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oPINIA

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 oraz art. ?8 ust,l pkt 2 ustawy z dnia 3 pńdziemka 2008r. o
udostęPnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddział}.wania na środowisko (Dz. IJ. z2008 r. nr 199, poz. 1227) po rozpatrzeliu wystąpienia Urzędu
Gminy Bartniczka z dnia23 pażdziemika2014 r. znak: WIŚR.6220.1.10,2014 o wyrazenie opinii w ramach
Postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na zmianie sposobu uĄtkowania obiektów garażowo-maga4rnowych na stację demontazu
pojazdów zlokalizowanych na teręnie działki tlr 236ll w Jastrzębiu gm. Bartniczka

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARI\IY W BRODNICY

wy raża następuj ącą opinię:

- Po za9ozfraniu się z przedłoźonymi materiałami w tym z raportem o oddziĄwaniu na środowisko uwa,źam, że
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach winna zarvierać następujące warunki:

' uciązliwość inwestycji nie moze wyhaczać poza teren władania, nie może powodować konfliktów
społeczrych oraz naruszać interesów osób trzecich,

' dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia pod względem wymagń higienicznych i zdrowotnych
PrzezPństwowego Powiatowego Inspeklora Sanitarnego w Brodnicy lub uprawnionego rzeczoznawcę
ds. sanitarno-higienicznych.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zmianie sposobu uzytkowania obiektów garażowo-
magazynowychzlokalizowanych na terenie działki o powierzchni 0,8l ha w całości ogrodzonej. Bezpośrednio
Pod działalność przewidziano dwa obiekty budowlane (,\ i B), parterowe, niepodpiwniczone składając e się z 12
boksów, W budynku ,,B" zaplanowano sektor przyjmowania i magazynowania pojazdów. W budl,mku ,,A"
przewidziano sektor demontażu pojazdów i magazrynow,ania odpadów niebezpieczrych, sektor magarynowania
wymontowanych części oraz sektor magazynowania odpadów innych niz niebezpieczne. W budyŃach
wykonana zostanie instalacja wód odciekowych z wljustęm liniowym z fuatką do ujmowania odcieków z
podłączeniem do separatora substancji ropopochodnyr;h. W stacji demontażu pojazdów przewidywarry jest
demontaż pojazdów ołącmej masie ok. l000 Mg/rok.

Analizując przedłożone materiĄ, w tym ra)ort o oddziĘwaniu przedsięwzięcia na środowisko
opracowany przez ,,Firma Rozwadowski" w 2014 r. ,lzltńęm, ze planowana zmianie sposobu uzytkowania
obiektów garażowo-magazynowych na stację demontazu pojazdów może być nealizowana przy spełnieniu
wyżej podanych warunków.
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