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1. Informacje podstawowe 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest ocena wpływu na środowisko przedsięwzięcia pn.: 
"Zmiana sposobu użytkowania części hali produkcyjno-magazynowej  

na halę produkcyjną wyrobów z tworzyw sztucznych  
na terenie zakładu zlokalizowanego w Tułowicach Małych" 

 

1.2. Inwestor 

Dariusz Napieracz  
ul. Powstańców Śląskich 22, 49-340 Lewin Brzeski 

 
1.3. Cel opracowania 

Celem opracowania jest kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania hali obróbki wykończeniowej na halę produkcyjno-obróbczą na terenie istniejącego 
zakładu zlokalizowanego w Tułowicach Małych. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze działki nr 168/4 k.m. 1 obręb 
0005, Tułowice Małe, jednostka ewidencyjna 160912_5 Tułowice - obszar wiejski. 

Niniejszy raport będzie stanowił załącznik do postępowania w sprawie uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stosownie 
do wymogów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081) [1]. 

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 
jest wymagane zgodnie z zapisami art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy [1] przed uzyskaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowę oraz zgodnie z zapisami art. 72 ust. 1a ustawy [1] przed uzyskaniem 
decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) [5]. 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia, zgodnie z brzmieniem art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy [1] jest w tym 
przypadku Burmistrz Tułowic. 

Organem właściwym do uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięcia 
dla przedmiotowego zamierzenia zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy [1] jest Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, oraz zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy [1] 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, a także zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 4 
ustawy [1] Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

 
1.4. Kwalifikacja przedsięwzięcia 

W ramach planowanego przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku na terenie 
istniejącej hali przewiduje się m.in. montaż instalacji i urządzeń do prowadzenia produkcji 
tworzyw sztucznych metodą tzw. laminowania, w trakcie którego wykorzystywane będą 
substancje zawierające LZO, a także planowane jest zamontowanie dwóch kabin lakierniczych, 
w których planowane jest nakładanie na wyprodukowane tworzywa sztuczne farb i lakierów 
zawierające LZO. 

Zastosowanie w procesach produkcyjnych środków LZO powoduje, iż planowana produkcja 
będzie kwalifikowała się do instalacji wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 71) [12] tj. w § 3 ust. 1 pkt 14 - instalacje do powierzchniowej 
obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, 
z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego 
kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników, zatem planowane przedsięwzięcie zalicza 
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się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i przed 
jego realizacją jest konieczne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wobec powyższego Burmistrz Tułowice po uzyskaniu opinii: 
� Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.33.2019.MSe 

z dnia 15 lutego 2019r. (załącznik nr 4); 
� Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu 

nr NZ.4315.2.15.2019.EK z dnia 18 lutego 2019r. (załącznik nr 5); 
� Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

nr WR.RZŚ.435.199.2019.NR z dnia 1 marca 2019r. (załącznik nr 6); 
w postanowieniu nr RLiOŚ.6220.1.5.2019.AF z dnia 13 marca 2019r. (załącznik nr 7) nałożył 
na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązek 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie zgodnym z zapisami art. 66 
ustawy [1]. 

 
1.5. Podstawa i zakres opracowania 

Niniejszy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko obejmuje pełny zakres 
wynikający z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko [1] i zawiera: 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie 

budowy i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy 
z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne 

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 
c) przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające 

z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, 
d) informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów 

naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,  
e) informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu,  
f) informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko,  
g) ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych 
substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą 
klimatu; 

2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym: 

a) elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych 
w rozumieniu tej ustawy, 

b) właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych 
i chemicznych wód; 

2a) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych 
przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska 
przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej 
metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią 
załącznik do raportu; 

2b) inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych; 
3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane; 
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3b) informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności 
kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych 
lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 
znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, 
oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą 
się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim 
ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 
przedsięwzięciem; 

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 
przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę 
naukową; 

5) opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego 
oddziaływania, w tym: 

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu 
alternatywnego, 

b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska 
- wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 

6) określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, 
w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy 
naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych 
i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także 
możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi 
w transeuropejskiej sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi 
na bezpieczeństwo ruchu drogowego; 

6a) porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na: 
a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi i krajobraz, 
c) dobra materialne, 
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, 

w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, 
e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony 
obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych,  

f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione 
w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są 
wymagane przez właściwy organ,  

g) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–f; 
7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem 

informacji, o których mowa w pkt 6 i 6a; 
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 unikanie, zapobieganie, 
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 
na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele 
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy 
ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, 
eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia; 
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11) 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 2001r. - Prawo ochrony środowiska; 

11a) odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów 
strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia; 

12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie 
obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, 
ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących 
obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć 
polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających 
na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego;  

13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 
14) 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; 

15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 
przedsięwzięciem; 

16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz 
ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych 
wynikach innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków 
w tym zakresie; 

17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport; 

18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, 
w odniesieniu do każdego elementu raportu; 

19) podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – 
kierującego tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty 
sporządzenia raportu; 

19a) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – 
kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, 
stanowiące załącznik do raportu; 

20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 

Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego, wobec czego raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko nie zawiera porównania proponowanej technologii z najlepszymi dostępnymi 
technikami BAT. 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwzględnia oddziaływanie 
przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji. 

