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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  

w KONINIE 
Telefony: 

- informacja o numerach wewnętrznych 

 

632439052 

ul. Staszica 16  

62-500 Konin  

skr. pocztowa 28 Konin 1   

www.psse-konin.pl 

- PPIS w Koninie 632439052 

- faks 632464950 

- e-mail                      psse.konin@pis.gov.pl  

- numer NIP 

- REGON 

6651743952 

000778188-00024 

- Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego  632464965; 632464966 

 

ON.NS.9011.8.40.2020 Konin, dnia 8 października 2020 r. 

      

Prezydent Miasta Konina 

        ul. Plac Wolności 1 

62-500 Konin 

OPINIA SANITARNA 

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta 

Konina z dnia 02.10.2020 r. znak: OŚ.6220.15.2020 w sprawie ponownego wydania opinii 

o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko dla przedsięwzięcia 

polegającego na rozbudowie zakładu PAKON, zlokalizowanego na działkach o numerach 

ewidencyjnych 217/35, 217/36, 217/37, 1156, 1157 obręb Chorzeń w Koninie 

nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia  

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Prezydent Miasta Konina wnioskiem z dnia 02.10.2020 r., znak: OŚ.6220.15.2020 zwrócił się 

do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o wydanie ponownej opinii 

dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

polegającego na rozbudowie zakładu PAKON, zlokalizowanego na działkach o numerach 

ewidencyjnych 217/35, 217/36, 217/37, 1156, 1157 obręb Chorzeń w Koninie.  

Na wcześniejszym etapie postępowania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie 

wydał w sprawie będącej przedmiotem wniosku opinie znak: ON.NS.9011.8.40.2020 z dnia 

27.08.2020 r. i znak: ON.NS.9011.8.40.2020 z dnia 15.09.2020 r., nie stwierdzając potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Na obecnym etapie postępowania Prezydent Miasta Konina przedłożył kolejną korektę do karty 

informacyjnej, wnosząc o wydanie ponownej opinii.  

Przedłożone wraz z wnioskiem informacje korygujące dotyczą zastosowanego źródła ciepła 

w zakładzie oraz rodzajów i przewidywanych ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub 

energii. Jak wynika z przedłożonych informacji źródłem emisji zorganizowanej będzie kocioł 

na pellet o mocy do 450 kW, pracujący w celach grzewczych oraz dla zabezpieczenia ciepłej wody. 

Komin odprowadzający spaliny z kotła wraz z silosem (zbiornikiem do magazynowania pelletu), 

zlokalizowane będą przy planowanej rozbudowie budynku C. Zmieniono także lokalizację terenów 

utwardzonych i terenów biologicznie czynnych, jednakże powierzchnia ich nie uległa zmianie.  

Wszystkie przedłożone w sprawie materiały, w szczególności karta informacyjna wraz 

z uzupełnieniami, były podstawą do ponownej analizy i oceny w zakresie sanitarnohigienicznym, 

celem ponownego zajęcia stanowiska na temat potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. 

http://pssekonin.pis.gov.pl/
mailto:psse.konin@pis.gov.pl
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Przedsięwzięcie zakwalifikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko, określonych  w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz 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).  

Wraz z wnioskiem przedłożono wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 217/35, 217/36, 217/37, 1156, 1157 obręb 

Chorzeń w Koninie.    

Jak wynika z karty informacyjnej projektowane przedsięwzięcie polegać ma na rozbudowie 

zakładu PAKON zlokalizowanego przy ul. Zakładowej 7 w Koninie. Zakład zajmuje 

się konfekcjonowaniem nawozów i środków ochrony roślin zarówno w postaci sypkiej jak i płynnej 

oraz konfekcjonowaniem produkowanej na miejscu wody demineralizowanej. Planowane 

przedsięwzięcie polegać ma na rozbudowie budynku A o budynek C. W tym celu konieczna będzie 

rozbiórka wschodniej hali budynku A oraz przeniesienie istniejącej hali namiotowej nr 2 na działki 

o numerach ewidencyjnych 1156 i 1157 oraz zbiorników magazynowania wody demineralizowanej 

w pobliżu południowo – wschodniej części projektowanej hali. Rozbudowywany budynek będzie 

składał się z jednej kondygnacji, przy czym wschodnia część przeznaczona będzie 

do konfekcjonowania produktów, a zachodnia stanowić będzie strefę załadunkowo – rozładunkową. 

Przewiduje się zatrudnienie około 30 osób w systemie dwuzmianowym, 5 dni w tygodniu. 

