BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
NG.6220.7.2021

Nekla, dn. 18.05.2022 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 73
ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 1, art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 1 pkt 1, 2 ,3, art. 85 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373), a także §2 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku
inwestora Firma Drogowa Begier Sławomir Sp. z o. o., ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia, polegającego na przetwarzaniu odpadów, zlokalizowanego na części działki
nr ewid. 213/2 w Gierłatowie, gm. Nekla i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko
orzekam
odmówić ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia, polegającego na
przetwarzaniu odpadów, zlokalizowanego na części działki nr ewid. 213/2 w Gierłatowie,
gm. Nekla.
Uzasadnienie
Dnia 08.04.2022 r. inwestor Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier, złożył do
Urzędu Miasta i Gminy Nekla wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przetwarzaniu odpadów.
Przedmiotowa inwestycja ma zostać zlokalizowana na części działki numer 213/2, która
stanowi własność Pana Sławomira Begiera i Pani Beaty Begier. Do wniosku został dołączony
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wypis z rejestru gruntów, mapa
ewidencyjna oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U.
z 2019 r., poz. 1839):
 §2 ust. 1 pkt 47 - instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46,
w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować
odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej
niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu
art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.),
przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 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 (t.j. Dz.
U. z 2021 r., poz. 2373) wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Organem właściwym, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, do
wydania niniejszej decyzji jest Burmistrz Miasta i Gminy Nekla.

Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
tel. 61 43-86-011, 61 43-73-171, fax. 61 43-86-490
www.nekla.eu, nekla@gminanekla.pl

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na przetwarzaniu odpadów. Inwestycja jest
przewidziana do realizacji na części działki nr 213/2, położonej w obrębie geodezyjnym
Gierłatowo.
Działka, na której planowana jest przedmiotowa inwestycja częściowo objęta jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa
naturalnego w Gierłatowie, gm. Nekla, część dz. nr ewid 213/2, zatwierdzonym uchwałą nr
III/12/2002 Rady Miejskiej Gminy Nekla z 5 grudnia 2002 r., zgodnie z planem część działki
przeznaczona jest po teren eksploatacji złóż kruszywa naturalnego. Pozostała część działki nr
geod 213/2, obręb Gierłatowo, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla, zatwierdzonym uchwałą Nr XX/175/2001
Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r., zmienionym uchwałą Nr
XXVI/190/2009 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 22 czerwca 2009 r., uchwałą Nr
IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. oraz uchwałą nr XXXIV/293/2021 z dnia 8 grudnia
2021, ww. nieruchomość przeznaczona jest w części pod tereny występowania i eksploatacji
surowców mineralnych, w części pod tereny rolnicze . Przez działkę przebiega linia
elektroenergetyczna 110 kV.
Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej to: tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej znajdujące się: w kierunku północnym – 130 m, w kierunku
wschodnim – oddalone o 170 m, w kierunku południowym – oddalone o 260 m.
Całkowita powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 5,9839 ha. Planowany teren, na
którym prowadzone będzie przetwarzanie odpadów oraz ich magazynowanie przed
przetwarzaniem będzie miał powierzchnię do 6350 m2. Teren ten będzie odgrodzony siatką.
Pozostała część działki będzie stanowić w większości pola uprawne, w tym grunty orne
powstałe w związku z procesem rekultywacji terenu po żwirowni (obecnie trwają prace
mające na celu zrekultywowanie tej części działki, ówcześnie wykorzystywanej pod
eksploatację kopalin kruszywa naturalnego) oraz nieużytki (częściowo pokryte wodami
z roślinnością charakterystyczną dla terenów podmokłych). W związku z planowanym
przedsięwzięciem wnioskodawca planuje przekształcenie powierzchni do 6350 m2, obecnie
stanowiącej głównie grunty orne o klasie IVa oraz częściowo o klasie V. Przekształcenie
powierzchni będzie polegało na zdjęciu wierzchniej warstwy gruntu (humusu), wyrównaniu
terenu i jego ubiciu (nieszczelnym utwardzeniu kruszywem wapiennym), w celu zapewnienia
odpowiedniego miejsca na magazynowanie i przetwarzanie odpadów. Nie przewiduje się
budowy szczelnego utwardzenia w związku z realizacją inwestycji.