 

2. Opis planowanego przedsięwzięcia 
2.1. Lokalizacja, przedmiot i cel inwestycji 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania hali obróbki wykończeniowej na halę produkcyjno-obróbczą na terenie istniejącego 
zakładu zlokalizowanego w Tułowicach Małych. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Dariusz Napieracz, ul. Powstańców Śląskich 22, 49-340 
Lewin Brzeski. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze działki nr 168/4 k.m. 1 obręb 
0005, Tułowice Małe, jednostka ewidencyjna 160912_5 Tułowice - obszar wiejski, należących 
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do Inwestora, zatem posiada on wymagany ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) tytuł prawny do dysponowania 
w/w nieruchomością na cele budowlane umożliwiający zgodnie z wymogami prawnymi wykonanie 
przedsięwzięcia. 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest: 
• zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjno-magazynowej obróbki 

wykończeniowej wyrobów z tworzyw sztucznych na halę produkcyjno-obróbczą 
wyrobów z tworzyw sztucznych (laminatu); 

• montaż w w/w hali produkcyjno-obróbczej dwóch kabin lakierniczych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą na zewnątrz obiektu; 

• rozbudowa wewnętrznych i zewnętrznych instalacji i urządzeń towarzyszących, w tym 
m.in. grzewczo-wentylacyjnej, ogrzewania, elektrycznej; 

 

Zakład produkcyjny zlokalizowany pod numerem 3 w miejscowości Tułowice Małe położony 
jest na terenie działek nr 168/2, 168/3 i 168/4 k.m. 1 obręb 0005, Tułowice Małe, jednostka 
ewidencyjna 160912_5 Tułowice - obszar wiejski o łącznej powierzchni wynoszącej 3,1551ha, 
na których Inwestor obecnie prowadzić będzie działalność w zakresie obróbki wykończeniowej 
oraz montażu osprzętu do wyrobów z tworzyw sztucznych wytwarzanych metoda laminowania 
oraz ich magazynowania i logistyki. Rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym zakresie objęte 
jest odrębnym postępowaniem administracyjnym.  

Przedmiotowa działalność nie zalicza się do wymienionych w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 71) [12]. 

Ponadto w skład terenów należących do Inwestora zalicza się działka nr 167/6 k.m. 1 obręb 
0005, Tułowice Małe, jednostka ewidencyjna 160912_5 Tułowice - obszar wiejski o łącznej 
powierzchni wynoszącej 0,3686ha, w obrębie znajduje się biurowiec wraz z hydroforownią 
i studniami.  

Teren nieruchomości jest wyniesiony w stosunku do przepływającej od strony wschodniej 
rzeki Ścinawa Niemodlińska. Rzędna terenu wynosi średnio 165,7-167,3m n.p.m. 

 

 

Mapa nr 1- Lokalizacja zakładu w obrębie miejscowości Tułowice (źródło: www.mapy.opolskie.pl) 
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Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie po zlikwidowanej odlewni żeliwa „EKOPOL 
OPOLSKI”, która działała do ok. 2012r. Od chwili likwidacji odlewni obiekty nie były użytkowane, 
stanowiły pustostany i postępowała samoistna dewastacja obiektów, nie prowadzono prac 
konserwacyjnych i zabezpieczających. Układ komunikacyjny posiada głównie nawierzchnię 
z elementów betonowych (kostka, trylinka, płyty, itp.), częściowo nawierzchnia asfaltowa. 

Od połowy 2018 roku aż do chwili obecnej nowy właściciel zakładu prowadzi prace 
porządkowe i remontowe na tym terenie mające na celu całkowite uruchomienie zakładu, w 
którym prowadzić będzie działalność w zakresie obróbki wykończeniowej oraz montażu osprzętu 
do wyrobów z tworzyw sztucznych wytwarzanych metoda laminowania oraz ich magazynowania 
i logistyki. Powyższa działalność nie wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, co zostało potwierdzone postanowieniem Burmistrza Tułowic o odmowie 
wszczęcia postępowania w tym zakresie. 

Działalność w zakresie obróbki wykończeniowej wyrobów z tworzyw sztucznych prowadzona 
jest głównie w następujących obiektach: 

• Hala nr 5 „duża”, o powierzchni zabudowy 2070 m2; pełni funkcję hali obróbki 
wykończeniowej, montażu osprzętu i magazynu wyrobów z tworzyw sztucznych, 
z częścią socjalną (szatnia damska, szatnia męska, sanitariaty); 

• Hala nr 4 tzw. „wysoka”, o powierzchni zabudowy 1361 m2; + 158 m2; pełni funkcję 
hali obróbki wykończeniowej, montażu osprzętu i magazynu wyrobów z tworzyw 
sztucznych, z częścią biurowo - socjalną (biura, pomieszczenie socjalne, sanitariaty); 

• Hala magazynowa (magazyn główny)o powierzchni zabudowy 629 m2 pełni funkcję 
magazynu elementów surowych, dostarczanych na teren przedsiębiorstwa w celu 
obróbki wykończeniowej oraz montażu osprzętu, a także - elementów gotowych, 
przygotowywanych do ekspedycji. 

