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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSI ĘWZIĘCIA  

Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 

poz. 1227 z późniejszymi zmianami). 

 

1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsi ęwzięcia 

 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie Stacjonarnego 

Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych na terenie gminy Starcza. 

GPZON usytuowany będzie na działce o numerze ewidencyjnym 521/6 k.m.3 w 

miejscowości Rudnik Mały – teren gminnej oczyszczalni ścieków. 

Głównym celem realizacji stacjonarnego gminnego punktu zbierania odpadów 

niebezpiecznych (GPZON) jest zachęcenie mieszkańców do selektywnego 

gromadzenia wytworzonych odpadów niebezpiecznych, a tym samym poprawa 

systemu zarządzania środowiskiem naturalnym. 

Liczba mieszkańców Gminy: 2 676 

⇒ Powierzchnia zagospodarowania terenu (działki):   min. 385,52 m2 

⇒ Powierzchnia zabudowy:      40,39 m2 

⇒ Powierzchnia terenów utwardzonych:    73,00 m2 

⇒ Magazynowanie: 

– Kontener o pojemności ok. 30 m3  

– Pojemniki specjalistyczne (15 szt.) o max pojemności 1100 dm3 

– Pojemniki specjalistyczne (2 szt.) o max pojemności 150 dm3 

 

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomo ści, a tak Ŝe obiektu budowlanego 

oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pok rycie 

nieruchomo ści szat ą roślinn ą 

 

 Analizowana działka o numerze ewid. 521/6 k.m.3 zlokalizowana jest w 

miejscowości Rudnik Mały, przy oczyszczalni ścieków.  

Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu: omawiana działka znajduje się na 

terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. Teren trwale zainwestowany, 

niezagospodarowany. 
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Pokrycie szatą roślinną: teren trawiasty, nieuŜytki, brak drzew i krzewów. 

Powierzchnia zagospodarowania terenu (działki):  min. 385,52 m2 

Powierzchnia zabudowy:      40,39 m2 

Powierzchnia terenów utwardzonych:    73,00 m2 

 

3) Rodzaj technologii 

 

Planowane przedsi ęwzięcie  polega na budowie Stacjonarnego Gminnego Punktu 

Zbierania Odpadów Niebezpiecznych na terenie gminy Starcza. 

Planuje się zbiórkę selektywną odpadów niebezpiecznych na wyznaczonej przez 

Gminę działce według następujących strumieni: 

� zuŜyte baterie; 

� przeterminowane leki; 

� zuŜyte akumulatory; 

� farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, Ŝywice w opakowaniach; 

� zuŜyte oleje w opakowaniach; 

� odczynniki chemiczne, fotograficzne, tonery, tusze w opakowaniach; 

� urządzenia elektroniczne; 

� opakowania po farbach, aerozole; 

� zuŜyte Ŝarówki, świetlówki, lampy z solarium i inne zawierające rtęć; 

� środki ochrony roślin w opakowaniach; 

� lepiki, smoła – w opakowaniach;  

� płyny samochodowe, do chłodnic itp. w opakowaniach; 

� kwasy i zasady w opakowaniach; 

� detergenty w opakowaniach; 

� drobne urządzenia AGD; 

� odpady wielkogabarytowe. 

 GPZON to zbieranie i czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych 

dostarczonych przez mieszkańców i selektywnie umieszczanych w odpowiednich 

kontenerach i pojemnikach. Zgromadzone na terenie obiektu odpady nie będą tam 

przetwarzane. Odpady będą dostarczane tylko indywidualnie przez mieszkańców – 

nieodpłatnie. KaŜdy pojemnik będzie wyraźnie opisany i zabezpieczony. Teren, na 

którym znajdować się będzie GPZON będzie zamykany, zabezpieczony przed 

dostępem osób niepowołanych. Planuje się raz na kwartał wywóz odpadów, po 
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podpisaniu stosownej umowy, przez specjalistyczną firmę o uregulowanych 

wymogach formalno – prawnych, jej transportem do miejsc odzysku lub 

unieszkodliwiania.  

