Kraków, 14 marca 2016 r.

Prezydent Miasta Krakowa
Wydział Kształtowania Środowiska
Urzędu Miasta Krakowa
os. Zgody 2
31-949 Kraków

Dotyczy:
pisma z dnia 24 lutego 2016 r.
(wpłynęło: 29 lutego 2016 r.)
znak: WS-04.6220.161.2015.AD

Znak sprawy: NZ-PG-420-94/16
ZL/2016/02/1568

OPINIA SANITARNA
Na podstawie art. 12 ust. l i art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1412), art. 64 ust. 1 pkt 2 ust.3 i art. 78 ust. 1 pkt 2
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
(tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.), w związku z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.71) - Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Krakowie po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na realizacji
punktu do zbierania lub przeładunku złomu oraz zabudowy usługowej wraz z towarzyszącą jej
infrastrukturą w ramach zamierzenia p.n.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych wraz z punktem odzysku części zbieranych odpadów oraz pozostałą infrastrukturą
towarzyszącą, położonych na działkach o numerach 115, 445, 458, 459, 461 obręb 53, jednostka
ewidencyjna Krowodrza, w Krakowie-Olszanicy” przy ulicy Powstania Styczniowego - stwierdza, iż
przedsięwzięcie to:
wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu w
zakresie:








Ochrony zdrowia i życia ludzi
Ochrony przed hałasem
Ochrony powietrza atmosferycznego
Ochrony wód
Ochrony gleby
Gospodarki odpadami

Wnioskodawca:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nowohucka 1
31-580 Kraków
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Pełnomocnicy
Wnioskodawcy:

1. Krystyna Flak
ul. Nowohucka 1
31-580 Kraków

-

Pełnomocnik wskazany do doręczeń

2. Gertruda Kornaś
ul. Nowohucka 1
31-580 Kraków

Uzasadnienie
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na realizacji punktu do zbierania lub
przeładunku złomu oraz zabudowy usługowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą w ramach
zamierzenia p.n.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z
punktem odzysku części zbieranych odpadów oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą,
położonych na działkach o numerach 115, 445, 458, 459, 461 obręb 53, jednostka ewidencyjna
Krowodrza, w Krakowie-Olszanicy” przy ulicy Powstania Styczniowego.
Z informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że teren
przeznaczony pod przedmiotową inwestycję jest obecnie nieużytkiem, a powierzchnia terenu
objęta wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia wynosi około 4 ha. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajdować się będzie w
otulinie (strefie ochronnej) wyznaczonej dla "Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego", a
obszar planowanej inwestycji nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Rejon planowanej inwestycji znajduje się w
obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 450 – Dolina rzeki Wisły (Kraków)
udokumentowanego w 2015 roku. Zwierciadło wód podziemnych w przedmiotowym rejonie
znajduje się na głębokości kilku metrów poniżej powierzchni terenu i może mieć charakter
naporowy. Planowane przedsięwzięcie znajdować się będzie w zlewni jednolitej części wód
powierzchniowych oznaczonej - JWCP PLRW20009213699 (Rudawa od Racławki do ujścia)ekoregion Równiny Centralne oraz w obrębie jednolitej części wód podziemnych - JCWPd o
numerze 150 (europejski kod JCWPd PLGW2200150), ekoregion - Równiny Centralne.
Teren inwestycji od strony południowej, zachodniej i północnej graniczy, bezpośrednio, z
działkami niezabudowanymi. Od strony północno-wschodniej na długości około 130,0 metrów, w
bliskim sąsiedztwie przedsięwzięcia, znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Realizacja przedsięwzięcia nie będzie kolidować z dojazdami do istniejącej zabudowy
mieszkalnej - droga gminna i drogi dojazdowe na działce nr 115 zostaną zachowane w
dotychczasowym przebiegu. Wnioskodawca zakłada również, że lokalizacja elementów
planowanego przedsięwzięcia w odległości około 150,0 metrów (kierunek SW) od obiektów
kubaturowych bazy paliw "Orlen", nie powinna powodować zwiększenia ryzyka wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej. Teren planowanego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych zostanie ogrodzony i objęty stałym dozorem mienia. Ogrodzenie planowanego
PSZOK będzie znajdowało się w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu potoku
Olszanickiego i zostanie wykonane w sposób zapewniający swobodny dostęp i przejście przez
działki cieków wodnych.
Z przedstawionych informacji wynika także, że przedsięwzięcie polegać będzie na budowie i
późniejszej eksploatacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w
skład którego wejdą również, m. in.: punkt odzysku części zbieranych odpadów (przygotowanie
do ponownego użycia) oraz sklep z produktami pochodzącymi z odzysku. Wnioskodawca
planuje, że obiekt będzie przeznaczony dla mieszkańców, w którym odpady przywiezione
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własnym środkiem transportu będzie można samodzielnie rozładować i pozostawić z pełnym
przekonaniem, że zostaną one właściwie zagospodarowane. Inwestycja realizowana będzie w
ramach obowiązkowego zadania własnego Gminy Miejskiej Kraków, określonego w ustawie z
dnia 13 września 1996 r., O utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2016 r.,
poz.250), rozdział 2, art. 3 ust.2 pkt.6.
Wnioskodawca planuje, że w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zrealizowane zostaną,
między innymi:
 budynek socjalno-biurowy 2-kondygnacyjny o wymiarach około 17,0 m x 9,5 m;
 budynek wielofunkcyjny parterowy, o wymiarach około 17,0 m x 14,5 m;
 droga technologiczna, pomiędzy budynkami i do strefy rozładunku odpadów wyposażona
w wagę o nośności 60,0 Mg;
 magazyn odpadów niebezpiecznych stanowiący pomieszczenie o powierzchni około 60,0
m2;
 strefa rozładunku odpadów stanowiąca rampę o szerokości około 9,0 metrów, zadaszona
na całej długości, dostosowana do załadunku kontenerów;
 drogi dojazdowe i technologiczne, place manewrowe i postojowe oraz chodniki.
 około 30 miejsc postojowych dla pracowników oraz klientów.
Wnioskodawca przewiduje następujące urządzenia i maszyny przeznaczone do planowanego
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: żuraw stacjonarny, ładowarkę
teleskopową, wózek widłowy, samochody z urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów,
kosiarki i urządzenia do utrzymywania terenów zielonych. Pozostałe wyposażenie
przedmiotowego punktu stanowić będą:
 prasokontenery – 3 sztuki;
 kontenery o pojemności przystosowanej do rodzaju gromadzonego odpadu w łącznej
ilości 29 sztuk, w tym kontenery obsługiwane z poziomu rampy, z przeznaczeniem na:
gruz budowlany 10,0 m3, odpady wielkogabarytowe 40,0 m3, opony 40,0 m3, tworzywa
sztuczne, PCV 40,0 m3, papier i tekturę 30,0 m3, metale 30,0 m3, drewno zmieszane,
impregnowane 40,0 m3;
 kontenery obsługiwane z poziomu terenu, z przeznaczeniem na: zużyte urządzenia RTV,
AGD, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kontenery otwierane z przodu o
pojemności około 30,0 m3).