Przetwarzanie odpadów będzie się odbywać na wyznaczonej części działki o nr geod.
213/2 w miejscowości Gierłatowo. Wnioskodawca planuje w skali roku przetwarzanie łącznie
46000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. Większość odpadów przewidzianych do
przetwarzania będzie wcześniej wytworzone bezpośrednio przez Wnioskodawcę w wyniku
świadczenia przez niego usług budowlanych, jednakże część odpadów może być również
odebrana celem ich przetworzenia od innych podmiotów lub osób fizycznych.
Przetwarzanie odpadów w kruszarce i przesiewaczu nie będzie się odbywać w sposób
ciągły przez cały rok. Przetwarzanie prowadzone będzie co jakiś czas, okresowo po
uzbieraniu odpowiedniej partii odpadów do zgromadzenia. Przewiduje się, że w ciągu roku
kruszarka oraz przesiewacz będą pracować maksymalnie przez 732 godzin w roku.
Bezpośrednia działalność w zakresie przetwarzania prowadzona będzie od poniedziałku do
piątku w ciągu dnia pracy (w godzinach między 7:00 a 17:00) przy czym sam proces
przetwarzania w kruszarce prowadzony będzie maksymalnie przez 7h w ciągu dnia.
W ramach wnioskowanej działalności przewiduje się przetwarzanie odpadów o następujących
kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 81, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06.
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Etap eksploatacji/ funkcjonowania będzie obejmował przede wszystkim:
- przyjmowanie odpadów na teren zakładu,
- magazynowanie odpadów w wyznaczonych sektorach, selektywnie na pryzmach
w zależności od rodzaju odpadów,
- przetwarzanie odpadów w kruszarce/przesiewaczu – w zależności od rodzaju odpadów,
- transport odpadów i otrzymanych produktów w obrębie zakładu oraz poza nim,
- ewidencjonowanie odpadów (zarówno na etapie przyjęcia jak i przetwarzania).
Na terenie zakładu po realizacji przedsięwzięcia znajdować się będą:
- wydzielony plac do magazynowania i przetwarzania odpadów budowlanych przeznaczonych
do przetwarzania - teren utwardzony nieszczelnie – plac, na którym w postaci pryzm
gromadzone będą odpady budowlane. Na placu tym również magazynowane w osobnych
pryzmach w razie potrzeby będzie kruszywo pozyskane w wyniku przetwarzania odpadów
budowlanych. Przetwarzanie odpadów odbywać się będzie przy użyciu mobilnej kruszarki lub
przesiewacza, ustawianych bezpośrednio przy pryzmie przetwarzanego odpadu,
- wydzielone miejsce przeznaczone na magazynowanie odpadów wytworzonych w wyniku
przetwarzania oraz pozostałych odpadów mogących powstawać w związku z prowadzeniem
działalności na tym terenie. Odpady magazynowane będą w kontenerach/pojemnikach,
w sposób zabezpieczający przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowowodnego.
Woda na cele socjalno-bytowe dla pracowników będzie kupowana
w butelkach/baniakach i dowożona na miejsce zakładu w Gierłatowie. Dla pracowników
okresowo pracujących przy przetwarzaniu odpadów Inwestor planuje postawienie toalety typu
toi-toi, która opróżniana będzie każdorazowo po zakończeniu przetwarzania zgromadzonej
partii odpadów przy użyciu wozu asenizacyjnego (po zakończeniu przetwarzania odpadów)
lub wymieniane usługowo przez firmę wynajmującą tego typu toalety. Woda na potrzeby
zraszania pryzm odpadów w okresie suchym i wietrznym będzie przywożona w specjalnym
zbiorniku np. mauserze i rozprowadzana na pryzmy za pomocą węża z pompą.