Planuje się zagospodarowanie terenu poprzez wybudowanie budynku, w 

którym oprócz pomieszczenia socjalnego znajdować się będzie: 

• magazyn odpadów niebezpiecznych, 

• wiata na odpady wielkogabarytowe (duŜe AGD). 

Odpady magazynowane będą w budynku murowanym, podłoga betonowa w 

kontenerach i pojemnikach specjalistycznych. Odpady wielkogabarytowe (np. 

telewizory, lodówki, pralki) przyjmowane będą i magazynowane pod wiatą na terenie 

utwardzonym. 

Krótki opis postępowania: mieszkaniec przyjeŜdŜa z odpadami, wjeŜdŜa na 

teren GPZON, sam klasyfikuje i umieszcza odpady w odpowiednim pojemniku. 

Do obsługi GPZON nie przewiduje się dodatkowego zatrudnienia. Do obsługi 

punktu zostanie wyznaczony pracownik gminy, który w określone dni i godziny 

będzie otwierał, zamykał i doglądał. 

Planuje się otwarcie punktu 2 razy w tygodniu przez 3 godziny.  

Koncepcja zagospodarowania terenu stanowi załącznik do wniosku.  

 

4) Ewentualne warianty przedsi ęwzięcia 

 

W wariancie polegającym na nie podejmowaniu przedsięwzięcia analizowany 

teren pozostaje w stanie istniejącym (niezagospodarowanym). 

 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska w przypadku planowanego 

przedsięwzięcia oznacza wariant nie przyczyniający się do pogorszenia stanu 

istniejącego z uwzględnieniem warunków ochrony środowiska, zdrowia i Ŝycia ludzi w 

celu ograniczenia moŜliwych uciąŜliwości. 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę to wariant, w którym stacjonarny 

gminny punkt zbierania odpadów niebezpiecznych powstanie na terenie obecnej 

oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym gmina Starcza. Teren, na którym ma 

powstać GPZON nie ma innego przeznaczenia, niŜ obecnie tzn. w planie 

zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony na potrzeby gminnej 

oczyszczalni ścieków. 
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Wariant zaproponowany przez wnioskodawcę był najbardziej racjonalny. 

Rozpatrywano takŜe inne warianty przedsięwzięcia – alternatywne: 

1) Wybór odpowiedniego miejsca – terenu pod GPZON: proponowano kilka 

innych działek naleŜących do gminy i na jej terenie, jednakŜe miejsce przy 

oczyszczalni ścieków wydawało się najbardziej racjonalne. Ponadto 

lokalizacja GPZON w centrum gminy wiązałaby się najprawdopodobniej z 

protestami mieszkańców ze względu na nieduŜą odległość od zabudowań 

mieszkalnych. 

2) Zakres GPZON – jego wielkość: proponowano budowę duŜego GPZON, z 

duŜym nakładem środków, jednakŜe zdecydowano się na wariant najbardziej 

ekonomiczny dla gminy tzw. mini GPZON, który będzie wystarczający dla 

początkowej fazy istnienia punktu. 

Wariant proponowany do realizacji jest optymalnym rozwiązaniem jako wariant 

podstawowy inwestycji. Przedstawiony sposób realizacji planowanego 

przedsięwzięcia polegającego na budowie stacjonarnego gminnego punktu zbierania 

odpadów niebezpiecznych jest jednym z zadań prawidłowego gospodarowania 

odpadami. 

Wariant zaproponowany przez wnioskodawcę jest jednocześnie wariantem 

najkorzystniejszym dla środowiska. 

 

5) Przewidywana ilo ść wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, 

paliw oraz energii 

Planowana inwestycja będzie wyposaŜona w instalację elektryczną. 

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi 7 kW. 

Zaopatrzenie w wodę – przewidywana jest instalacja wodna i sanitarna 

przeprojektowana wg warunków, w której zuŜycie wody będzie równe 0,1 m3/dobę. 

Zaopatrzenie w ciepło – ogrzewanie elektryczne, dwa grzejniki o łącznej mocy 1 kW. 

