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BURMISTRZ MIASTA 
MIASTECZKO ŚLĄSKI 
województwo śląskie                          
                                                                                                     Miasteczko Śląskie, dnia 01.08.2022 r .  
M.6220.1.2021 
 
 

DECYZJA 
o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) (Kpa) art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 
art. 72 ust.1 pkt. 21, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 84 ust. 2, art. 85 ust. 1, 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 ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1029 ze zm.) (ooś), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 82 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
z 2019,  poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Hemarpol Trade Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą 
przy ul. Ks. mjr. Karola Woźniaka 6D w Katowicach z 04.12.2020 r. przekazanego pismem 
Burmistrza Miasta Kalety WSiRG.6220.7.4.2020.2021.TG z 02.03.2021 r. zgodnie z postanowieniem 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego SKO.OSW/41.9/70/2021/1896/KS z 19.02.2021 r. 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana 
sposobu użytkowania wiaty magazynowej na potrzeby instalacji do przerobu odpadów złomu 
w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o.o. Sp. k.” 

 
orzekam 

 
na rzecz Hemarpol Trade Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

z siedzibą przy ul. Ks. mjr. Karola Woźniaka 6D w Katowicach 
 

1. Realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania wiaty 
magazynowej na potrzeby instalacji do przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol 
Trade Sp. z o.o. Sp. k., na nieruchomościach o nr ewid. 2326/100 oraz 2611/48 przy 
ul. Dworcowej 4 w Kaletach.  

2. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedsięwzięcia oraz postępowania w sprawie transgenicznego oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania wiaty magazynowej na 
potrzeby instalacji do przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o.o. 
Sp. k.” 

3. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach 
postępowania w sprawie zmiany decyzji na przetwarzanie odpadów wydawanej na podstawie 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.   

4. Określam następujące warunki i wymagania na etapie eksploatacji przedmiotowego 
przedsięwzięcia: 

4.1 Proces przetwarzania odpadów w projektowanej instalacji, należy wykonywać tylko w porze 
dziennej rozumianej jako 6.00 - 22.00. 

4.2 Rozładunek odpadów złomu należy prowadzić w istniejącej hali MTB. 
5. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionych w art. 72 ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko, należy uwzględnić następujące 
wymagania dotyczące ochrony środowiska i zaprojektować:  

5.1 Urządzenia wchodzące w skład projektowanej instalacji przerobu odpadów złomu, należy 
zainstalować w hali (wiacie magazynowej) Zakładu Hemarpol Trade Sp. z o.o. Sp. k. 
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5.2 Zewnętrzne ściany hali (wiaty magazynowej) mają charakteryzować się izolacyjnością 
akustyczną nie mniejszą niż 26,7 dB, natomiast dach hali nie mniejszą niż 25 dB.     

 
Uzasadnienie 

 

Burmistrz Miasta Kalety pismem znak WSiRG.6220.7.4.2020.2021.TG z 02.03.2021 r., działając 
zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 19.02.2021 r. znak 
SKO.OSW/41.9/70/2021/1896/KS, przekazał Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śl. wniosek  Hemarpol 
Trade Sp. z o.o. Sp.k w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn: „Zmiana sposobu użytkowania wiaty magazynowej na potrzeby instalacji do 
przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o.o. Sp. k.”   
W oparciu o art. 74 ust. 3a pkt.1 ustawy ooś oraz uproszczone wypisy z rejestru gruntów ustalono 
strony przedmiotowego postępowania. 
Działając w oparciu o art. 61§1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa, zawiadomieniem z dnia 
18.12.2020 r. znak WSiRG.6220.7.1.2020.TG poinformowano strony o wszczęciu postępowanie 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia.  
 

Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy ooś, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedmiotowe przedsięwzięcie zostało 
zakwalifikowane jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust. 1 pkt 82 w/w 
rozporządzenia – „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”. 
 

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia następuje 
przed uzyskaniem decyzji – zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów 
i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 
14.12.2012 r. o odpadach  (art. 72 ust.1 pkt. 21 ustawy ooś). 
 

Zgodnie z art. 73 ust 1 ustawy ooś wydanie niniejszej decyzji wszczyna się na wniosek podmiotu 
planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Organem właściwym do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy jest burmistrz. 
 

