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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.9011.8.50.2020 Konin, dnia 30 września 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 16.09.2020 r. (data wpływu: 18.09.2020 r.) znak: OŚ.6220.16.2020 w sprawie 

wydania opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów 

zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 297/1 w obrębie Maliniec, gmina 

Konin 

nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia  

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Przedsięwzięcie zakwalifikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko, określonych  w § 3 ust. 1 pkt 83 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, z którego wynika, iż działka oznaczona numerem ewidencyjnym 297/1 położona 

w obrębie geodezyjnym Maliniec, gmina Konin objęta jest ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i określona jako 21P/S – produkcja przemysłowa, bazy i składy. 

Jak wynika z karty informacyjnej projektowane przedsięwzięcie polegać ma na prowadzeniu 

punktu zbierania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych na terenie działki nr 297/1 obręb 

Maliniec, gmina Konin. Na terenie inwestycyjnym prowadzona jest działalność gospodarcza – 

odlewnia aluminium. Powierzchnia działki pod planowane przedsięwzięcie wynosi 0,42 ha, 

natomiast powierzchnia placu magazynowego przewidzianego do gromadzenia odpadów  wynosi 

50 m
2
. Zbierane odpady będą pochodzić od podmiotów gospodarczych jak również od osób 

fizycznych. Planuje się przywożenie ich na teren zakładu z wykorzystaniem własnych środków 

transportu (dopuszcza się również transport przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia 

w zakresie transportu odpadów). Odpady zbierane będą w sposób selektywny i umieszczane do 

odpowiednio przystosowanych oraz opisanych właściwym kodem odpadu, kontenerów 
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i pojemników stalowych. Największa masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym 

samym czasie w miejscu do tego przeznaczonym wyniesie 105,00 Mg. Odpady przekazywane będą 

raz na 3 – 5 miesięcy podmiotom mającym odpowiednie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, 

w zakresie odzysku, unieszkodliwiania lub zbierania odpadów. Planuje się pracę zakładu w dni 

robocze w godzinach 7:00 – 15:00 oraz zatrudnienie 2 pracowników.  

Otoczenie terenu planowanej inwestycji stanowią tereny przeznaczone pod produkcję 

przemysłową, bazy i składy. Najbliższa zabudowa o charakterze mieszkalnym znajduje się 

w odległości ok. 1,2 km od planowanej inwestycji. Dojazd do działki przeznaczonej pod realizację 

przedsięwzięcia odbywać się będzie z ulicy Przemysłowej. 

Obecne zagospodarowanie działki stanowią:  

- budynek produkcyjny odlewni aluminium z zapleczem socjalno – biurowym, 

- utwardzone miejsce do magazynowania odpadów, 

- zbiornik bezodpływowy, 

- zbiornik ppoż., 

- studnia głębinowa. 

Przedsięwzięcie realizowane ma być z wykorzystaniem rozwiązań chroniących środowisko 

oraz minimalizujących potencjalne negatywne oddziaływanie inwestycji  na środowisko, w tym 

na warunki życia i zdrowie ludzi. 

W karcie informacyjnej wskazano rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji 

i eksploatacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie realizowane będzie z wykorzystaniem rozwiązań 

chroniących środowisko oraz minimalizujących potencjalne negatywne oddziaływanie inwestycji  

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

- usytuowanie kontenerów na utwardzonym podłożu,  

- stosowanie sorbentów w miejscu zbierania odpadów, 

- stosowanie zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp osobom postronnym,  

- kontrola i rejestracja masy odpadów,  

- stosowanie odpowiednio przystosowanych kontenerów i pojemników do magazynowania 

danego rodzaju odpadu, oznaczonych zgodnie z kodem właściwego odpadu, 

- zgromadzone odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do ich przetwarzania lub 

zbierania, 

- wody opadowe i roztopowe będą oczyszczane w separatorach i wprowadzane do gruntu 

poprzez studnie chłonne, 

- ścieki bytowe odprowadzane do istniejącego zbiornika bezodpływowego.  

Z karty informacyjnej wynika, iż emisje związane z funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie 

powinny mieć istotnego wpływu na środowisko, w tym na ludzi. 

Na terenie planowanej inwestycji swoją działalność prowadzi firma THEMISTO zajmująca się 

produkcją stopów aluminium. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się, iż jedyną 

uciążliwością będzie emisja hałasu wynikająca z pracy ładowarki teleskopowej. Zgodnie z danymi 

zawartymi w karcie informacyjnej emisja ta nie powinna wykraczać poza granice działki, na której 

realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie. 

 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 
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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. TETHYS Sp. z o.o. sp. k. 

ul. Przemysłowa 83H 

62-510 Konin 

M.M. 
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