 

 

Mapa nr 2 - Lokalizacja zakładu (granice zaznaczone kolorem fioletowym) oraz przedsięwzięcia 
(hala oznaczona kolorem czerwonym) w miejscowości Tułowice Małe (źródło: 
www.google.pl/maps) 
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Uruchomienie produkcji tworzyw sztucznych metodą laminowania wraz z instalacjami 
do lakierowania, będące przedmiotem niniejszego opracowania, planowane jest na terenie hali 
nr 5 (tzw. hala "duża" o powierzchni zabudowy 2070 m2  i kubaturze 12040 m3) zlokalizowanej 
na działce nr 168/4. Pozostałe hale i budynki znajdujące się na terenie zakładu nie zmienią swojej 
funkcji ani przeznaczenia w stosunku do stanu obecnego związanego z działalnością w zakresie 
obróbki wykończeniowej oraz montażu osprzętu do wyrobów z tworzyw sztucznych wytwarzanych 
metoda laminowania oraz ich magazynowania i logistyki. 

 

2.2. Zgodność planowanego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego 

Obszar zakładu obejmujący działki nr 168/2 168/3,168/4 położone w Tułowicach Małych 
zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Tułowice, przyjętego uchwałą nr X/80/03 Rady Gminy w Tułowicach z dnia 23 października 
2003r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 100 poz. 1902) 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 52 P, B, S - „tereny przeznaczone pod zabudowę 
przemysłową, składową, produkcyjno-usługową, usługowo-handlową lub technicznego zaplecza 
motoryzacji i maszyn rolniczych oraz obiektów infrastruktury technicznej”. 

W mpzp dla obszaru o symbolu 52 P,B,S ustalono następujące warunki zabudowy 
i zagospodarowania: 

• utrzymuje sie istniejąca zabudowę przy czym istniejące budynki mogą ulegać 
przebudowie, rozbudowie z utrzymaniem ich w grupie budynków niskich, 

• dopuszcza sie funkcje mieszane z wykluczeniem inwestycji zaliczanych 
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ,dla których jest 
wymagane sporządzenie stosownego raportu; uciążliwość obiektów i urządzeń 
na granicy winna spełniać wymogi określone dla terenu sąsiedniego, 

• inwestycje zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie stosownego raportu 
podlegają postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, które winno 
określić przedsięwzięcia techniczne eliminujące lub ograniczające oddziaływanie 
na środowisko do wartości normowych, 

• gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
minimalizując ich ilość i zapewniając ich odzysk, 

• wyklucza sie składowanie, na wolnym powietrzu lub w niezadaszonych budowlach, 
substancji i materiałów powodujących zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód 
podziemnych, 

• architektura nowych budynków typu przemysłowego, ich wysokość mierzona 
od średniego poziomu istniejącego terenu do gzymsów, kalenic i innych poziomych 
elementów wieńczących budynki nie może przekroczyć 10 m, 

• w obrębie działki przewidzieć ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych 
pracowników i osób korzystających z usług zakładu przyjmując wskaźnik 
0,3 stanowiska na 1 zatrudnionego, 

• realizacja obiektów i urządzeń funkcji uzupełniających i z zakresu infrastruktury 
technicznej wg aktualnych warunków technicznych, 

• docelowo teren przewidziany do uzbrojenia w siec elektroenergetyczna kablowa N/N 
i SN, siec wodociągowa, siec kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
telekomunikacyjna i gazowa. 

Zatem planowane przedsięwzięcie w zakresie objętym niniejszym opracowaniem jest 
zgodne z ustaleniami obecnie obowiązującego planu zagospodarowania terenu. 
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Mapa nr 3 - Fragment załącznika graficznego do uchwały nr X/80/03 Rady Gminy w Tułowicach 

z dnia 23 października 2003r. z zaznaczoną lokalizacją przedsięwzięcia (hala oznaczona 
kolorem czerwonym) (źródło: mapy.opolskie.pl) 

 
2.3. Charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu 

Administracyjnie inwestycja położona jest na obszarze miejscowości Tułowice Małe, gmina 
Tułowice, w powiecie opolskim, w środkowo-zachodniej części województwa opolskiego.  

Istniejący zakład położony jest na terenie działek nr 168/2, 168/3 i 168/4 k.m. 1 obręb 0005, 
Tułowice Małe, jednostka ewidencyjna 160912_5 Tułowice - obszar wiejski o łącznej powierzchni 
wynoszącej 3,1551ha.  

Ponadto w skład terenów należących do Inwestora zalicza się działka nr 167/6 k.m. 1 obręb 
0005, Tułowice Małe, jednostka ewidencyjna 160912_5 Tułowice - obszar wiejski o łącznej 
powierzchni wynoszącej 0,3686ha, oddzielona od pozostałych działek drogą wojewódzką nr 405. 

Bilans terenu wszystkich w/w działek: 
• powierzchnia terenu 3,5237 ha, w tym powierzchnia terenu: 

- zabudowana 0,7816 ha 
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- utwardzona (asfaltowe, betonowe, pozostałe) 0,8670 ha 
- nieutwardzona - biologicznie czynna 1,8751 ha 

• wskaźnik zabudowy 23 %, 
• wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 53 % 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje jedynie część obszaru działki nr 168/4 o łącznej 
powierzchni 1,8883 ha. 