W oparciu o zapisy art. 64 ust.1 ustawy ooś pismem z 22.12.2020 r. znak: WSiRG.6220.7.2.2020.TG 
zwrócono się do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, PGW Wody Polskie 
Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
o wyrażenie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla planowanego przedsięwzięcia.   
PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu w opinii z 04.01.2021 r. znak 
GL.ZZŚ.3.435.268.2020.MO stwierdził brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Katowicach postanowieniem z 18.01.2021 r. znak WOOŚ.4220.740.2020.JB stwierdził konieczność 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał zakres raportu 
zgonie z wymogami określonymi w art. 66 ustawy ooś. Ponadto ww. organ wskazał, że raport winien 
identyfikować oddziaływanie skumulowane z sąsiadującymi inwestycjami w rejonie przedsięwzięcia. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu w ustawowym terminie nie wyraził 
stanowiska, w związku z tym zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy ooś, niewyrażenie stanowiska 
w określonym terminie potraktowano jako brak zastrzeżeń do realizacji planowanego przedsięwzięcia.  
Postanowienie z 09.03.2021 r. znak M.6220.1.2021 nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny 
odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Zmiana sposobu użytkowania wiaty magazynowej 
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na potrzeby instalacji do przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o.o. Sp. k.”, 
określono zakres raportu oraz wskazano, że raport winien identyfikować oddziaływanie skumulowane 
z sąsiadującymi inwestycjami w rejonie planowanego przedsięwzięcia. 

Postanowieniem z 10.03.2021 r. w oparciu o art. 123, 124 Kpa oraz art. 63 ust.5 ustawy ooś 
zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na 
środowisko dla ww. przedsięwzięcia. 

W dniu 10.06.2021 r. do tutejszego Urzędu wpłynął raport dla planowanego przedsięwzięcia. 

Postanowieniem z 14.06.2021 r. podjęto zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji 
środowiskowej dla przedsięwzięcia „Zmiana sposobu użytkowania wiaty magazynowej na potrzeby 
instalacji do przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o.o. Sp. k.”. 

Następnie działając w oparciu o art. 77 ust. 1,2,4 ustawy ooś zwrócono się do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Katowicach, PGW Wody Polskie Dyrektora Zlewni w Opolu oraz 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie uzgodnienia warunków realizacji 
przedsięwzięcia. 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu w ustawowym terminie nie wyraził 
stanowiska, w związku z tym zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy ooś, niewyrażenie stanowiska 
w określonym terminie potraktowano jako brak zastrzeżeń do realizacji planowanego przedsięwzięcia. 

Postanowieniem znak GL.ZZŚ.3.435.155.2021.MO z 01.07.2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu 
odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia ponieważ w opinii z 04.01.2021 r. znak 
GL.ZZŚ.3.435.268.2020.MO stwierdził brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.  

Następnie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach po uzyskaniu wymaganych 
uzupełnień raportu, wydał 07.04.2022 r. postanowienie znak: WOOŚ.4221.47.2021.JB, którym 
uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia, określił warunki jego realizacji, a także stwierdził brak 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania 
w sprawie zmiany decyzji na przetwarzanie odpadów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach oraz brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie 
transgenicznego oddziaływania na środowisko, a także przeprowadzenia ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Katowicach stwierdził, że informacje zawarte w raporcie oddziaływania na środowisko są 
wystarczające, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko.      
 

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy ooś oraz biorąc pod uwagę warunki wskazane przez ww. organ 
wskazano w niniejszej decyzji rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia warunki jego realizacji oraz 
stwierdził  brak konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz 
postępowania w sprawie transgenicznego oddziaływania na środowisko. 
 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na zmianie sposobu użytkowania wiaty magazynowej 
na potrzeby instalacji do przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o.o. Sp. k. 
Zakres prac budowlanych przedsięwzięcia obejmował będzie zagospodarowanie istniejącego obiektu 
poprzez dostosowanie do nowej funkcji (decyzja o zmianie sposobu użytkowania hali z funkcji 
magazynowej na przerobową) oraz montaż maszyn i urządzeń. Istniejąca wiata zostanie obudowana 
(dwie ściany zostaną wykonane z betonu, pozostałe dwie z blachy trapezowej wypełnione włókniną). 
Teren, na którym planuje się przedsięwzięcie jest zabudowany wiatą magazynową, utwardzony 
i odwodniony. Teren jest uzbrojony w: przyłącze wodociągowe, podciśnieniową kanalizację sanitarną, 
kanalizację deszczową wyposażoną w separatory ropopochodne z osadnikami, ziemną linię kablową 
średniego i niskiego napięcia. W skład instalacji do przerobu odpadów wchodzić będą następujące 
maszyny i urządzenia: rozdrabniacz wraz z rynną, magnes nad taśmowy, taśma odbierająca, rynna 
wibracyjna, magnes nad taśmowy odpylania o wydajności 5000 m3/h z odprowadzeniem 
oczyszczonego powietrza do wnętrza wiaty.   

