Zdzieszowice, dnia 2013-01-17

OŚ.6220.9.1.2012.JBG/2013
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 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 (Dz. U. Nr
199, poz. 1227 ze zmianami) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397)

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC po rozpatrzeniu wniosku:

Wakro Sp. z o.o.
ul. Zdzieszowicka 51, 47-330 Krępna
w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
przedsięwzięcia pn.:

realizację

„rozbudowa zakładu Wakro Sp. z o.o. w Krępnej oraz zakup przecinarki plazmowej i
specjalistycznego oprogramowania"
na działce o nr ew. 676/3 w Krępnej
po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach
postanawia:
I. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
II. Ustalić następujący zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport
powinien zawierać:
1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy
i eksploatacji lub użytkowania,
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego

przedsięwzięcia;
2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami;
4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
5) opis analizowanych wariantów, w tym:
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym
również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego
transgranicznego oddziaływania na środowisko;
7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania
na środowisko, w szczególności na:
a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub
ewidencją zabytków,
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych
znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe
oddziaływania na środowisko, wynikające z:
a) istnienia przedsięwzięcia,
b) wykorzystywania zasobów środowiska,
c) emisji;
9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
10) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej
technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
11) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia
terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z
nich;
12) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
13) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi
i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
14) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
15) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy,
jakie napotkano, opracowując raport;
16) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do
każdego elementu raportu;
17) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
18) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

III. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie
przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.
IV. Raport winien zostać opracowany w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

UZASADNIENIE
Firma Wakro Sp. z o.o. w Krępnej w dniu 19.12.2012 r. złożyła w tut. urzędzie wniosek o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „rozbudowa zakładu
Wakro Sp. z o.o. w Krępnej oraz zakup przecinarki plazmowej i specjalistycznego
oprogramowania".
Do wniosku inwestor dołączył kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną
obszaru inwestycji, wypis z rejestru gruntów, wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz wersję elektroniczną zapisu karty informacyjnej
przedsięwzięcia.
Zamierzone przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.2
pkt.2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213,
poz. 1397)
tj. „przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu
realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem
przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie
osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone” - instalacje do
powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem
rozpuszczalników organicznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 16.
W oparciu o przekazane informacje Burmistrz Zdzieszowic pismem (zawiadomieniem) znak
OŚ.6220.9.1.2012.JBG z dnia 19 grudnia 2012 r. wszczął postępowanie administracyjne w
przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zawiadomił strony
postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w terminie 7 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia. Na tym etapie postępowania do tut. urzędu nie wpłynęły od stron
postępowania żadne uwagi i wnioski.
W związku z tym Burmistrz Zdzieszowic, działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r.
Nr 199, poz.1227 ze zm.), pismem z dnia 19.12.2012 r. znak OŚ.6220.9.1.2012.JBG, wystąpił do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w postanowieniu
WOOŚ.4241.445.2012.IOC z dnia 03.01.13 r. (data wpływu do tut. urzędu 07.01.13 r.) wyraził
opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko. Ustalił również zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego
przedsięwzięcia na środowisko, ktory sporządzić należy w zakresie zgodnym z art. 66 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 (Dz. U. Nr
199, poz. 1227 ze zmianami).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w piśmie (opinii sanitarnej) z
dnia 07.01.13 r. (data wpływu do tut. urzędu 11.01.13 r.) znak NZ/GJ-4325-56/12 wniósł o
odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na
środowisko.
Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr LIV/400/98 Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach z dnia 17.06.1998 r. - symbole: RPU-tereny urządzeń obsługi gospodarki polowej,
ogrodniczej, zwierzęcej, UH-tereny usług handlu, S-tereny składów, w części Z-ulice.
Organ zważył, co następuje:
– przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Krępna, w gminie
Zdzieszowice, powiecie opolskim, na działce nr 676/3 o powierzchni 0,901 ha, która jest w
wieczystym użytkowaniu firmy WAKRO Sp. z o.o.,
– obecnie na przedmiotowym terenie WAKRO Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie
inżynierii chemicznej materiałów sypkich,
– inwestor planuje wyposażyć zakład w instalacje do cięcia plazmowego, nowy obiekt o
powierzchni 313,6 m2 zlokalizowany będzie w okolicy magazynu.,
– realizacja inwestycji polegającej na budowie obiektu przeznaczonego pod posadowienie
instalacji do cięcia plazmowego nie spowoduje konieczności wycinki drzew, na
przedmiotowym terenie nie występuje roślinność cenna z punktu widzenia ochrony
przyrody i gatunków roślin,
– w celu udoskonalenia procesu cięcia metalu zakład zamierza posadowić instalację do cięcia
plazmowego, instalacja ta zapewnia precyzję, szybkość oraz najwyższą jakość cięcia, co jest
ważne głównie przy obróbce niewielkich elementów (urządzenie to pozwala na obróbkę
m.in.: stali miękkiej, nierdzewnej, aluminium i jego stopów, mosiądzu, miedzi, a także
żeliwa),
– szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w związku z funkcjonowaniem
planowanej instalacji do cięcia plazmowego wynosi ok. 19,5 kW.,
– do celów grzewczych (c.o., c.w.u.) zakład wykorzystuje gaz w ilości 37,5 m3/rok,
– do prac budowlanych związanych z budową obiektu przeznaczonego pod instalację do
cięcia plazmowego wykorzystywane będą maszyny i urządzenia w dobrym stanie
technicznym,
– z uwagi na fakt, iż przedmiotowa instalacja posadowiona będzie na terenie już
utwardzonym, nie będzie konieczności prowadzenia prac budowlanych związanych z
niwelacją terenu i wykonaniem szczelnej, betonowej podstawy,
– w trakcie realizacji planowego przedsięwzięcia powstawać będą przede wszystkim odpady
budowlane z grupy 17 oraz odpady z grupy 15, jednakże wytwórcą tych odpadów będzie
firma zewnętrzna wykonująca prace budowlane i ona będzie odpowiedzialna za ich
zagospodarowanie,
– wykonawca robót zobowiązany będzie do selektywnego magazynowania odpadów, z
uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami
nadającymi się do powtórnego wykorzystania,
– powstałe odpady w pierwszej kolejności będą kierowane do odzysku, natomiast w dalszej
kolejności do unieszkodliwiania.
– w trakcie prowadzenia robót związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia
źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego będzie praca silników samochodów
transportowych spalających głównie olej napędowy, dowożących i wywożących materiały
na miejsce realizacji inwestycji. Emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter emisji
niezorganizowanej, o niedużym zasięgu oraz będzie występować okresowo, z różnym
natężeniem w sposób przemijający,
– emisja hałasu z terenu inwestycji będzie związana z ruchem samochodów ciężarowych i
dostawczych związanych z transportem nowej instalacji do cięcia plazmowego,