 
Teren zakładu ze wszystkich stron jest ogrodzony. Dojazd na teren nieruchomości 

zapewniony jest istniejącym wjazdem i wyjazdem bezpośrednio z drogi wojewódzkiej nr 405, 
odrębnie do działek nr 168/2, 168/3, 168/4 (obszar zakładu) oraz do działki nr 167/6 (obszar 
biurowca ze studniami, hydroforownią). 

Na terenie zakładu znajdują się wewnętrzne sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, 
wodociągowej i energetycznej, które znajdują się w dobrym stanie technicznym i w związku 
z planowaną inwestycją nie przewiduje się zasadniczo ich przebudowy, poza niewielkimi 
zmianami instalacji wewnętrznych. 

Na obrzeżach zakładu wzdłuż północnej, wschodniej i południowej granicy jego terenu 
występuje roślinność wysoka (drzewa) jak i niska (krzaki). Część nieruchomości porośnięta jest 
trawą i częściowo zadrzewiona, a rosnące drzewa i krzewy to tzw. samosiejki wymagające 
konserwacji. Stanowią je gatunki liściaste i iglaste takie jak brzoza, jarzębina, dąb, lipa, świerki, 
modrzew, olcha, sosna, grusza, klon, kasztan, wierzba, osika, tuje, bzy. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało konieczności usunięcia istniejących 
drzew i krzewów, a wszelkie prace budowlano-montażowe przeprowadzone zostaną poza 
obszarem porośniętym roślinnością. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu "Bory Niemodlińskie" oraz w odległości ok. 200m od obszaru Natura 2000 "Bory 
Niemodlińskie (kod obszaru PLH160005). 

W trakcie przeprowadzania kartowania fizjograficznego terenu objętego przedsięwzięciem 
nie stwierdzono występowania w jego obrębie jakiegokolwiek okazu zieleni wysokiej 
podlegającego szczególnej ochronie prawnej. 

 
Teren zakładu sąsiaduje w sposób bezpośredni z zabudową mieszkalną zagrodową - 

posesja nr 1 na działce nr 169 od strony północno-zachodniej (obszar oznaczony 53 MRj 
w mpzp). Od strony zachodniej przebiega droga wojewódzka nr 405, a za nią biurowiec Inwestora 
i zabudowa wielorodzinna (posesja nr 2 na działce nr 1112 - obszar oznaczony 12 MW w mpzp), 
natomiast od strony południowej droga powiatowa i dalej zbiornik wodny. Ponadto od strony 
wschodniej wzdłuż terenu zakładu przepływa rzeka Ścinawa Niemodlińska, a za nią znajdują sie 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - najbliższa posesja nr 5a na działce 180/2 
(obszar oznaczony 63a MN w mpzp). 

 
Usytuowanie przedsięwzięcia uwzględniające obszary, o których mowa w ustawie z dnia 3 

października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2081) [1]: 

a) Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest położone na obszarze wodno-błotnym, 
ani na obszarze o płytkim zaleganiu wód podziemnych. 

b) Obszary wybrzeży: 
Przedsięwzięcie położone jest w dużej odległości od wybrzeża morskiego. 

c) Obszary górskie lub leśne: 
Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza obszarami górskimi i leśnymi. 
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia również nie występują takie 
obszary, co oznacza, że planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało 
negatywnie na te obszary. 
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d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 
zbiorników wód śródlądowych: 
Przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku nie wpłynie na jakość wody i ujęć wód 
oraz na obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. 

e) 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 ochrony przyrody: 
Najbliższe obszary chronione w ramach NATURA 2000 - "Bory Niemodlińskie (kod 
obszaru PLH160005) znajduje się w odległości około 100m na południe od zakładu. 
Ze względu odległości i charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się żadnego 
wpływu przedsięwzięcia na obszary chronione przyrodniczo.  

f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: 
Na przedmiotowym obszarze nie występują przekroczenia standardów jakości 
środowiska. 

g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: 
Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenach przemysłowych, znacznie 
oddalonych od obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe 
lub archeologiczne i nie będzie wpływać negatywnie na te obszary. 

h) Gęstość zaludnienia: 
Gęstość zaludnienia na obszarze gminy Tułowice wynosi ok. 65 osób/km2. 

i) Obszary przylegające do jezior: 
W rejonie przedsięwzięcia brak jest obszarów przylegających do jezior naturalnych 
i sztucznych zbiorników wodnych.  

j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 
Najbliższe uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej znajdują się w znacznej 
odległości (ponad 60 km). 

 
2.4. Rodzaj technologii 

2.4.1. Stan istniejący 

Przedmiotem działalności w istniejących halach produkcyjno-magazynowych nr 4 (tzw. hala 
"wysoka") i nr 5 (tzw. hala "duża") jest prowadzona obróbka wykończeniowa wyrobów z tworzyw 
sztucznych wytwarzanych metoda laminowania i metalu przy użyciu narzędzi ręcznych 
oraz narzędzi ręcznych mechanicznych (elektrycznych, pneumatycznych) oraz montaż do tych 
wyrobów niezbędnego osprzętu.  

Prowadzenie obróbki polega na pracy z szerokim asortymentem wyrobów z tworzyw 
sztucznych. Wyroby te posiadają przede wszystkim duże wymiary oraz cechuje je bardzo duża 
różnorodność kształtów. Ilość jednocześnie obrabianych wyrobów jest ograniczona ze względu 
na wielkość powierzchni hal. Z tego też względu charakter prowadzonej działalności nie stanowi 
produkcji masowej, a można go nazwać produkcją jednostkową lub co najwyżej małoseryjną. 