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na nieruchomości o nr ewid. 2326/100 i częściowo na 
nieruchomości o nr ewid. 2611/48 przy ul. Dworcowej 4 w Kaletach.  
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Projektowane przedsięwzięcie będzie polegało na przetwarzaniu odpadów złomu w procesie R12 lub/i 
R4. Instalacja będzie zlokalizowana w istniejącej wiacie, która zostanie przystosowana pod 
działalność produkcyjną.   

Teren Inwestora graniczy od: popołudnia z terenem przemysłowym częściowo zabudowanym, 
północy z terenami przemysłowymi i dalej z ul. Dworcową, wschodu z terenami zabudowy 
przemysłowo – składowej i dalej z ul. Lubliniecką, zachodu z ul. Powstańców Śląskich i terenami 
kolejowymi, północnego zachodu z terenem zabudowy znajdującej się przy skrzyżowaniu ulic 
Powstańców Śląskich z Ulicą Dworcową o funkcji 1U11.”  
Obecnie przedmiotowy teren jest częściowo zabudowany i ogrodzony.  
Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej znajdują się odległości ok 130 m na pd-
wsch. od przedmiotowego przedsięwzięcia. 
 

Obecnie na terenie w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia prowadzona jest 
działalność polegająca na skupie złomu w ilości ok 500 Mg/miesiąc tj. ok 25 ton/dzień. W zasięgu 
oddziaływania przedsięwzięcia planowane jest przedsięwzięcie polegające na pracy instalacji do 
przerobu odpadów zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniachWSiRG.6220.3.7.2020.TG 
z dnia 16 października 2020 roku.  
 
 

W stanie docelowym na przedmiotowym terenie pracować będą:  
- instalacja do przerobu odpadów realizowana przez Hemarpol Bogaccy Sp. z o.o. (czas pracy 
instalacji 3600 h/rok),  
- skup złomu (zbieranie złomu) – praca na I zmianie (8 h/dobę x 6 dni x 52 tygodnie = 2496 h/rok)       
- instalacja do przerobu odpadów realizowana przez Hemarpol Trade Sp. z o.o. Sp. k. (praca instalacji 
3600 h/rok).  