W przedmiotowym obiekcie odbywać się będzie również zbiórka odpadów szklanych oraz
odzieży i tekstyliów.
Z przedłożonej dokumentacji wynika również, że:
 inwestycja zostanie zaprojektowana z zachowaniem naturalnego przebiegu otwartego
koryta potoku Olszanickiego. Koryto potoku nie będzie zarurowane. W ramach
planowanego przedsięwzięcia konieczne będzie wykonanie dodatkowych mostków na
potoku i rowie (wraz z przepustami), które umożliwią sprawną komunikację na terenie
planowanego przedsięwzięcia;
 elementy budowlane planowanego przedsięwzięcia (obiekty kubaturowe, place, drogi,
zbiornik na ścieki - szambo, separator substancji ropopochodnych), będą zlokalizowane
na nasypie powyżej poziomu terenu zagrożonego zalaniem wodami powodziowymi.
Większa część powierzchni biologicznie czynnej planowanego przedsięwzięcia będzie
ulegała okresowym podtopieniom, przez co zostanie utrzymany jej obecny charakter.
 ścieki bytowe z części socjalnej planowanego punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych będą odprowadzane do szczelnego zbiornika wybieralnego-szamba, o
pojemności około 30,0 m3;
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wody i ścieki opadowe będą odprowadzane do cieku wodnego – potoku Olszanickiego,
przebiegającego przez teren przedsięwzięcia, po ich wcześniejszym podczyszczeniu w
separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem;
woda na potrzeby planowanego przedsięwzięcia będzie doprowadzona z sieci Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie;
ogrzewanie planowanych obiektów jak również przygotowanie ciepłej wody użytkowej
będzie się odbywało za pomocą kotła gazowego lub z wykorzystaniem energii
elektrycznej.