Prowadzona obróbka wykończeniowa obejmuje wyroby z tworzyw sztucznych wytwarzanych 
metoda laminowania, takich jak: 

• nadkola, zderzaki, błotniki, dachy, kabiny, siedziska pojazdów, fronty przeznaczone 
dla przemysłu samochodowego, 

• kabiny pojazdów, skrzynki rozdzielcze do pojazdów szynowych, 
• łódki, kajaki, deski, 
• baseny, oczka wodne. 

Możliwe jest również wprowadzenie obróbki innych wyrobów z tworzyw szytucznych według 
zapotrzebowania rynku. 

 

Realizacja procesu produkcji obejmuje następujące etapy: 
• dostawa wyrobów i elementów, w tym odbiór elementów gotowych i kontrola dostawy, 
• wyładunek w magazynie lub w hali obróbki, 
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• wykonanie operacji technologicznych: 
- obróbka wyrobu przy użyciu elektronarzędzi, 
- kompletacja osprzętu wg specyfikacji zamawiającego, 
- montaż osprzętu - w tym przygotowanie, dopasowanie, skręcenie gotowych 

elementów, 
- sprawdzenie gotowego wyrobu, 

• oznaczenie produktu (zamieszczenie opisu, krótkiej informacji o produkcie), 
• przygotowanie do transportu (zabezpieczenie wyrobów przed uszkodzeniem w trakcie 

transportu), 
• ekspedycja (wysyłka do klienta). 

Obróbka wykończeniowa wyrobów oraz montaż do tych wyrobów niezbędnego osprzętu 
prowadzone jest przy użyciu narzędzi ręcznych (w tym elektrycznych, pneumatycznych). 

Obróbka obejmuje operacje technologiczne takie jak: 
• obcinanie naddatków laminatu do końcowego wymiaru wyrobu, 
• szlifowanie (w przypadkach koniecznych), 
• wycinanie otworów niezbędnych do montażu osprzętu, 
• wiercenie otworów pod sprzęt i wyposażenie. 

W pracy wykorzystywane są urządzenia: 
• stacjonarne: giętarka, gilotyna, piła, wiertarka, nitownica, kompresor, 
• przenośne: elektronarzędzia, ręczne szlifierki, polerki, wyrzynarki wiertarki, wkrętarki. 

Stanowiska pracy wyposażone są w odpowiednie stoły, przyrządy. Ponadto stanowiska pracy 
wyposażone są w miejscowe urządzenia odpylające i odciągi miejscowe pyłów, zamontowane 
w niewielkiej odległości od źródła zapylenia, bez wyprowadzania wyrzutów na zewnątrz hali. 
Wykorzystywane będą zamontowane na stałe lub mobilne odkurzacze przemysłowe, które 
umożliwiają skuteczne oczyszczanie stanowisk pracy z pyłów, ścinków i innych drobnych 
zanieczyszczeń stałych. 

Pozostałe hale i obiekty kubaturowe na terenie zakładu wykorzystywane są jako magazyny 
lub pomieszczenia gospodarcze, w części nieużytkowane. 

Zatrudnienie pracowników dla aktualnej działalności przewidywane jest w ilości ok. 50 
pracowników. Zakład pracować będzie w porze dziennej, maksymalnie w systemie 
dwuzmianowym, 5 dni w tygodniu. 

Na terenie nieruchomości znajdują się dwie stacje energetyczne należące do Tauron S.A. 
Energia elektryczna dostarczana jest i będzie z istniejącego przyłącza na podstawie zawartej 
umowy z dystrybutorem energii. Nie przewiduje się przebudowy sieci energetycznej. Na terenie 
zakładu wykorzystywane będą energooszczędne źródła światła do oświetlenia terenu 
nieruchomości oraz hal i budynków (np. LED). 

Woda dostarczana jest z zewnętrznej gminnej sieci wodociągowej za pomocą istniejącego 
przyłącza zlokalizowanego na terenie nieruchomości. Dostawa wody jest i będzie realizowana 
na podstawie zawartej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowym. Poprzez istniejącą 
zakładową sieć wodociągową woda doprowadzona jest do każdej hali i budynku wyposażonego 
w pomieszczenia socjalne, które zostaną docelowo wyremontowane i wyposażone w nowe 
urządzenia sanitarne. Nie planuje się zużycia wody w procesie technologicznym. Woda 
zużywana będzie przede wszystkim na cele socjalno-bytowe, a jedynie w okresie letnim 
przewiduje się zużycie wody do celów utrzymania czystości terenu oraz zieleni.  

Wytwarzane na terenie zakładu ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są do istniejącej 
zakładowej kanalizacji sanitarnej i dalej do gminnej sieci kanalizacyjnej. Ilość ścieków wynika 
z zużycia wody na cele socjalne, przyjmuje się ilość równą pobranej wodzie na ten cel. 

Nie planuje się przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe 
z powierzchni dachów i powierzchni utwardzonych dróg i placów odprowadzane będą 
do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ilości wynikającej z obliczeń powierzchni spływu. 