Do przetwarzania odpadów wykorzystywana będzie mobilna kruszarka szczękowa
oraz mobilny przesiewacz, natomiast do przeładunku odpadów oraz otrzymanych w wyniku
przetwarzania materiałów wykorzystywane będą: ładowarka cat950m, koparka kołowa i/lub
koparko-ładowarka.
Odpady przyjmowane na teren zakładu w celu ich przetworzenia nie będą zawierały
zanieczyszczeń innych niż: elementy metalowe scalone z odpadami np. odpady żelbetowe
i zanieczyszczeń takich jak korzenie roślin.
W wyniku działalności związanej z przetwarzaniem odpadów budowlanych, która
prowadzona będzie na terenie inwestycyjnym, powstawać będą głównie zanieczyszczenia
powietrza związane ze spalaniem paliw w silnikach pojazdów ciężarowych oraz maszyn
pracujących przy przetwarzaniu odpadów.
W fazie eksploatacji przedsięwzięcia, na terenie zakładu występować będzie emisja
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, której źródłami będą:
- ruch pojazdów na terenie zakładu, dowożących odpady przewidziane do przetworzenia
i wywożących pozyskany produkt po terenie zakładu, oraz w minimalnym stopniu ruch
samochodu osobowego pracowników,
- załadunek i rozładunek odpadów,
- kruszenie i przesiewanie odpadów,
- emisja ze spalania paliw w urządzeniach wykorzystywanych przy przetwarzaniu odpadów.
Działka inwestycyjna znajduje się na dwóch obszarach jednolitej części wód
powierzchniowych. Większa część działki przynależy do zlewni JCWP oznaczonej na mapie
JCWP nr 201 (PLRW600016185469 – Moskawa do Wielkiej), natomiast pozostała (mniejsza)
część znajduje się w zlewni JCWP oznaczonej nr 20 (PLRW60001718389 – Wrześnica).
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Przedmiotowa inwestycja znajduje się w dorzeczu Odry, dla której został opracowany „Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967 ze zm.).
Planowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 916). Najbliżej
położony obszar Natura 2000 to obszar Grądy w Czerniejewie PLH300049, oddalony o 3,85
km od granic przedsięwzięcia.
Należy stwierdzić, że planowana inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego
oddziaływania na środowisko.
Pismem z dnia 26.04.2021 r. strony postępowania zostały poinformowane o wszczęciu
postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz
składania wniosków i zastrzeżeń dotyczących projektowanej inwestycji.
W dniu 26.04.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Nekla wydał obwieszczenie informujące
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W obwieszczeniu zawarte zostały informacje m.in.
o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz wyznaczony został termin
składania wniosków i uwag dla ww. postępowania. Obwieszczenie zostało umieszczone na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, tablicy ogłoszeń w Gierłatowie oraz na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla.
Pismami z dnia 26.04.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zwrócił się do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie uzgodnienia warunków
realizacji przedmiotowej inwestycji oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego we Wrześni i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wydanie opinii
warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.
W dniu 10.05.2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy Nekla wpłynął protest mieszkańców
Gierłatowa, w którym wyrazili stanowczy sprzeciw wobec planowanego przedsięwzięcia.
W proteście zaznaczono, że planowane przedsięwzięcie rodzi różnego rodzaju uciążliwości,
a także niesie ze sobą szereg zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt. W piśmie
zwrócono się również o sprecyzowanie jakie konkretnie odpady mają być przetwarzane. Pod
protestem podpisały się 54 osoby.
Dnia 12.05.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Nekla odpowiedział na pismo mieszkańców
Gierłatowa, w którym udzielił informacji o planowanym przedsięwzięciu.
W dniu 13.05.2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd w Kole,
pismem znak PO.ZZŚ.3.436.6.2021.PP. z dnia 11.05.2021 r., poinformowało o przekazaniu
wg. właściwości do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich
w Poznaniu, pisma ws. wydania uzgodnienia warunków realizacji planowanego
przedsięwzięcia.