Wnioskodawca planuje, że odpady przywożone do przedmiotowego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych będą w pierwszej kolejności ważone, a następnie kierowane
do miejsc tymczasowego magazynowania, przeznaczonych na poszczególne ich rodzaje.
Rozładunek i załadunek odpadów prowadzony będzie ręcznie lub przy wykorzystaniu urządzeń
mechanicznych. Po zgromadzeniu partii transportowej odpadów będą one przewożone
transportem własnym Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania lub przez inne specjalistyczne
firmy do miejsc ich przetwarzania tj., odzysku lub unieszkodliwiania. Część odpadów, po ich
uprzednim rozsortowaniu będzie poddawana procesom odzysku w warsztacie, w ramach
przygotowania do ponownego użycia, zlokalizowanym na terenie planowanego punktu, a
następnie udostępniana mieszkańcom w planowanym sklepie.
Przedsięwzięcie to, zgodnie z §3 ust.1 pkt. 55 lit. b tiret pierwsze, pkt. 81
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.71), należy zaliczyć do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek
sporządzenia raportu może być wymagany.
Z informacji przedstawionych przy wymienionym wyżej piśmie Prezydenta Miasta Krakowa,
wynika, że powierzchnia terenu objęta wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia wynosi około 4 ha, a przedmiotowe
przedsięwzięcie znajdować się będzie w otulinie (strefie ochronnej) wyznaczonej dla "Bielańsko
- Tynieckiego Parku Krajobrazowego". Rejon planowanej inwestycji znajduje się w obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 450 – Dolina rzeki Wisły (Kraków)
udokumentowanego w 2015 roku. Zwierciadło wód podziemnych w przedmiotowym rejonie
znajduje się na głębokości kilku metrów poniżej powierzchni terenu i może mieć charakter
naporowy. Planowane przedsięwzięcie znajdować się będzie również w zlewni jednolitej części
wód powierzchniowych oznaczonej - JWCP PLRW20009213699 (Rudawa od Racławki do
ujścia)- ekoregion Równiny Centralne oraz w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd o numerze 150 (europejski kod JCWPd PLGW2200150), ekoregion - Równiny
Centralne, a także w pobliżu potoku Olszanickiego. Wnioskować należy, że prace związane z
eksploatacją obiektu, prowadzone w sposób lokalny, ograniczony czasowo, mogą mieć wpływ
na środowisko poprzez emisję spalin z układów wydechowych maszyn, wycieków substancji
ropopochodnych z pojazdów obsługujących przedmiotowy Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych oraz mogą stanowić źródło hałasu. Etap eksploatacji obiektu będzie się
wiązał z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza (ruch samochodów w obrębie i
sąsiedztwie inwestycji, transport, proces technologiczny np. załadunek i rozładunek materiałów).
Zwiększenie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym
(w tym pyłów
zawieszonych, węglowodorów, tlenków węgla, tlenków azotu, aldehydów, pyłu oraz metali
ciężkich) może wywierać bezpośredni wpływ na zdrowie człowieka mogąc powodować: choroby
układu oddechowego i krwionośnego, alergie oraz zwiększać ryzyko zachorowań na choroby
nowotworowe. Spływy z terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
zawierające zanieczyszczenia ropopochodne, przedostając się do gleb i wód podziemnych, a
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stąd do organizmów roślin, zwierząt i ludzi, mogą powodować „skażenie” wszystkich ogniw
łańcucha pokarmowego. Inwestycja wiązać się będzie z magazynowaniem różnego typu
odpadów. Odpady niebezpieczne gromadzić się będą w infrastrukturze magazynowoeksploatacyjnej. Przedsięwzięcie stanowić może także ponadnormatywne źródło hałasu (praca
urządzeń, ruch pojazdów). Nie można zatem wykluczyć, iż skumulowane oddziaływanie
akustyczne przekroczy dopuszczalne normy hałasu na terenach podlegających ochronie
akustycznej.
Ponieważ inwestycja – w opisanym zakresie, zdaniem tut. Inspektora Sanitarnego może znacząco
oddziaływać na środowisko naturalne i zdrowie ludzi – w związku z tym wymaga przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko w w/wym. zakresie.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie działając w oparciu o przepis art. 64 ust.1
pkt.2 i ust.3 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 (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.), uwzględniając uwarunkowania o
których mowa w art. 63 ust.1 wymienionej powyżej ustawy wydał opinię jak wyżej.
Niniejsza opinia nie podlega zaskarżeniu.
Referent sprawy: R. Jarosz tel. nr 12 430 69 91 wew. 112.

Rozdzielnik do Opinii sanitarnej z dnia 14 marca 2016 r., znak: NZ-PG-420-94/16; ZL/2016/02/1568:
1. Adresat;
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nowohucka 1, 31580 Kraków, działająca przez Pełnomocników: 1. Pełnomocnik wskazany do doręczeń - Pani Krystyna Flak,
ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków 2. Gertruda Kornaś, ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków;
3. Pozostałe strony postępowania oraz podmioty na prawach strony w postępowaniu poprzez obwieszczenie
na stronie internetowej www.krakow.psse.alte.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków (zgodnie z art. 49 KPA , w związku z
art. 74 ust. 3 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 (tekst jednolity
Dz. U. 2013, poz. 1235 z pózn. zm.),
4. NZ a/a.
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