Hale wyposażone są w instalację wentylacji mechaniczną, której zadaniem jest wymiana 
powietrza, poprawa jego jakości oraz usunięcie zanieczyszczeń powstających w trakcie procesów 
technologicznych, a także niwelowanie nadmiaru zysków ciepła lub wilgoci. Hale posiadają 
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sprawną wentylację nawiewno-wywiewną, którą planuje się poddać renowacji i wykorzystać. 
Do wentylacji zastosowane zostaną wentylatory dachowe lub wentylatory wyciągowe 
umiejscowione w ścianach zewnętrznych hal i na dachu. Ilość i rozmieszczenie wentylatorów 
w hala zapewnia wymaganą krotność wymian powietrza dla hali obróbczej. 

Hale nr 4 i 5 posiadają sprawną instalację centralnego ogrzewania, w której źródło ciepła 
stanowią dwa piece o mocy do 200 kW każdy na paliwo stałe (ekorgoszek). Oba piece 
zaopatrywane są z jednego podajnika o pojemności 1000 kg. Na halach zamontowane są 
grzejniki, które w ramach remontu wymieniono na nowe. Hala magazynowa nie będzie 
ogrzewana. 

 
2.4.2. Stan po zrealizowaniu przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia objętego niniejszym wnioskiem planowane jest uruchomienie 
na terenie hali nr 5 (tzw. hala "duża") produkcji tworzyw sztucznych metodą laminowania 
wraz z instalacjami do lakierowania (dwie kabiny lakiernicze).  

Pozostałe hale i budynki znajdujące się na terenie zakładu nie zmienią swojej funkcji ani 
przeznaczenia w stosunku do stanu obecnego związanego z działalnością w zakresie obróbki 
wykończeniowej oraz montażu osprzętu do wyrobów z tworzyw sztucznych wytwarzanych 
metoda laminowania oraz ich magazynowania i logistyki. 

 

Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych metodą laminowania polega na nakładaniu 
na odpowiednio przygotowaną formę odpowiednich warstw i przesycaniu żywicą poliestrową 
maty mineralnej z włókna szklanego. Projektowanie wyrobów wspierane jest obliczeniami 
wytrzymałościowymi i doborem optymalnych komponentów, urządzenia do nakładania warstw 
nośnych oraz stosowana technologia wykańczania powierzchni. Kształt elementu z tworzywa jest 
nadawany przez wykonaną formę, na którą nakładane są kolejno odpowiednie warstwy tworzące 
laminat. Dzięki zastosowaniu dodatkowych wzmocnień uzyskuje się dużą stabilność i sztywność 
nakładanych maszynowo warstw nośnych. 

Proces produkcji odbywa się przy użyciu natryskiwarki i sprzętu ręcznego do nakładania 
warstw laminatu. W procesie technologicznym stosowane są surowce w postaci maty szklanej, 
elementów stalowych wzmocnienia konstrukcji, substancji i preparatów chemicznych: żelkotu, 
żywic poliestrowych, inicjatora polimeryzacji.  

Materiały, których używa się ze względu na swoje dobre właściwości fizyczne i chemiczne 
posiadają bardzo szerokie zastosowanie w produkcji wyrobów poliestrowych, są powszechnie 
wykorzystywane w przemyśle lotniczym, szkutniczym oraz motoryzacyjnym. Jakość produkcji 
zapewniają stosowane wysokiej marki surowce, oraz nowoczesna technologia produkcji 
elementów poliestrowych, w której tradycyjne powłoki laminatu zostały zmodyfikowane poprzez 
dobór właściwych materiałów dających gwarantowaną szczelność, oraz uzyskanie powierzchni 
o wyższych parametrach - czyli bardziej odpornej na brud, działanie wody i promieni słonecznych. 

Charakterystyka głównych wykorzystywanych surowców podczas wykonywania laminatu: 
1. Żelkoty (Gelcoat) – kompozyt, produkty z nienasyconych żywic poliestrowych ma 

decydujący wpływ na jakość produktu finalnego. Wysokiej klasy żelkot posiada 
decydujący wpływ na estetykę produktu w całym okresie jego użytkowania. Rolą 
żelkotu jest: 
• maskowanie wzoru laminatu, tworzenie estetycznej powierzchni w różnych 

barwach, 
• pogłębianie wzoru, struktury powierzchni produktu (żelkot transparentny) 
• nadawanie powierzchni twardości 
• ochrona przed wnikaniem wody i chemikaliów 
• nadawanie powierzchni gładkości i połysku 
• tworzenie powierzchni łatwo zmywalnej 

Przenikanie wilgoci lub środków chemicznie agresywnych w jego strukturę, wzdłuż 
włókien szklanych, prowadzi w szybkim tempie do zniszczenia warstwy ochronnej. 
Najważniejszą cechą jest ochronny charakter warstwy żelkotu. Odporność żelkotu 
na starzenie, czynniki atmosferyczne, kontakt ze środkami chemicznymi, a nawet 
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wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne mają decydujący wpływ na trwałość całego 
produktu.  
 

2. Żywica barierowa - następna warstwa po żelkocie to żywica, która aplikowana jest 
na macie szklanej. Żywica ta zalecana jest do produkcji sprzętu o wysokiej odporności 
chemicznej i zastosowań obejmujących kontakt z wodą. Stanowi ona dodatkową formę 
ochrony przed przenikaniem wody w głąb produktu. Zasadniczo żywica ta 
przeznaczona jest do produkcji sprzętu o wysokiej odporności chemicznej i zastosowań 
obejmujących stały kontakt produktu z wodą. 
 