Przy zastosowaniu planowanych rozwiązań technologicznych oraz rozwiązań chroniących 
środowisko, planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do 
powietrza. W fazie budowy dominującym źródłem hałasu będzie hałas powstający podczas transportu 
elementów instalacji i urządzeń. Ilość i intensywność zaangażowanego sprzętu do wyładunku 
elementów instalacji i ruchu samochodów będzie jednorazowa i krótkotrwała i porównywalna z pracą 
ruchu samochodów w czasie eksploatacji. Prace montażowe instalacji będą odbywać się w hali 
produkcyjnej. Emitowany hałas ze względu na jego krótkotrwałość nie będzie miał istotnego wpływu 
na środowisko. Hałas w czasie realizacji będzie generowany tylko w porze dziennej. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy i informacji uzyskanych od Inwestora podstawowymi 
źródłami hałasu mającymi wpływ na środowisko dla planowanej instalacji, będą: źródła ruchome 
(samochody ciężarowe, 1 szt./dobę, tylko w porze dnia, wózek widłowy, 1 szt. 3 godziny pracy poza 
halą na 8 godzin); źródła stacjonarne (instalacja w istniejącej hali do przerobu odpadów złomu).  
Inwestor przedłożył obliczenia z których wynika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco 
oddziaływać na tereny podlegające ochronie akustycznej, tj. zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, 
przy zastosowaniu prawidłowej organizacji pracy i stosowaniu sprawnych maszyn i urządzeń w fazie 
budowy przedsięwzięcia. Prace budowlane winny być prowadzone w porze dziennej. Ponadto, 
istniejąca wiata zostanie obudowana (dwie ściany zostaną wykonane z betonu, pozostałe dwie 
z blachy trapezowej wypełnione włókniną).  
Obliczenia emisji hałasu zostały przeanalizowane przez Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska 
w Katowicach, który w postanowieniu z 07.04.2022 r. WOOŚ.4221.47.2021.JB wskazał, że 
w obliczeniach rozprzestrzeniania się hałasu, uwzględniono wszystkie źródła kubaturowe oraz 
liniowe. Przedstawione obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu przeprowadzone zostały dla pory 
dziennej na wysokości 4 m n.p.t z uwzględnieniem pracy źródeł hałasu. Obliczenia zasięgu 
oddziaływania akustycznego wykazały, że projektowana inwestycja przy zastosowaniu zasad 
wymienionych powyżej nie będzie źródłem przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu 55 dB 
w porze dziennej dla najbliżej położonych obszarów podlegających ochronie akustycznej. Ponadto, 
w przedmiotowej decyzji wskazano warunki i wymagania na etapie eksploatacji przedmiotowego 
przedsięwzięcia oraz w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionych w art. 72 ustawy 
ooś. Jednym z warunków jest użytkowanie instalacji w porze dnia (w godzinach od 6.00 do 22.00). 
Inwestor podał także informacje, że ściany hali będą wykonane do 5 m z betonu, natomiast powyżej 5 
m z okładzin blachy trapezowej wypełnionej wełną mineralną o grubości 10 cm. Taka konstrukcja 
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pozwoli na osiągnięcie założonych izolacyjności przegród akustycznych, które zostały określone 
w powyższych warunkach. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli ograniczyć emisję hałasu z hali, 
w której będzie prowadzony proces przerobu odpadów. Celem ograniczenia emisję hałasu z terenu 
zakładu, Inwestor planuje 2 wózki widłowe spalinowe zastąpić wózkami elektrycznymi. Zgodnie 
z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w przedmiotowej 
decyzji nałożono także na Inwestora warunek, aby proces wyładunku złomu odbywał się w instalacji 
hali MTB. Wskazano także, aby projektowana instalacja (urządzenia wchodzące w jej skład) została 
zainstalowana wewnątrz hali, celem ograniczenia emisji hałasu na najbliższe tereny podlegające 
ochronie akustycznej. Inwestor zobowiązał się także do wymiany płotu ażurowego na pełny 
o konstrukcji z blachy trapezowej, na całej długości działki od strony linii kolejowej oraz ww. drogi 
powiatowej. Zastosowanie ww. płotu także przyczyni się do obniżenia hałasu z terenu zakładu. Pod 
warunkiem zrealizowania ww. warunków planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej.  
W raporcie Inwestor przedstawił także obliczenia rozprzestrzeniania hałasu dla oddziaływania 
skumulowanego, z których wynika, że będzie dochodziło do przekroczenia dopuszczalnego poziomu 
hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W związku z tym Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził postępowanie wyjaśniające, z którego wynika, że 
ww. przekroczenia pochodzą od eksploatowanej linii kolejowej nr 132 i 143 oraz od drogi powiatowej 
nr 3311S znajdującej się w sąsiedztwie terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie. W związku 
tym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach stwierdził, że planowane 
przedsięwzięcie nie będzie wymagało konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń 
związanych z realizacją planowanej inwestycji.           
 

W związku z projektowanym przedsięwzięciem zużywana będzie woda na cele bytowe pracowników. 
Powstawać będą wody opadowe z terenów komunikacji i dachu wiaty. Wody opadowe z wiaty 
odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w separatorach 
ropopochodnych. Na etapie budowy woda nie będzie wykorzystana. Przy obsłudze nowej instalacji 
pracować będzie 6 osób stąd ilość zużywanej wody na cele socjalne wynosić będzie około 
0,24 m3/dobę. Powstające ścieki bytowe odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Ilość 
ścieków kształtować się będzie na poziomie około 0,24 m3/rok. 
Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem powstawania ścieków przemysłowych. 
Miejsca magazynowania odpadów zlokalizowane będą w wiacie A1, która zabezpieczy odpady przed 
działaniem warunków atmosferycznych w tym przed deszczem. 
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko wodno – 
gruntowe, pod warunkiem zastosowania rozwiązań chroniących środowisko w postaci szczelnych, 
zadaszonych miejsc magazynowania odpadów, zastosowania separatorów ropopochodnego w celu 
podczyszczenia wód opadowych z powierzchni utwardzonych narażonych na zanieczyszczenie, 
odprowadzania ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej. 
 

