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Na podstawie art. 3 pkt 2, art. 10 ust. 1 pEF;st.Z*l z dnia 14 marca 1985r.
o Paristwowej Inspekcji Sanitamej ( Dz.tJ. z 2006r. Nr 122, . 851 z p62n. zm.) i art. 78

z dnia 3 paldziemika 2008r.ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 6 i 7

o udostglnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, spoleczefstwa w ochronie

Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko ( Dz. U. 2008r. nr 199,po2.1227 ),

Parfisfwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Srodzie St4skiej
W6jta Gminy Migkinia z drua02.ll.20llr znak: KIRO.6220-D.S.

przedlohonym w dniu 07 .l | .201 l,

doty czqcym: zaopiniowania warunk6 w r ealizacji budowy insta

Adres obiektu: Migkinia dz. Nr 541125 .

Inwestor: Bozena Switala, 55-330 Migkinia ul. Wiosenna 5

oplnr!ue

pozytyumie z zastrzeZeniami

warunki rcalizacji przedsiEwzigcia pod wzglEdem

11.05,

W pro cesie techno lo gi c znp nale? przewidzied pro cedury
stwierdzenia wystqpienia odpad6w niebezpiecznych.

ji do przetwarzania odpad6w.

higienicznych i zdrowotnych:

a w przypadku1 .

2. Powstajqce odcieki w procesie skladowania odpad6w nie wptywai negatyvmie na
Srodowisko,nale?yprzewidzieczabezpieczeniachroni4ce isko przed
zanieczyszczeniempowyZejdopuszczalnychnorm.

3. W projekcie technologicznym nalezy SciSle okreSli y czas skladowania odpad6w
nie powoduj qcy ucia;ZLiwofic zapachowa dla otoczenia . Ze
halasu poza terenemryZnaczonym pod zal<lad nalely prze

lEdu na przel<roczenie emisji
idzie( ograniczenie zwiqzane z
w strefie jego oddziabywaria.
moge powodowad obniZenia

klasy czysto3ci w6d plyn4cych w odbiorniku wody o

zagospodarowaniem przestrzennym obszaru znajduj 4cego s
4. Wody powierzchniowe odprowadzane z terenu inwestycji n



Uzasadnieniez Z danych h w raporcie wynika, 2e celem inwestycji jest realizacja

instalacji do przetwarzaria w innych niz niebezpieczne. Efektem prze'twarzania bgdzie

uzyskiwany naw6z wyk w rolnictwie po spelnieniu odpowiednich wymagan

j akoSciowy ch. N,qczna ilo(i(,

podgrupy 1501, 2001, 1908,

o<lpad6w wyniesie 105000Mghok , bEdq to odpady

i2003. Procesy technologiczne oparte bgd4na mechanicznym i

biologicznl,rn przetwarzaniu od . Z uwagi na brak mozliwoSci selekcjonowania odpad6w

niebezpiecznych na etapie

grupy.

nale?y przewidzie6 procedury postgpowania z odpadami tej

WystEpuj qce uciqZliwoSci na

pylowych, chemicznych oraz

w procesie fermentacji naleZy e

w modulach.

Podstawa prawna:U stawa z

poz.627 ze zm.), Ustawa z

Srodowisko (D2.U.2008r. nr 1

U. Z 2001r. Nr62 poz.628 vraz

ochronie , udziale spoleczerl w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialvwania na

przefr tarzaniaodpad6wobejmuj4powstawaniezxieczyszczeit

kt6re bEd4 eliminowane za pomoc4 fi1tr6w. Powstajqce odory

nowad poprzez skracanie azasu magazynowania odpad6w

27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Z 200b.Nr62

03.10.2008r. O udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego

poz.l227 ze zm.), Ustawa z drna27.04.2001r. O odpadach (Dz.

zm.)

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie nie

Otrzymujq

zuZalenie.

iuszki 4T ,55-330 Migkinia .
lgKlnla,

Wo ilnspeklor Sanitarny we Wroclawiu dzial ZNS.

l. Urzqd Gminy MiEkinir
2. P:Bo;Eena-sffiEI
3. DolnoSl4ski Panstwowy
4. ZNS/BJZwlma/a.
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