–
–
–

–
–

–

prace instalacyjne będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, w oparciu o opracowany
harmonogram, a emitowany hałas będzie przejściowy,
podczas budowy nie przewiduje się powstawania ścieków, które mogłyby zanieczyścić
wody powierzchniowe lub podziemne,
planowana instalacja do cięcia plazmowego będzie źródłem dodatkowej emisji
zorganizowanej
pyłowych
i
gazowych
zanieczyszczeń
do
powietrza
atmosferycznego( przedmiotowa instalacja będzie wyposażona w urządzenie ochronne o
skuteczności > 99%.),
głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi podczas prowadzenia cięcia plazmowego
będą: pył ogółem, tlenki azotu (przyjęte jako dwutlenek azotu), żelazo,
ze względu na położenie przedmiotowej inwestycji (najbliższy budynek mieszkalny
zlokalizowany ok. 120 m od instalacji) emitowany hałas nie będzie stwarzał znaczących
uciążliwości pod względem akustycznym,
ścieki bytowe z terenu zakładu, powstałe na skutek bytowania zatrudnionych osób,
odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej na podstawie umowy zawartej z firmą
świadcząca usługi w tym zakresie ( ilość powstających ścieków bytowo-gospodarczych
przyjęto jako 100% ilości pobranej wody pitnej, czyli około 900 m /rok.),
funkcjonowanie WAKRO Sp. z o.o. nie powoduje powstania ścieków technologicznych,
3

–

W oparciu o załączone do wniosku informacje o przedsięwzięciu stwierdzono, że
przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodowało negatywnego oddziaływania na tereny
sąsiadujące, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji.
W celu ochrony powietrza atmosferycznego w trakcie realizacji przedsięwzięcia używany
będzie sprzęt w dobrym stanie technicznym.
Zakres i skala potencjalnych emisji związanych z funkcjonowaniem przedsięwzięcia
wykluczają możliwość wystąpienia istotnych negatywnych oddziaływań w odniesieniu do
poszczególnych komponentów środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie również
powodowało wykorzystywania zasobów naturalnych ani kumulowania oddziaływań z innymi
przedsięwzięciami. Realizacja oraz eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie
powodowała zagrożenia wystąpienia poważnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
W rejonie przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania jakiegokolwiek obszaru lub
obiektu przyrodniczego podlegającego ochronie, wynikającej z obszarów Natura 2000. Nie
stwierdzono też obiektów o walorach kwalifikujących je do objęcia taką ochroną. W bezpośrednim
sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:
– obszary wodno-błotne,
– obszary wybrzeży,
– obszary górskie lub leśne,
– obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników
wód śródlądowych,
– obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i
zwierząt lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostałe formy przyrody,
– obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
– obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
– obszary przylegające do jezior,
– uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Kierując się uwarunkowaniami wynikającymi z art. 63 ust. 1 ustawy dnia 3 października 2008 r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.)
a w szczególności po uwzględnieniu stanowiska organu opiniującego tj. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Opolu stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko planowanego przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko w zakresie określonym powyżej.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Opolu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

BURMISTRZ
Dieter Przewdzing

Otrzymują:
1. Strony postępowania:
- Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych – ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu – ul. Oleska 127, 46-020 Opole
- Danuta Gołasz – ul. Odrzańska 13, 47-330 Krępna
- Józef i Julianna Przybyła – ul. Krótka 2, 47-330 Krępna
- Józef Kaletta i Anna Matysiak-Kaletta – ul. Zdzieszowicka 47, 47-330 Krępna
2. Wakro Sp. z o.o. - ul. Zdzieszowicka 51, 47-330 Krępna
Do wiadomości:
- RDOŚ w Opolu – ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole
- PPIS w Krapkowicach – ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice
- A/a