Na etapie realizacji inwestycji powstawać mogą następujące rodzaje odpadów:  
- żelazo i stal - kod 17 04 05 w ilości ok. 10 Mg,  
- tworzywa sztuczne - 17 02 03 w ilości ok. 0,2 Mg,  
- kable inne niż wymienione w 17 04 10 - 17 04 11 w ilości ok. 0,2 Mg.  
 

Prace związane z realizacją inwestycji wykonywane będą przez firmę zewnętrzną, dlatego Inwestor 
nie będzie wytwórcą odpadów powstających na tym etapie inwestycji. Wytworzone odpady 
przekazywane będą do odzysku lub unieszkodliwiania, do przedsiębiorców oraz jednostek 
organizacyjnych, posiadających stosowne zezwolenia w tym zakresie. Transport odpadów z miejsca 
ich wytworzenia do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia odbywać się będzie samochodami 
firm, które posiadać będą stosowny wpis do Bazy danych o odpadach w zakresie transportu odpadów.  
Odpady, jeżeli zajdzie taka potrzeba, magazynowane będą selektywnie (każdy rodzaj odpadu 
oddzielnie), w sposób zorganizowany, w kontenerach, szczelnych pojemnikach, w miejscach 
wydzielonych, odizolowanych od środowiska, które gwarantować będą ochronę środowiska 
gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem. 
W związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia mogą powstawać odpady eksploatacyjne związane 
z serwisem maszyn i urządzeń, wymianą oleju. Do odpadów tych należeć mogą :  
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- 13 02 10* - Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych w ilości 
ok 0,1 Mg/rok.  
- 15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny 
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 
w ilości ok 0,1 Mg/rok.  
 

Odpady o kodach 13 02 10* magazynowane będą w oznaczonych (napis: OLEJ ODPADOWY) 
metalowych beczkach 200 l, szczelnie zamykanych w wyznaczonym miejscu placu magazynowego na 
podłożu utwardzonym. Miejscem magazynowania będzie utwardzonym plac. Odpady będą 
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi (szczelnie zamykane), a grunt będzie zabezpieczony 
przed zanieczyszczeniem (beczki będą szczelne, ustawione na szczelnym podłożu). Miejsce 
magazynowania będzie wyposażone w środki do zbierania ewentualnych wycieków (sorbenty). 
Odpady sorbentów magazynowane będą selektywnie w sposób zorganizowany na szczelnym 
betonowym podłożu w pojemnikach pod wiatą. Miejsce magazynowe będzie zabezpieczone przed 
dostępem osób nieupoważnionych, co uniemożliwi zmieszanie różnych rodzajów odpadów oraz 
pozwali na łatwą identyfikację odpadów.  
Czas magazynowania odpadów nie przekroczy terminów określonych w art. 25 ustawy o odpadach 
z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. 
 

Magazynowanie odpadów przeznaczonych do przetwarzania odbywać się będzie w pojemnikach i/lub 
kontenerach, i/lub workach, i/lub na paletach i/lub luzem w boksach wewnątrz wiaty. Odpady 
magazynowane będą selektywnie, zgodnie z kodami odpadów w wyznaczonych miejscach, w sposób 
zabezpieczający środowisko przed ich negatywnym oddziaływaniem (w boksach zlokalizowanych pod 
wiatą). Miejsca magazynowanie będą zabezpieczone przed przenikaniem odpadów lub ich składników 
do środowiska (na utwardzonym, uszczelnionym terenie, w pojemnikach i/lub kontenerach, i/lub 
workach, i/lub na paletach i/lub luzem w boksach wewnątrz wiaty) oraz zabezpieczone przed 
dostępem osób postronnych i zwierząt poprzez ogrodzenie terenu, i ewentualnie prowadzenie 
monitoringu. Odpady magazynowane będą w sposób uporządkowany, uniemożliwiający zmieszanie 
różnych rodzajów odpadów, w pojemnikach i/lub kontenerach, i/lub workach, i/lub na paletach i/lub 
luzem w boksach wewnątrz wiaty dostosowanych do danego charakteru odpadu i jego potencjału 
zagrożeń. Sposób magazynowania odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony 
środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne 
odpadów oraz ich stan skupienia. Odpady magazynowane będą do czasu zgromadzenia jednostki 
transportowej nie dłużej niż jednak przez okres 3 lat. Odpady będą odbierane przez specjalistyczną 
firmę posiadającą wymagane prawem uprawnienia w oparciu o karty przekazania odpadów.    