W dniu 20.05.2021 r. „Czysta Nekla-Stowarzyszenie Ekologiczne” złożyło w tutejszym
Urzędzie pismo, w którym wnoszono o dopuszczenie ww. stowarzyszenia do udziału
w toczącym się postępowaniu administracyjnym na prawach strony. Do pisma załączono
statut ww. organizacji.
Ponadto w dniu 28.05.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
w piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Nekla skierował prośbę o potwierdzenie informacji
na temat sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia, które zostały
przedstawione w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Burmistrz Miasta
i Gminy Nekla pismem z dnia 12.01.2022 r. potwierdził, że przedstawione informacje są
zgodne ze stanem faktycznym.
Dnia 04.06.2021 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła opinia sanitarna Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni nr ON-NS.9011.222.2021 z dnia
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02.06.2021 r. opiniująca pozytywnie warunki w zakresie wymagań higienicznych
i zdrowotnych, przy spełnieniu następujących założeń:
- Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym,, w którym
należy zastosować odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne
minimalizujące negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, a w szczególności
na zdrowie ludzi;
- Realizacja i eksploatacja inwestycji nie może stanowić ponadnormatywnej uciążliwości
dla otoczenia z uwagi na emisję zanieczyszczeń do powietrza i hałasu oraz zagrożenia dla
środowiska gruntowo-wodnego poza teren, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.
Dnia 10.06.2021 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek Pani Stanisławy Kowalskiej, Pani
Marty Nagórskiej, Pani Genowefy Kowalskiej oraz Pani Bożeny Poliwczak o wydanie
negatywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
Swoją prośbę uzasadniono zagrożeniem dotychczasowego standardowi i jakości życia
w obszarze, na który będzie oddziaływać przedmiotowe przedsięwzięcie. Odniesiono się do
pogorszenia się klimatu akustycznego, powietrza atmosferycznego, ale również do powstania
zagrożenia zanieczyszczenia gleb, jak i znajdujących się w obszarze jego oddziaływania wód
powierzchniowych.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 11.06.2021 r.
zwrócił się do inwestora o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w piśmie
z dnia 15.06.2021 r. poinformował, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, sprawa
zostanie
załatwiona
w
terminie
późniejszym
tj.
do
15.07.2021
r.
W kolejnych pismach z dnia 14.07.2021.2018 r. i 16.08.2021 r. Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu przedłużał termin załatwienia sprawy
odpowiednio do 17.08.2021 r. i 16.09.2021 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w piśmie z dnia 24.06.2021 r.
poinformował, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy i prowadzone postępowanie
wyjaśniające oraz konieczność uzupełnienia przez wnioskodawcę raportu o odziaływaniu na
środowisko, sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym tj. do 30 dni od wpływu
uzupełnienia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 30.08.2021 r.
zwrócił się do inwestora o ponowne uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko. W kolejnym piśmie z dnia 30.08.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Poznaniu, poinformował, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy
i prowadzone postępowanie wyjaśniające oraz konieczność ponownego uzupełnienia przez
wnioskodawcę raportu o odziaływaniu na środowisko, sprawa zostanie załatwiona w terminie
późniejszym tj. do 30 dni od wpływu uzupełnienia.