 

6) Rozwi ązania chroni ące środowisko 

Realizacja przedmiotowej inwestycji na działce o numerze ewidencyjnym 

521/6 k.m.3 w miejscowości Rudnik Mały polegającej na zagospodarowaniu działki 

na potrzeby Stacjonarnego Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych 

na terenie gminy Starcza wiązać się będzie z następującymi rozwiązaniami 

chroniącymi środowisko: 
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Etap budowy:  

⇒ Teren budowy zostanie zabezpieczony przed wyciekami z maszyn i 

urządzeń; 

⇒ Prace budowlano-montaŜowe ograniczą się do pory dziennej; 

⇒ W okresie budowy odpady będą tymczasowo magazynowane w 

specjalnie wydzielonych miejscach. Po wykonaniu prac montaŜowych 

plac będzie uporządkowany. 

Etap eksploatacji:  

⇒ Odpady magazynowane będą w budynku murowanym, podłoga 

betonowa w kontenerach i pojemnikach specjalistycznych. Odpady 

wielkogabarytowe (np. telewizory, lodówki, pralki) przyjmowane będą i 

magazynowane pod wiatą na terenie utwardzonym. 

⇒ Zgromadzone na terenie obiektu odpady nie będą tam przetwarzane. 

Odpady będą dostarczane tylko indywidualnie przez mieszkańców – 

nieodpłatnie. KaŜdy pojemnik będzie wyraźnie opisany i zabezpieczony. 

Teren, na którym znajdować się będzie GPZON będzie zamykany, 

zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. 

⇒ Zastosowanie szczelnego ogrodzenia terenu o wysokości 2 m wraz z 

bramą wjazdową zamykaną poza godzinami przyjęć odpadów. 

⇒ Oświetlenie terenu umoŜliwiające nocny zdalny monitoring obiektu. 

⇒ Skanalizowanie terenu z zastosowaniem separatora ropopochodnych. 

⇒ WyposaŜenie obiektu w specjalistyczny kontener o pojemności około 30 

m3 oraz pojemniki specjalistyczne do selektywnej zbiórki (17 szt.). 

 

7) Rodzaje i przewidywana ilo ść wprowadzanych do środowiska substancji 

lub energii przy zastosowaniu rozwi ązań chroni ących środowisko 

a) zuŜycie wody do celów bytowych: 

Qśrd = 0,1 m3/d 
 

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków  bytowych: 

Ścieki bytowe odprowadzane będą do (w zaleŜności od uzbrojenia terenu – 

wyposaŜenia w infrastrukturę): bezodpływowego szczelnego zbiornika (szamba) lub 

kanalizacji sanitarnej. 
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Przy załoŜeniu, Ŝe ilość ścieków bytowych stanowi 100 % zuŜytej wody do 

celów socjalno bytowych, ilość ścieków wynosić będzie: 

Qśrd = 0,1 m3/d 

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych: 

Maksymalny odpływ spływów opadowych obliczono ze wzoru : 

Q = ψ x  F x  q 

gdzie :  

ψ – współczynniki spływu – wg charakterystyki dla zlewni   

F – powierzchnia zlewni [ha], 

q – natęŜenie deszczu [dm3/s x ha] – przyjęto q=131 dm3/s x ha  

[p = 20%, t = 15 min] 

Na terenie projektowanego GPZON w Rudniku Małym wyszczególniono 

następujące powierzchnie: 

− powierzchnia dróg dojazdowych i powierzchni manewrowych  73 m2 

− powierzchnia zabudowy = powierzchnia dachu:   ok. 41 m2 

 

Maksymalny odpływ wód i ścieków opadowych 

Rodzaj powierzchni 
odwadnianej 

Powierzchnia 
[m2] 

Współczynnik 
spływu ψ 

Maksymalny 
odpływ ścieków 

Qmax[l/s] 
Dachy 41 0,95 0,51 

Drogi i place 73 0,90 0,86 
 

Przewidywana ilość wód opadowych odprowadzanych do powierzchni ziemi z 

terenów szczelnie utwardzonych:     68,4 m3/rok 

[wg obliczenia: 114 m2 x 600mm ,   gdzie: 600 mm oznacza średni opad roczny] 

Wody opadowe z dachów niewymagające oczyszczenia, odprowadzane będą 

powierzchniowo do ziemi na terenie inwestora.  