Etap likwidacji przedsięwzięcia polegał będzie na odsprzedaży maszyn i urządzeń i przeznaczeniu 
budynku na inną działalność o podobnym profilu. Etap likwidacji może być źródłem następujących 
rodzajów odpadów:  
- 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,  
- 16 01 17 – metale żelazne,  
- 17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10,  
- 17 04 07 - mieszaniny metali,  
- 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,  
- 17 02 03 – tworzywa sztuczne,  
- 17 02 01 drewno.  
Ww. odpady magazynowane będą w kontenerach lub pojemnikach i po zapełnieniu będą wywożone 
przez firmę posiadające stosowne zezwolenie do recyklingu, odzysku lub unieszkodliwiania. 
 
Przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na zdrowie i życie ludzi, ponieważ oddziaływanie 
przedsięwzięcia ograniczy się do terenu należącego do Inwestora i nie spowoduje przekroczeń norm 
jakości powietrza ani dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach zamieszkałych przez ludzi, przy 
zastosowaniu projektowanych rozwiązań chroniących środowisko.  
Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na świat roślinny, grzyby i ich siedliska. 
Obszar na którym planowane jest przedsięwzięcie znajdują się poza terenami chronionymi 
przyrodniczo, poza korytarzami ekologicznymi.  Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 są 
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Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 zlokalizowane ponad 10 km od granicy terenu 
inwestycji. Biorąc pod uwagę przedmiot ochrony ww. obszaru oraz zakres przedsięwzięcia można 
wykluczyć możliwość negatywnego wpływu na te siedliska i gatunki objęte ochroną w ramach sieci 
obszarów Natura 2000. Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla 
przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągniecia celów działań ochronnych, ani nie 
wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych ustanowionych w Zarządzeniu 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24.04.2014 r. zmienionym 
Zarządzeniem  z dnia 18.05.2018 r. 
Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) 
o kodzie PLGW6000110, w zlewni Małej Panwi w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) 
o kodzie PLRW600019118159 – nazwie Mała Panew od Ligockiego Potoku do Stały, oznaczonej jako 
silnie zmieniona cześć wód. W wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania 
w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągniecia celów środowiskowych, 
o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 
a ustanowiony w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.    
 

W zasięgu oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia nie znajdują się zabytki chronione, ani 
krajobraz kulturowy na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie zagospodarowanym. Projektowane przedsięwzięcie 
nie wpłynie w żaden sposób na znajdujące się na terenie gminy zabytki. 
 

Planuje się, że inwestycja zostanie zrealizowana przy zachowaniu warunków wynikających 
z przepisów prawnych i funkcjonowała będzie w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska. W związku z powyższym nie powinny wystąpić konflikty społeczne. 
 

Teren objęty inwestycją posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty przez 
Radę Miejską w Kaletach uchwałą nr 102/XII/2011 z dnia 01.12.2011 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety – Zachód” (obwieszczonego w Dz. U. Woj. 
Śląskiego z 26.01.2012 r. poz. 527, zmiana z 2015 poz. 4417, zmiana z 2017 r. poz. 4445, zmiana 
z 2017 r. poz. 4887, zmiana z 2018 r. poz. 775) na których zaplanowano realizację przedsięwzięcia  
znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem 1PSB2 – tereny pod działalność produkcyjną 
 

W trybie art. 80 ust. 2 ustawy ooś stwierdzono zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami 
miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego. 
 