W dniu 07.09.2021 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło postanowienie Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 06.09.2021 r.,
znak: PO.RZŚ.4360.60.2021.BJ uzgadniające realizację przedmiotowej inwestycji, nie
stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
oraz postepowania w sprawie transgenicznego odziaływania na środowisko oraz określające
następujące warunki jej realizacji:
- Inwestor w ramach realizowanego przedsięwzięcia będzie przetwarzał odpady inne niż
niebezpieczne:
a) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod odpadu 17 01 01);
b) gruz ceglany (kod odpadu 17 01 02)
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c) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (kod odpadu 17 01 07);
d) odpady z remontów i przebudowy dróg (kod odpadu 17 01 81);
e) mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 (kod odpadu 17 03 02);
f) gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (kod odpadu 17 05 04);
g) urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 (kod odpadu 17 05 06);
- wodę na cele socjalno-bytowe dowozić w butelkach/baniakach natomiast na cele zraszania
pryzm w okresie suchym i wietrznym dowozić na teren inwestycyjny w zbiornikach;
- wody opadowe i roztopowe na obszarze inwestycji nie będą ujmowane w żadne systemy
kanalizacyjne, będą podlegać infiltracji i naturalnemu odpływowi powierzchniowemu
i gruntowemu; w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, w sposób
niezakłócający stosunków wodnych na terenach sąsiednich
- w okresie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie generowało ścieków przemysłowych
pochodzenia technologicznego;
- odpady powstające w wyniku przetwarzania gromadzić selektywnie w oznaczonych,
szczelnych kontenerach/ pojemnikach, na utwardzonej powierzchni w sposób stanowiący
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem odciekami środowiska gruntowo-wodnego;
- wytworzone odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym zezwolenia na odzysk
lub unieszkodliwianie odpadów lub podmiotom posiadającym zezwolenia na zbieranie
odpadów, przekazującym je do odzysku lub unieszkodliwiania;
- do prac w obrębie zakładu w okresie realizacji przedsięwzięcia i jego eksploatacji należy
dopuszczać tylko sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do
użytku;
- w czasie prowadzenia robót budowlanych inwestycji, a także podczas jej eksploatacji należy
prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu mechanicznego oraz przypadków
wystąpienia zanieczyszczenia gruntu oraz neutralizować miejsca mogące powodować
ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego;
- w miejscach przyjmowania, przetwarzania oraz składowania odpadów należy zapewnić
dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia,
mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w piśmie z dnia 11.10.2021 r.
poinformował, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, sprawa zostanie załatwiona
w terminie późniejszym tj. do 08.11.2021 r.
W kolejnych pismach z dnia 08.11.2021 r., 06.12.2021 r., 04.01.2022 r. i 18.01.2022 r.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu przedłużał
termin załatwienia sprawy odpowiednio do 05.12.2021 r., 04.01.2022 r., 18.01.2022 r.
i 17.02.2022 r.
Dnia 4.11.2021 r. wpłynął kolejny wniosek mieszkańców Gierłatowa z prośbą o wydanie
negatywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
W swoim uzasadnieniu mieszkańcy odnieśli się do możliwości zagrożenia dla istniejących
zbiorników wodnych, wokół których występują i w których występują chronione gatunki
roślin, grzybów, ptaków i płazów. Dnia 10.11.2021 r. poinformowano wnioskodawców
o włączeniu pisma do akt sprawy. 19.11.2021 r. przekazano ww. pismo do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu z dnia
23.02.2022 r., znak: WOO-I.4221.101.2021.BR.15 uzgodnił realizację przedmiotowej
inwestycji i określił następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:
- Na terenie zakładu przetwarzać odpady inne niż niebezpieczne o kodach: 17 01 01, 17 01
02, 17 01 07, 17 01 81, 17 03 02, 17 05 04 i 17 05 06 w łącznej maksymalnej ilości
wynoszącej do 46 000 Mg/rok.
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- Jednocześnie na terenie zakładu magazynować nie więcej niż 10 000 Mg odpadów
przeznaczonych do przetwarzania.
- Na terenie planowanego przedsięwzięcia magazynować i przetwarzać wyłącznie odpady,
z przemywania których wody odciekowe nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska
gruntowo-wodnego.
- Odpady przeznaczone do przetwarzania magazynować luzem w pryzmach, w sposób
uporządkowany na utwardzonej nawierzchni.
- W okresach suchych i wietrznych zraszać magazynowane w pryzmach odpady wodą.
- Nie prowadzić jednocześnie kruszenia i przesiewania odpadów.