Ścieki opadowe brudne spływające z powierzchni utwardzonych placów i dróg 

odprowadzane będą, poprzez separator ropopochodnych, po powierzchni ziemi na 

terenie naleŜącym do inwestora.  

d) Rodzaj i ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza 

 Planowane przedsięwzięcie w fazie eksploatacji będzie powodowało 

nieznaczne korzystanie ze środowiska w zakresie powietrza atmosferycznego. 

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z projektowanego 
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przedsięwzięcia będzie głównie praca silników samochodowych. Do atmosfery będą 

emitowane  typowe zanieczyszczenia pochodzące ze spalania paliw w silnikach 

spalinowych samochodów osobowych i cięŜarowych: benzen, CO, NO2 i ołów. 

Zakłada się wjazd i wyjazd do GPZON około 30 samochodów osobowych dziennie. 

Obliczenia wykonano, przy załoŜeniu, Ŝe kaŜdy z samochodów na włączonym silniku 

będzie przebywał na terenie około 30 min i przebędzie trasę ok. 2 km: 

 

Emisja tlenku w ęgla (CO) 

Typ pojazdu:   osobowy 

Liczba pojazdów:  30 [pojazdów/dobę] 

Prędkość pojazdu:  19 [km/h] 

Czas pracy:   3 [h/dobę] 

Przejechana droga:  2 [km] 

Wskaźnik emisji:  10,3 [g/km/pojazd]  

Wielkość emisji: 

ECO = 10,3 [g/km/pojazd] * 2 [km] * 30 [pojazdów/dobę] = 618 [g/dobę] 

ECO = 0,206 [kg/h] 

 

Emisja tlenków azotu (NOx) 

Typ pojazdu:   osobowy 

Liczba pojazdów:  30 [pojazdów/dobę] 

Prędkość pojazdu:  19 [km/h] 

Czas pracy:   3 [h/dobę] 

Przejechana droga:  2 [km] 

Wskaźnik emisji:  1,3 [g/km/pojazd]  

Wielkość emisji 

ENOx = 1,3 [g/km/pojazd] * 2 [km] * 30 [pojazdów/dobę]= 78 [g/dobę] 

ENOx = 0,026 [kg/h] 

 

Emisja benzenu 

Typ pojazdu:   osobowy 

Liczba pojazdów:  30 [pojazdów/dobę] 

Prędkość pojazdu:  19 [km/h] 

Czas pracy:   3 [h/dobę] 
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Przejechana droga:  2 [km] 

Wskaźnik emisji:  0,136 [g/km/pojazd]  

Wielkość emisji 

EB = 0,136 [g/km/pojazd] * 2 [km] * 30 [pojazdów/dobę]= 8,16 [g/dobę] 

EB = 0,000272 [kg/h] 

Emisja ołowiu 

Typ pojazdu:   osobowy 

Liczba pojazdów:  30 [pojazdów/dobę] 

Prędkość pojazdu:  19 [km/h] 

Czas pracy:   3 [h/dobę] 

Przejechana droga:  2 [km] 

Wskaźnik emisji:  0,00155 [g/km/pojazd]  

Wielkość emisji 

EPb = 0,00155 [g/km/pojazd] * 2 [km] * 30 [pojazdów/dobę]= 0,093 [g/dobę] 

EPb = 0,0000031 [kg/dobę] 

Emisja sadzy 

Typ pojazdu:   osobowy 

Liczba pojazdów:  30 [pojazdów/dobę] 

Prędkość pojazdu:  19 [km/h] 

Czas pracy:   3 [h/doba] 

Przejechana droga:  2 [km] 

Wskaźnik emisji:  0,105 [g/km/pojazd]  

 

Wielkość emisji 

ES = 0,105 [g/km/pojazd] * 2 [km] * 30 [pojazdów/dobę] = 6,3 [g/dobę] 

ES = 0,0021 [kg/dobę] 

 

e) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami: 

 

GPZON to zbieranie i czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych 

dostarczonych przez mieszkańców i selektywnie umieszczanych w odpowiednich 

kontenerach i pojemnikach. Zgromadzone na terenie obiektu odpady nie będą tam 

przetwarzane. 
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Przewidywaną ilość zbieranych odpadów w GPZON załoŜono szacunkowo w 
ilość. 