Zgodnie z art. 33, art. 34, art. 59 ust.1 pkt.1, art.61 ust.1 pkt 1 oraz art. 79 ust.1  ustawy ooś 
obwieszczeniem M.6220.1.2021 z 12.04.2022 r. tutejszy organ podał do publicznej wiadomości 
informację o: przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
wszczęciu postępowania, przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie, organie właściwym 
do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień, 
możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona 
wyłożona do wglądu, możliwości składania uwag i wniosków, sposobie i miejscu składania uwag 
i wniosków, wskazując jednocześnie 42-dniowy termin ich składania, w organie właściwym do 
rozpatrzenia uwag i wniosków, terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla 
społeczeństwa, o której mowa w art. 36 ustawy ooś jeżeli ma być ona przeprowadzona, postępowaniu 
w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone. Przedmiotowe 
obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w terminie od 13.04.2022 r. do 25.05.2022 r. 
poprzez zamieszczenie w BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu). Zostało także przekazane celem podania 
do publicznej wiadomości do Urzędu Miejskiego w Kaletach oraz do Inwestora.   
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły do tutejszego organu wnioski, uwagi w przedmiocie zamiaru 
realizacji ww. przedsięwzięcia.  
 

W dniu 21.07.2021 r. oraz w dniu 13.06.2022 r. przedstawiciel DV-INVEST Sp. z o.o. zapoznał się 
z dokumentacją w przedmiotowej sprawie.  
 

Ww. strona postępowania pismem z 14.06.2022 r. (wpływ do tut. Urzędu 20.06.2022 r.) 
poinformowała, że planuje w najbliższych latach zainwestować w proces technologiczny (linie 
produkcyjną), która szacunkowo będzie generować ok. 100 dB hałasu w sąsiadującej lokalizacji nr 
działki: 2295/48, 2609/126. W związku z tym chce potwierdzenia, że po zakończeniu postępowania 
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w zakresie przedmiotowej inwestycji, nie wpłynie to w przyszłości na decyzję odmowną w zakresie 
zaplanowanego  przez DV-INVEST Sp. z o.o. przedsięwzięciu, pod względem przekroczenia 
dopuszczalnych norm skumulowanego hałasu.  
07.07.2022 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo Hemarpol Trade Sp. z o.o. w którym wskazano, 
że: 
„1. W analizie oddziaływania skumulowanego uwzględniono wyłącznie wszystkie źródła hałasu na 
terenie należącym do Inwestora. 
2. Uwzględniono stan faktyczny – stan istniejący i zaplanowany do wykonania w czasie 
teraźniejszym. 
3. Infrastruktura spółki DV-INVEST – teren i zabudowania są elementami ekranującymi propagację 
hałasu przez planowane przedsięwzięcie firmy Hemarpol Trade na tereny akustycznie chronione na 
kierunku wschodnim. Na kierunku południowym nie ma terenów akustycznie chronionych. 
Rozbudowa spółki  DV-INVEST wzmocni ekranowanie hałasu emitowanego przez firmę Hemarpol 
Trade na kierunku wschodnim i południowym. 
4. Natomiast hałas emitowany do środowiska przez spółkę DV-INVEST będzie ekranowany przez 
infrastrukturę firmy Hemarpol Trade na kierunku zachodnim. 
5. W przypadku rozpoczęcia działalności oddziaływanie firmy DV-INVEST w zakresie akustyki 
będzie dotyczyło tej firmy, z uwzględnieniem tła akustycznego.”. 
 