- Ograniczyć czas pracy kruszarki i przesiewacza do 6 h w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych
godzin pory dziennej.
- Wykorzystywać wyłącznie pojazdy i sprzęt sprawny technicznie.
- Na terenie planowanego przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów.
- Funkcjonowanie zakładu ograniczyć wyłącznie do pory dnia, tj. w godzin od 6:00 do 22:00.
- Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia.
- W terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia funkcjonowania zakładu, wykonać kontrolne
pomiary poziomów hałasu emitowanego do środowiska na granicy najbliższych terenów
objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Wyniki
pomiarów przedstawić Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla, Staroście Wrzesińskiemu,
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie 14 dni od ich wykonania.
W przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska,
zaprojektować i wdrożyć rozwiązania techniczne, technologiczne, bądź organizacyjne
w taki sposób, aby eksploatacja inwestycji nie powodowała przekroczeń dopuszczalnych
poziomów hałasu. Poprawność zaproponowanych rozwiązań potwierdzić niezwłocznie
kolejnymi pomiarami hałasu. Powyższe rozwiązania wdrożyć i wyniki przeprowadzonych
pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić wyżej wskazanym organom
w terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia funkcjonowania zakładu.
Tutejszy organ w zawiadomieniu z dnia 01.03.2022 r. poinformował strony postępowania,
że przed wydaniem decyzji przysługuje im prawo do wypowiedzenia się co do zebranych
dowodów i zgłoszonych żądań oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz
składania wniosków i zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
25.03.2022 r. do tutejszego urzędu wpłynęło zgłoszenie zastrzeżeń w toczącej się
sprawie, złożone przez Panią Stanisławę Kowalską, Panię Martę Nagórską, Panią Genowefę
Kowalską i Panią Bożenę Poliwczak. W zgłoszeniu zwrócono uwagę, że wydanie pozytywnej
decyzji dla planowanego przedsięwzięcia spowoduje realne zagrożenia dla dotychczasowego
funkcjonowania nieruchomości sąsiednich, wzrost natężenia ruchu po drogach, które nie są do
tego przystosowane, spadek wartości nieruchomości graniczących z nieruchomością
inwestora, rezygnację z dalszego uprawiania nieruchomości rolnej przez dzierżawcę, poprzez
pogorszenie się warunków środowiskowych, możliwość rozszerzenia działalności związanej
ze składowaniem odpadów, możliwość poszerzenia działalności przemysłowej.
W dniu 05.04.2022 r. za pośrednictwem poczty e-mail wpłynęło pismo informujące, że
dnia 1 kwietnia 2022 r. nastąpiło przekształcenie formy prawnej firmy Zakład Drogowo
Transportowy Sławomir Begier. Jednostka zgodnie z art. 551§5 ustawy z dnia 15 września
2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz.1526) została przekształcona
w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. jednoosobową spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością pod nazwą: Firma Drogowa Begier Sławomir spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Tutejszy organ w zawiadomieniu z dnia 08.04.2022 r. poinformował
strony postępowania o ww. zmianie.
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Burmistrz Miasta i Gminy Nekla w zawiadomieniu z dnia 28.04.2022 r. poinformował
strony postępowania, że przed wydaniem decyzji przysługuje im prawo do wypowiedzenia się
co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań oraz o możliwości zapoznania się z aktami
sprawy oraz składania wniosków i zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia.
W wyznaczonym terminie wpłynęły zastrzeżenia i sprzeciwy mieszkańców Gierłatowa
w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, w których podtrzymali swoje
stanowiska, w których wnoszą o wydanie negatywnej decyzji.
