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Urząd Miejski w Łasku
Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
OŚR.6220.14.2022 z dnia 22.02.2023 r.


Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu złomu i zbierania pojazdów wycofanych  z eksploatacji na działce o nr ewid. 54 obręb 9 w Łasku
 

	Przedsięwzięcie będzie polegało na prowadzeniu punktu skupu odpadów złomowych na placu składowym o powierzchni ok. 600 m2 oraz punktu skupu pojazdów wycofanych z eksploatacji na powierzchni ok. 200 m2. Przedsięwzięcie usytuowane będzie na działce nr 54 obręb 9 przy ul. Utraty i ul. Lutomierskiej w Łasku. Planowana roczna ilość skupowanego złomu wynosić będzie ok. 3000 ton.
Obszar projektowanej inwestycji sąsiaduje z terenami o różnej funkcji: 
	na kierunku zachodnim – zakład regeneracji turbosprężarek do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, maszyn budowlanych, rolniczych i innych napędzanych silnikami spalinowymi, 

na kierunku północnym – droga powiatowa ul. Lutomierska, 
na kierunku wschodnim – Środowiskowy Dom Samopomocy, stary drewniany budynek mieszkalny, 
na kierunku południowym – droga gminna ul. Utrata. 
Złom dostarczany będzie na teren składu samochodami dostawczymi oraz ciężarowymi, a także osobowymi przez indywidualnych dostawców. Po zważeniu składowany będzie 
w boksach, w pojemnikach i kontenerach na utwardzonym przeznaczonym do tego celu placu składowym o powierzchni 0,06 ha. 
Wyselekcjonowane odpady metali będą czasowo magazynowane w wyznaczonym miejscu na terenie placu magazynowego i po uzyskaniu odpowiedniej partii transportowej przekazywane do hut w celu ich odzysku i recyklingu. Złom będzie transportowany bezpośrednio do huty, do recyklingu w procesie metalurgicznym. Złom przeznaczony do przerobu nie będzie zawierać przedmiotów oraz substancji niebezpiecznych. W zakładzie przyjmowany będzie wyłącznie złom należący do grup odpadów opisanych niżej. 
Punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 214 poz. 1806 ze zm.) wyposażony będzie w utwardzony i szczelny plac o powierzchni nie mniejszej niż 200 m2. Dodatkowo 
w budynku biurowym zainstalowana zostanie szafa metalowa do przechowywania dokumentów przyjętych pojazdów oraz znajdzie się tam odpowiednia ilość sorbentów, zapewniających ochronę środowiska w przypadku ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z magazynowanych pojazdów.
W ramach planowanej działalności przewiduje się zbieranie następujących rodzajów odpadów:
	12 01 01 – Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów;

12 01 02 – Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów;
12 01 03 – Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych;
15 01 04 – Opakowania z metali;
16 01 04* – Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy;
16 01 18 – Zbiorniki na gaz skroplony;
16 01 17 – Metale żelazne;
16 01 18 – Metale nieżelazne;
16 06 01* ‑ Baterie i akumulatory ołowiowe;
16 08 01 – Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07);
17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz;
17 04 02 – Aluminium;
17 04 03 – Ołów;
17 04 04 – Cynk;
17 04 05 – Żelazo i stal;
17 04 06 – Cyna;
17 04 07 – Mieszaniny metali;
17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10;
16 02 16 – Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15;
19 12 02 – Metale żelazne;
19 12 03 – Metale nieżelazne.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem istotnych emisji substancji lub energii wprowadzanych do środowiska. Istotnym zagadnieniem na etapie eksploatacji przedsięwzięcia jest właściwa gospodarka odpadami uwzględniająca właściwe magazynowanie oraz zagospodarowanie odpadów. Miejsce magazynowania i przetwarzania odpadów będzie posiadało szczelną powierzchnię, kontenery, pojemniki i worki typu big-bag służące do magazynowania odpadów będą szczelne.
Źródłem emisji do powietrza będą pojazdy poruszające się po terenie przedmiotowego przedsięwzięcia dowożące i odbierające odpady oraz załadunek i rozładunek odpadów.
Z uwagi na skalę przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdza się, że możliwość ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko nie będzie miała miejsca. Emisje z terenu planowanej inwestycji nie pogorszą istniejącego stanu środowiska i nie przyczynią się do przekroczenia dotychczasowych standardów jakości powietrza. 
Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. Ścieki przemysłowe z utwardzonego terenu składu po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem będą odprowadzane do szczelnego zbiornika odparowującego, a ich nadmiar będzie wywożony na oczyszczalnię ścieków. Wody z dachu budynku oraz terenów nieutwardzonych będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu.
Źródłem emisji hałasu z terenu przedmiotowego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji będą pojazdy poruszające się po terenie przedsięwzięcia oraz praca wózka widłowego i ładowarki. 
Analiza oddziaływania na klimat akustyczny przedmiotowego przedsięwzięcia wykazała, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. 
Na terenie omawianej inwestycji, w fazie eksploatacji przedsięwzięcia będą wytwarzane następujące rodzaje odpadów 15 01 01, 15 01 02, 20 03 02 i 16 02 13*.
Powstające odpady magazynowane będą w sposób selektywny, w pojemnikach lub kontenerach, w wyznaczonym do tego celu miejscu. Wytwarzane odpady odbierane będą przez podmioty posiadające decyzje w zakresie gospodarowania przedmiotowymi odpadami.
Na podstawie przedstawionej dokumentacji dotyczącej emisji zanieczyszczeń i innych uciążliwości do środowiska związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji wynika, że nie ma przeciwwskazań prawnych do utworzenia przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się kumulowania oddziaływań z innymi przedsięwzięciami realizowanymi, bądź zrealizowanymi na analizowanym terenie.
W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego. 
W przypadku realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia należy wykluczyć duże ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych 
i budowlanych. 
Obszar inwestycji obejmuje teren przekształcony antropogenicznie. W związku 
z planowaną inwestycją nie dojdzie do wycinki drzew i krzewów ani pogorszenia stanu środowiska naturalnego.
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