3. Żywica konstrukcyjna - z tego materiału powstaje warstwa konstrukcyjno-nośna, 
która nadaje produktowi sztywność i wytrzymałość. W połączeniu z matą szklaną daje 
efekt wytrzymałościowy o właściwościach porównywalnych do metalu. Szkło może 
mieć postać maty, tkaniny szklanej lub wiązki włókien natryskiwanej wraz z żywicą 
i utwardzaczem na produkt (technologia rowingu). Laminat szklany ma największą 
wytrzymałość wtedy, kiedy zawartość szkła oscyluje w granicach 70-75%. 
 

4. Wzmocnienia Carbon&Arami lub Carbon&Kevlar - wyjątkowe wzmocnienie struktury 
tworzywa z włókna węglowego stosowane jest wszędzie tam, gdzie elementy narażone 
są na duże i dynamiczne naprężenia. 

Przykładowe warstwy laminatu i powłoki ochronne: 

               
 

Na zbrojeniu elementów stalowym kształtownikiem kolejne warstwy począwszy od warstwy 
niebieskiej:  

• żelkot jako powłoka ochronna i nabłyszczająca żelkotu  
• warstwa bariery przeciwosmozowej 
• warstwa konstrukcyjna  
• warstwa usztywniająca krawędź środkową basenu 
• miejscowe wzmocnienia Carbon / KevlarR  
• wzmocnienie krawędzi produktu  
• dodatkowe warstwy na narożach dna basenu  
• dodatkowe warstwy laminatu na styku ściany z dnem  
• warstwa ochronna TOPCOAT  
• pianka izolacyjna 

 

W procesie produkcyjnym można wyróżnić następujące etapy: 
• przygotowanie powierzchni formy obejmujące polerowanie w przypadku renowacji 

okresowej form. Czynność ta ma na celu oczyszczenie pracującej wcześniej formy 
ze złogów żywiczno-woskowych powodujących występowanie na wyrobach zaburzeń 
jednolitego połysku (smugi, zmatowienia itp.) 
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• nakładanie separatorów na formy jako warstwy rozdzielającej umożliwiającej 
rozformowanie wyrobu po zakończeniu laminowania. Barierę uniemożliwiającą 
przywarcie żelkotu do formy tworzy najczęściej kompozycja specjalnych wosków 
syntetycznych i naturalnych. Sposób ich nakładania określa na ogół ich producent, 
najczęściej jest to nałożenie ręczne, 

• laminowanie poprzez ręczne lub natryskowe nakładanie warstw żelkotu z dodatkiem 
inicjatora polimeryzacji i zapewnienie odpowiedniej temperatury formy i żelkotu.  

• laminowanie poprzez nakładanie warstwy barierowej i konstrukcyjnej zbrojeniowej 
oraz przesycenie ich żywicą z dodatkiem inicjatora polimeryzacji lub natrysk rowingu 
z żywicą. W tym procesie następuje wklejanie wzmocnień sklejkowych 
lub metalowych.  

• utwardzanie wyrobu, wyrób po wylaminowaniu musi pozostać w formie w warunkach 
przetwórstwa (temperatura, wilgotność) przez czas określony technologią, przez 
co najmniej 24 godziny od zżelowania ostatniej warstwy żywicy. Utwardzanie 
poszczególnych warstw żywicy następuje w wyniku procesu sieciowania poliestru 
nienasyconego ze styrenem. 

• nakładanie zewnętrznej powłoki warstwy izolacyjnej z pianki poliuteranowej. Pianka 
zabezpiecza powierzchnię produktu, nadaje jej trwałą powłokę odporną na działanie 
czynników mechanicznych i atmosferycznych i chroni produkt przed penetracją wody. 

• odformowanie i ostateczna obróbka krawędzi, obcinanie naddatków technologicznych 
lub wycinanie otworów oraz montaż wyposażenia. Wszelkie miejsca, gdzie włókna 
zostały pozbawione osłony z żywicy i są narażone na bezpośrednie działanie wody 
i wilgoci (brzegi elementów wyrobu, brzegi wywierconych otworów itp.) zabezpiecza 
się przez pomalowanie skatalizowaną żywicą konstrukcyjną. W celu pełnej ochrony 
laminatu należy na wewnętrzne powierzchnie wyrobu nałożyć topkot (TOPCOAT - 
masa żelkotu z dodatkiem parafiny film nakładany na powierzchnię żelkotu, mający 
na celu zabezpieczenie wyrobu przed działaniem wody i zabezpiecza powłokę 
elementu przed agresywnym działaniem związków chemicznych z wód opadowych 
i chemii basenowej). Warstwę topkotu poddaje się polerowaniu. Gotowe niecki 
basenowe wyposażane są w armaturę i instalację wodną do napełniania 
i oczyszczania wody. 
 