Całkowita powierzchnia działek pod realizację inwestycji po zmianie wynosi 1,27 ha. Zgodnie 

z obowiązującym na przedmiotowych działkach miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego teren oznaczony jest jako 13P/U – teren zabudowy obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów wraz z zabudową usługową. W sąsiedztwie występuje zabudowa usługowa, 

produkcyjna i magazynowa oraz linia kolejowa Warszawa – Berlin w odległości około 400 m, 

a najbliższa zabudowa o charakterze mieszkalnym znajduje się w odległości około 420 m.  

Jak wynika z karty informacyjnej w najbliższym otoczeniu nie występują przedsięwzięcia 

o tym samym charakterze zarówno istniejące jak i będące w fazie projektu. W związku 

z powyższym nie przewiduje się możliwości wystąpienia skumulowanych oddziaływań.  

W karcie informacyjnej przedstawiono warianty realizacji przedsięwzięcia uzasadniając wybór 

najkorzystniejszego z nich oraz wskazano rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji 

i eksploatacji przedsięwzięcia, w tym na warunki życia i zdrowie ludzi, między innymi: 

- stosowanie sprawnego i nowoczesnego sprzętu budowlanego;  

- prowadzenie prac w porze dziennej (6:00 – 22:00);  

- zabezpieczenie terenu potencjalnie narażonego na zanieczyszczenia substancjami 

ropopochodnymi pochodzących z użytkowanych na cele prac maszyn i pojazdów poprzez 

wykorzystanie sorbentów; 

- gospodarka odpadami winna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

selektywna zbiórka odpadów i przekazywanie ich po uzyskaniu ilości transportowych 

podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia;  

- zastosowanie urządzeń odpylających w procesie konfekcjonowania substancji sypkich; 

- zastosowanie zabezpieczenia w postaci wanny wyciekowej w procesie konfekcjonowania 

substancji płynnych; 

- ścieki technologiczne będą gromadzone w paletopojemnikach i przekazywanie 

wyspecjalizowanym podmiotom; ścieki bytowe będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji 

sanitarnej; 

- wody opadowe będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Wskazane założenia winny zapewnić minimalizację potencjalnych uciążliwości i dotrzymanie 

standardów w zakresie ochrony środowiska – w aspektach dotyczących ochrony życia i zdrowia 

ludzi.   

Negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji może być związane 

ze wzrostem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, szczególnie pyłów i spalin, jak również 

ze wzrostem emisji hałasu. Niedogodności te winny mieć charakter krótkotrwały i przemijający 

i wynikać będą z transportu elementów konstrukcyjnych oraz pracy maszyn budowlanych. W czasie 



Strona 3 z 3 

eksploatacji przedsięwzięcia jedynym źródłem wzrostu stężenia zanieczyszczeń może być ruch 

samochodów w związku z transportem surowców na teren zakładu i odbiorem produktów oraz 

spalanie w kotle na pellet o mocy do 450 kW pracującym w celach grzewczych oraz dla 

zabezpieczenia ciepłej wody. Proces ten winien być krótkotrwały i ograniczony do terenu 

inwestycji i nie powinien powodować większych niedogodności. Na etapie użytkowania 

planowanego przedsięwzięcia emisje hałasu będą związane z funkcjonowaniem zakładu, tj. z pracą 

urządzeń i maszyn znajdujących się na hali produkcyjnej oraz z transportem surowców. Jak wynika 

z przedstawionych informacji zawartych we wniosku podczas rozładunku i transportu do maszyn 

konfekcjonujących materiałów sypkich i granulowanych może wystąpić emisja tych substancji do 

powietrza wewnętrznego. W związku z powyższym, mając na uwadze charakter prowadzonej 

działalności, zwraca się uwagę na konieczność zapewnienia właściwej jakości środowiska 

wewnętrznego – środowiska pracy.  

Informacje przedłożone w korekcie do karty informacyjnej nie wpłynęły na zmianę stanowiska 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, wyrażonego w opinii znak: 

ON.NS.9011.8.40.2020 z dnia 15.09.2020 r. 

 Biorąc pod uwagę charakterystykę, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia oraz 
wskazane w karcie informacyjnej rozwiązania chroniące środowisko, Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Koninie uznał, iż pod względem higienicznym i zdrowotnym nie zachodzą 

przesłanki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) do stwierdzenia 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

Nie podlega opłacie skarbowej 

na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 

16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.) 

……………………………………… 

 Podpis PPIS w Koninie 

 

Otrzymują: 

1. Adresat – ePUAP; 

2. ON.NS a/a. 

 

Do wiadomości: 

1. Biuro Obsługi Inwestycji 

INNOWATOR-PLUS Piotr Żywica 

ul. Poznańska 74 

62-510 Konin 

– pełnomocnik Inwestora: 

AGROSIMEX Sp. z o.o. 

Goliany 43 

05-620 Błędów 

 

A.O. 
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