednostkowy wskaźnik zużycia 

energii.  

Po zainstalowaniu nowej linii wysortowane odpady tworzyw sztucznych trafiać 

będą na podajnik taśmowy. Za jego pośrednictwem, tworzywo skierowane zostanie do 

zagęszczarki tnącej, gdzie następować będzie jego rozdrabnianie, cięcie, nagrzewanie, 

mieszanie i zagęszczanie. Następnie tworzywo, przemieszczone zostanie, przy pomocy 

tarczy wirnikowej zagęszczarki do wytłaczarki, z której powstały aglomerat kierowany 

będzie do wymiennika sit. Przygotowany w ten sposób materiał skierowany do 

wymiennika sit, poddany zostanie filtracji – oddzieleniu zanieczyszczeń stałych. Następnie 

tworzywo przekazane będzie do granulatora, gdzie zostanie przetworzone do formy 

regranulatu, poprzez wyciskanie przez płytę dziurkowaną i cięcie za pomocą wirującej 

głowicy nożowej. W trakcie cięcia, odcinany materiał planuje się chłodzić przy pomocy 
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wody. Powstały regranulat, kierowany będzie na sito kalibracyjne, gdzie zostaną 

odseparowane posklejane granulki oraz odprowadzona zostanie woda. Z sita kalibrującego, 

regranulat transportowany będzie do wirówki, gdzie odwirowane będą resztki wody i 

wilgoci. Gotowy, wysuszony regranulat, skierowany zostanie do silosu, a następnie 

pakowany do „big-bagów”.  

Linia KL-Z/100 jest to linia nowej generacji, pozwalająca na osiągnięcie wysokich 

parametrów jakościowych produkowanego regranulatu. Dotychczasowe linie do 

regranulacji typu: KL-80 oraz FBM, będą wyłączone i stanowić będą rezerwę awaryjną. 

Uruchomienie linii rezerwowych następować będzie wyłącznie w sytuacji długotrwałej 

awarii nowej linii. 

Powstające w trakcie segregacji surowców wtórnych odpady magazynowane będą 

na wydzielonym terenie placu składowo-manewrowego, utwardzonym kostką polbruk. 

Odpady gromadzone będą w big-bagach, kontenerach otwartych lub zamkniętych, 

przykrywanych plandeką w celu nieumożliwiania powstawania odcieków i ich 

rozwiewaniu. 

Odpady przewidziane do przetworzenia oraz powstałe podczas eksploatacji 

instalacji magazynowane są i będą w workach typu big-bag wewnątrz budynku 

produkcyjno-magazynowego, w hali namiotowej i przyległych do tych obiektów miejscach 

magazynowych na placu zewnętrznym oraz w dwóch kontenerach morskich. W każdym 

przypadku odpad planuje się gromadzić na utwardzonej posadzce, w sposób 

zabezpieczony przed dostępem osób postronnych i zgodnie z wymogami operatu p.poż 

oraz przepisami dotyczącymi miejsc magazynowania odpadów. Odpady przewiduje się 

zabezpieczyć przed negatywnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, m.in. 

przed opadami deszczu, wiatrem, słońcem, poprzez magazynowanie ich w kontenerach lub 

miejscach zadaszonych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



Załącznik 2 Mapa z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w  art. 74 ust. 3a 

zdanie drugie ustawy, wraz z zaznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1 (tj. odległością 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie), 

sporządzona na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej o której mowa w pkt 3 stanowi załącznik nr 2 do decyzji 

 

 