Rodzaj odpadów Ilo ść [kg] 
Farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, Ŝywice 352 

ZuŜyte baterie i akumulatory 752 

ZuŜyte oleje 77 

Przeterminowane leki 463 

Odczynniki chemiczne, fotograficzne, tonery 301 

Urządzenia elektroniczne 1543 

Opakowania po farbach, aerozloach 11 

ZuŜyte Ŝarówki, świetlówki, lapy z solarium i 
inne zawierające rtęć 

70 

Środki ochrony roślin 2 

Lepiki, smoła, płyny samochodowe, do chłodnic 7 

 
Odpady magazynowane będą w budynku murowanym, podłoga betonowa w 

kontenerach i pojemnikach specjalistycznych. Odpady wielkogabarytowe (np. 

telewizory, lodówki, pralki) przyjmowane będą i magazynowane pod wiatą na terenie 

utwardzonym. 

Przewiduje się kontener o pojemności ok. 30 m3, 15 pojemników 

specjalistycznych z atestami o max pojemności ok. 1100l oraz 2 pojemniki 

specjalistyczne z atestami o max pojemności ok. 150l. 

 

8) MoŜliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

 

W przypadku planowanego przedsięwzięcia – budowa stacjonarnego 

Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w gminie Starcza, 

transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje. 

 

9) Obszary podlegaj ące ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody znajduj ące si ę w zasi ęgu znacz ącego 

oddziaływania przedsi ęwzięcia 

 

W granicach oddziaływania nie występują obszary i obiekty objęte ochroną na 

podstawie przepisów o ochronie przyrody. W granicach terenu nie występują równieŜ 

obszary i obiekty objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków.  
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W sąsiedztwie obszary parków narodowych lub obszary ochrony 

uzdrowiskowej nie występują. 

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują zabytki 

chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Projektowane przedsi ęwzięcie nie oddziaływuje na obszary podlegaj ące 

ochronie przyrody.  

  Zgodnie z listą potencjalnych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 

2000 w Polsce ogłoszoną przez Ministerstwo Środowiska na terenie powiatu 

częstochowskiego znajdują się trzy obszary NATURA 2000 zgłoszone w sierpniu 

2007 r. do Komisji Europejskiej: 

∗ Ostoja Olsztyńsko – Mirowska: PLH 240015, 

∗ Ostoja Złotopotocka:  PLH 240020, 

∗ Suchy Młyn:    PLH 240016. 

Obszary te, jako mające znaczenie dla Wspólnoty, zostały zatwierdzone przez 

Komisję Europejska 12.12.2008 r. 

W promieniu 16 km od terenu objętego niniejszą analizą nie występują obszary 

Natura 2000 objęte propozycją specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natury 2000 

w Polsce, przesłaną przez Polskę do Komisji Europejskiej (tzw. lista oficjalna). 

NajbliŜszym w stosunku do przedmiotowego terenu, potencjalnym obszarem jest 

Ostoja Olsztyńsko – Mirowska. 

Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie jednak negatywnie na środowisko 

przyrodnicze Obszaru Ostoi, gdyŜ znajduje się ona w odległości wykluczającej 

bezpośrednie oddziaływanie. Niekorzystne oddziaływanie projektowanego 

przedsięwzięcia ograniczy się do najbliŜszego otoczenia przedmiotowego terenu.  

 

 

 
Opracowanie: mgr inŜ. Magdalena Gradzik – Myrda 

ATMOTERM – EKOURBIS Sp z o.o. 
 


