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POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 3 pkt.2, art. 10 ust. 1 pkt.3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z pozn. zm.) i art. 78 ust. 1 pkt.2, art. 77 ust. 1
pkt.2 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. z 2008r. nr 199, poz. 1227 z pozn. zm.),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klodzku po zapoznaniu si§ z wnioskiem Wojta Gminy
Klodzko z dnia 12.07.201 Ir. (data wplywu do PSSE Klodzko 22.07.201 Ir.) znakRMiZN.6220.15.2011

dot. uzgodnienia warunkow realizacji przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa instalacji do stabilizacji
tlenowej odpadow biodegradowalnych przy oczyszczalni sciekow w Szalejecie Gornym"

Adres inwestycji: Szalejow Gorny dz. nr 800, Gmina Klodzko

Inwestor zadania: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy Zdroju Sp.z.o.o., ul. Spacerowa 2,
57-320 Polanica Zdroj

Autor raportu: proGEO Sp.z.o.o., Al. Armii Rrajowej 45, 50-541 Wroclaw - mgr Marcin Olearnik

Opiniuje

. _ - _ . . _ pQzytywnie^zastrzezemaiiit- wruuirki realizacjrprzedsi£wzi£cia
pod wzgl^dem wymagan higienicznych i zdrowotnych:

1. Po wykonaniu inwestycji, nalezy na etapie uzytkowania dokonac oceny stanu srodowiska na
podstawie badan przeprowadzonych w terenie, celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

2. W projekcie budowlanym nalezy uwzgl^dnic wszystkie zalecenia i warunki okreslone w raporcie
o oddzialywaniu przedsi§wzi?cia na srodowisko opracowanym na etapie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach

UZASADNIENIE:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klodzku po zapoznaniu sie z wnioskiem
Wojta Gminy Klodzko dotyczajcym uzgodnienia warunkow realizacji w/wymienionego przedsi^wzi^cia
uzgadnia pozytywnie przedmiotowe zadanie, pod warunkiem wykonania na etapie rozwia^zan
projektowych odpowiednich zabezpieczen ludzi i srodowiska naturalnego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana b^dzie na terenie istnieja^cej oczyszczalni sciekow
(powierzchnia ok. 0,57 ha) w Szalejecie Gornym mi dzialce nr 800. Przedmiotem przedsi^wzi^cia jest
instalacja do stabilizacji tlenowej odpadow zawieraja^cych frakcj^ biodegradowalna^. W sklad inwestycji
wchodzic b^da^:

• runele kompostowe do intensywnej stabilizacji tlenowej odpadow,
• plac stabilizacji kompostu po I fazie stabilizacji intensywnej w tunelach,
• drogi technologiczne,
• infrastruktura techniczna - sieci energetyczne, kanalizacyjne, wodociqgowe.

W ramach inwestycji zostanie wykorzystana istniejajca infrastruktura (plac stabilizacji osadow, zaplecze
socjalno - techniczne) oraz teren obecnie nie zagospodarowany.
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Autor raportu stwierdza:
• Najblizsze zabudowania mieszkaniowe znajduja siê  w odleglosci 500 m od terenu projektowanej

inwestycji, tak wi§c przedsi§wzie_cie nie b^dzie rodzilo konfliktow spolecznych.
• W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego nie stwierdzono mozliwosci wystapienia przekroczen

wartosci odniesienia substancji w powietrzu (amoniak, siarkowodor, inne odory) poza teren do ktorego
inwestor posiada tytul prawny.

• W celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania na srodowisko gruntowo - wodne (substancje
ropopochodne, smary i oleje) place pod: sprz^t budowlany, srodki transportu, zostana^ utwardzone oraz
wykonane w sposob zapewniajqcy szczelnosc.

• Powstale odpady b^da^ zbierane, segregowane i przechowywane w opisanych pojemnikach, a nastejmie
wywozone, odzyskiwane i utylizowane przez wyspecjalizowane jednostki. Odpady przeznaczone do
kompostowania b^da^ magazynowane jedynie na uszczelnionym i skanalizowanym placu.

• Przedsi^wzi^cie nie b^dzie powodowalo przekroczenia dopuszczalnych norm akustycznych (halasu).
• Powstale scieki technologiczne z placu stabilizacji b^da^ odprowadzane do bezposrednio s^siaduja^cej

z inwestycja^ oczyszczalni sciekow.
• Inwestycja nie lezy na obszarach objejych ochrony na mocy ustawy o ochronie przyrody (w tym

NATURA 2000).
• Brak transgranicznego oddzialywania.

Biorqc powyzsze pod uwag§, postanowiono jak w sentencji.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. nr 80 poz.717 - z pozn. zm.
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 200 Ir. - Prawo Ochrony Srodowiska - Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z pozn. zm.

POUCZENIE:
Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie

Mlojdszy Asys^ent
\&JUi,(Mj^<b\.i~
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OtrzymUJJj: Teresa J^ftak

1. Gmina Klodzko, ul. Okrzei 8a
2. Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy Zdroju Sp.z.o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica Zdroj
3. proGEO Sp.z.o.o., Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wroclaw
4. ZNS-teczka-711
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