W związku z powyższym tutejszy organ wyjaśnia, że przedsięwzięcie to zespół działań prowadzących 
do realizacji jakiegoś celu, w tym przypadku do zmiany sposobu użytkowania wiaty magazynowej na 
potrzeby instalacji do przerobu odpadów złomu w Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o.o. Sp. k.. Aby 
było to możliwe to konieczne jest uzyskanie odpowiednich uprawnień o charakterze 
administracyjnym. Uprawnienia te przysługują inwestorowi na mocy decyzji administracyjnych, 
a decyzje administracyjne korzystają z ochrony trwałości gdy są ostateczne. Ostateczność decyzji 
administracyjnej to pierwszy moment pozwalający realizować przedsięwzięcie i oznacza, że adresat 
decyzji może skutecznie skorzystać z przyznanych w niej praw. Dlatego podczas określania 
oddziaływań skumulowanych między przedsięwzięciami należy brać pod uwagę te zrealizowane, 
aktywne, znajdujące się na terenie oddziaływania przedsięwzięcia dopiero wnioskowanego i takie dla 
których wydano ostateczną decyzję administracyjną. W przeciwnym razie nie może być mowy 
o przedsięwzięciu w znaczeniu prawnym (prawotwórczym). Wydanie ostatecznej decyzji 
środowiskowej dla przedsięwzięcia rodzi obowiązek jego uwzględniania, określa więc ramy prawne 
oddziaływań skumulowanych pomiędzy przedsięwzięciami.   
Powyższy pogląd podzielił także Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku IV SA/Wa 105/13, 
który brzmi: „realizacja szeregu tego samego rodzaju obiektów w niewielkim oddaleniu może 
prowadzić do kumulacji oddziaływań, co należałoby mieć na uwadze analizując dopuszczalność 
realizacji przedsięwzięcia i ewentualnie – warunki; […] nie jest możliwe obecnie wywiedzenie 
określonych ograniczeń, gdy występuje jedynie hipotetyczna możliwość kumulacji z obiektów, które 
nie są jeszcze realizowane, i co do ich budowy - przez innych inwestorów - nie można mieć pewności 
(stosowne decyzje uprawniają lecz nie zobowiązują inwestorów); nie ma wobec tego kluczowego 
znaczenia, czy prowadzone jest odrębne postępowanie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 
dla innego obiektu […]”. 
 

Strona postępowania firma DV-INVEST Sp. z o.o. wskazała, że „planuje w najbliższych latach 
zainwestować w proces technologiczny (linię produkcyjną), która szacunkowo będzie generować 
około 100 dB […]”. Powyższe zamierzenia są hipotetyczne w związku z tym nie jest możliwe 
uwzględnienie powyższego zamierzenia w ocenie oddziaływani oddziaływania skumulowanego. 
 

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Miasteczko Śl. zawiadomieniem z 11.07.2022 r. 
powiadomił strony o zakończeniu postępowania dowodowego i o możliwości zapoznania się oraz 
wypowiedzenia się co do całości zebranej w sprawie dokumentacji (dowodów i materiałów) oraz 
zgłoszonych żądań w sprawie. Tym samym zapewniono stronom postępowania możliwość czynnego 
udziału w prowadzonym postępowaniu, możliwość przeglądania akt, sporządzenie z nich notatek 
i odpisów oraz przedłożenia ewentualnych dodatkowych dowodów w sprawie. Przedmiotowe 
działania wykonano w oparciu o przepisy art. 61 § 1 i 4 oraz art. 7-10 i art. 77 § 1 Kpa.  
 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do 
terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.  
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Ponadto zgodnie z art. 86 ustawy ooś decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy. 
 

Charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik nr 1 do decyzji) stanowi integralna część przedmiotowej 
decyzji.  
 

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji. 
 

Pouczenie 
 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie  w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. 
Stosownie do treści art. 130 § 2 kpa, wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.  
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec 
organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śl.  
oświadczenia  o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja 
staje się ostateczna i prawomocna. Cofniecie złożonego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania jest niedopuszczalne. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku 
o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko.   
Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (potwierdzenie wykonania operacji - wpłata 03.12.2020 r.) 
zgodnie z pkt. 45 części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 10 maja 2018 r.   
 

                                                                                       
                                                                                                                Z up. Burmistrza 
                                                                                                                Łukasz Kowalkowski 
                                                                                                                ZASTĘPCA BURMISTRZA 
                                                                                                                /podpis elektroniczny/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Otrzymują: 
 

1. Hemarpol Trade Sp. z o. o, Sp. k., ul. Ks. mjr Karola Woźniaka 6D, 40-389 Katowice 
               adres do korespondencji: ul. Fabryczna 2a 42-660 Kalety 

2. Burmistrz Miasta Kalety – reprezentujący Gminę Kalety 
ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety 

3. Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Tarnogórskiego, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry 
4. Polskie Koleje Państwowe S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa 
5. DV-INVEST Sp. z o.o., ul. Rolników 124, 44-100 Gliwice 
6. Skarb Państwa – Tartak Państwowy 

(bez adresu) 
7. Pozostałe strony postępowania zgodnie z wykazem stron z dnia 08.03.2021 r. 

     

Decyzję otrzymują (art. 74 ust. 4 ustawy ooś): 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach 
2. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu 
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. 
 
Decyzję ostateczną otrzymuje (art. 86 a ustawy ooś): 
1. Starosta Tarnogórski. 
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