Zgodnie z art. 85 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373) przy wydawaniu decyzji
zostały uwzględnione uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni, wnioski
i zastrzeżenia zgromadzone podczas postępowania prowadzonego z udziałem społeczeństwa
oraz informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia na terenie wsi Gierłatowo budzi
zdecydowany sprzeciw lokalnej społeczności, gdyż jest to inwestycja, która zdaniem
mieszkańców może mieć negatywne oddziaływanie na środowisko. Mimo, że inwestor złożył
kompletną dokumentację wymaganą w niniejszym postępowaniu administracyjnym, na ocenę
przedmiotowego przedsięwzięcia nie bez znaczenia są liczne protesty mieszkańców
Gierłatowa. W przedłożonym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inwestor nie przewiduje wystąpienia konfliktów społecznych. W związku z tym inwestor nie
przedstawił żadnych sposobów ich rozwiązania. Mieszkańcy Gierłatowa są przeciwni
lokalizowaniu uciążliwej i niebezpiecznej inwestycji na terenie wsi.
Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska zrównoważony rozwój to taki „rozwój
społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych,
gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości
podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania
podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego
pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”. Natomiast zasada zrównoważonego rozwoju wg
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej brzmi następująco: „Rzeczpospolita Polska strzeże
niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka
i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.
Równocześnie brak możliwości dokonania analizy uciążliwości odorów ze względu na
brak stosownych uregulowań prawnych powoduje, że tutejszy organ nie jest w stanie określić
czy realizacja planowanego przedsięwzięcia, polegającego na przetwarzaniu odpadów, nie
będzie powodować nadmiernej uciążliwości zapachowej. W związku z tym, niemożność
dokonania analizy uciążliwości odorów powoduje, że realizacja przedmiotowej inwestycji
narusza zasadę zrównoważonego rozwoju, o której mowa art. 3 pkt 50 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) oraz art. 5
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto ogromnym zagrożeniem dla ekosystemu jest położenie planowanej inwestycji
powyżej zbiorników wodnych.
Na terenie zbiorników wodnych oraz na łąkach występujących wokół planowanego
przedsięwzięcia występuje bogata i różnorodna roślinność. Na dnie zbiorników wodnych
znajdują się m. in. Ramienica Kolczasta (Chara aceuleolata), która jest gatunkiem
podlegającym ochronie, wymierającym. Na terenie występują również: Kruszczyk błotny

Strona 8 z 9

(Epipactis palustris), Goździk pyszny (Dianthus superbus), które są narażone na wyginięcie
i podlegające ścisłej ochronie gatunkowej. Obszary te są również siedliskiem lęgowym
licznych rzadkich gatunków ptaków i płazów, m. in. żurawi (Grus grus), czy też Kumaków
(Bombina bombina), które również objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Wymieniony
ekosystem tworzy unikalny na skalę Wielkopolski i Polski cenny przyrodniczo obszar, a
bezpośrednie sąsiedztwo wielkogabarytowej i uciążliwej inwestycji oraz systematyczne
karczowanie
i zaorywanie zniszczy to cenne dla ludzi i ekosystemu miejsce.
Powstanie źródła emisji hałasu negatywnie wpłynie na pobliskie gospodarstwa domowe,
co przyczyni się do spadku ich dotychczasowej atrakcyjności w zakresie cichej i spokojnej
okolicy, a także pobliskich obszarów gniazdowania i zimowania żurawi.
W związku z powyższym, po analizie zgromadzonych materiałów, organ prowadzący
postępowanie postanowił odmówić ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla
przedmiotowego przedsięwzięcia. Zdaniem tutejszego organu, pomimo iż raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wskazuje, że funkcjonowanie inwestycji nie
będzie naruszać stanu środowiska oraz że odpowiednie organy uzgodniły realizację
przedsięwzięcia nie ulega wątpliwości, że zdecydowany sprzeciw mieszkańców Gierłatowa,
stanowią przeciwwskazanie dla realizacji przedmiotowej inwestycji.
Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji.
Pouczenie
Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni
od daty doręczenia.

Otrzymują:
1. Firma Drogowa Begier Sławomir Sp. z o. o.,
2. Stowarzyszenie Ekologiczne „Czysta Nekla”
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
4. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
6. Starosta Wrzesiński (decyzja ostateczna)
7. aa
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