W procesie produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych metodą laminowania istotny jest proces 
sieciowania nienasyconych żywic poliestrowych. Proces sieciowania nienasyconych żywic 
poliestrowych polega na łączeniu makrocząsteczek liniowych poliestru przez monomer sieciujący 
(miedzy innymi styren w ilości od 30 % do 40 % wagowych) w miejscach występowania wiązań 
nienasyconych w łańcuchach poliestru. Sieciowanie poliestru odbywa się poprzez tworzenie 
przez styren wiązań podwójnych między makrocząsteczkami żywicy. Tak otrzymana usieciowana 
żywica jest odporniejsza od nieusieciowanego poliestru na żółknięcie, degradację pod wpływem 
światła, posiada zmniejszoną rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych jak również 
w roztworach soli, kwasów i zasad. 

W procesie produkcji istotnym czynnikiem jest zapewnienie odpowiedniej temperatury formy 
i żelkotu, nie może być niższa od 18°C, zaleca się utrzymywanie temperatury na poziomie 
20÷23°C. Czas życia uaktywnionego inicjatorem żelkotu wynosi ok. 8÷12 minut. Przerwa między 
położeniem ostatniej warstwy żelkotu a rozpoczęciem laminowania wynosi ok. 4÷12 godzin. 

Wyrób po wylaminowaniu musi pozostać w formie w warunkach przetwórstwa (temperatura, 
wilgotność) przez czas określony technologią, przez co najmniej 24 godziny od zżelowania 
ostatniej warstwy żywicy. Laminat wyrobu wykonuje się z naddatkiem ok. 20 mm od krawędzi, 
aby wyeliminować niedolaminowania i rozwarstwienia na brzegach. 
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UPROSZCZONY SCHEMAT TECHNOLOGICZNY  
PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH METODĄ LAMINOWANIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Następnie wyprodukowane elementy w zależności od potrzeb będą kierowane do kabiny 
lakierniczej (w przypadku konieczności malowania całego elementu lub jego części) lub będą 
przekazywane na halę nr 4 celem dalszej obróbki wykończeniowej elementu. Wyprodukowane 
elementy w zależności od zlecenia i potrzeb klienta będą poddawane obróbce wykończeniowej 
zgodnie z opisem zawartym w pkt. 3.1. 
 

Hala nr 5 przewidziana do zmiany sposobu użytkowania na halę do produkcji wyrobów 
z tworzyw sztucznych metodą laminowania poprzez nakładanie na formę odpowiednich warstw 
maty mineralnej z włókna szklanego przesycanych żywicą poliestrową, z uwagi na emisję 
styrenu, wymagać będzie ogólnej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zapewniającej 

Wykonanie formy 

Ręczne nałożenie na formy separatorów 

Nałożenie warstwy zbrojenia i przesycenie go żywicą 

Wklejanie wzmocnień  

Prace wykończeniowe 

Montaż wyposażenia 

Projektowanie wyrobu 

Ręczne lub maszynowe nałożenie żelkotu 

Utwardzanie  

Odformowanie  
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wymaganą wymianę powietrza w hali, wyposażoną w wentylatory wyciągowe, z kratkami 
odciągowymi usytuowanymi około 0,4 m ponad powierzchnią posadzki oraz w górnej części hali 
i podłączonymi do wspólnej instalacji wyciągowej, posiadającej filtr powietrza i emitor 
wyprowadzony ponad powierzchnię dachową. Przy stanowiskach pracy zainstalowane zostaną 
odciągi miejscowe współpracujące z wentylacją ogólną hali spełniającą wymagania jakości 
środowiska wewnętrznego w strefie pracy, określone w przepisach o bezpieczeństwie i higienie 
pracy. 

 
2.5. Warunki użytkowania w fazie budowy, eksploatacji i ewentualnej likwidacji 

2.5.1. Użytkowanie w fazie budowy 

Realizacja inwestycji przewidziana jest na terenie zantropogenizowanym. Przekształcenie 
powierzchni terenu (przewidywany zakres zmian ukształtowania terenu) nie wymaga specjalnej 
regulacji formalno-prawnej. Przewidziane przekształcenia rzeźby terenu nie pociągną za sobą 
zmian w postaci zachwiania równowagi przyrodniczej w środowisku lokalnym, a tym samym 
i na większym obszarze. Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew. 

Prace związane z inwestycją będą miały niewielki wpływ na stan zanieczyszczenia 
powietrza. Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych związana będzie z prowadzeniem prac 
budowlanych przy przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku oraz prac montażowych przy 
urządzeniach do produkcji, podczas których wystąpi krótkotrwała emisja pyłów, czy związków 
odorowych, związanych z pracą silników spalinowych sprzętu budowlanego i transportu 
obsługującego, wystąpi w najbliższym otoczeniu wykonywanych robót budowlanych i zamknie się 
w granicach terenu inwestycji. 

Oddziaływanie związane z emisją hałasu do środowiska podczas w/w prac będzie 
krótkotrwałe i nie spowoduje trwałych zmian w środowisku. Ze względu na wielkość 
oraz charakter prac nie ma możliwości jego wyeliminowania. 

Biorąc pod uwagę teren inwestycji oraz zakres i czas trwania prac należy stwierdzić, 
iż zanieczyszczenie powietrza związane z pracami budowlanymi, eksploatacją maszyn 
transportowych i specjalnych maszyn budowlanych będzie pomijalnie małe. Także organizacja 
zaplecza budowy nie stanowi zagrożenia dla standardów jakości powietrza pod warunkiem 
dotrzymania odpowiedniej organizacji pracy. 

Roboty budowlane, by spełnić wymagania związane z ochroną środowiska, powinny być 
poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót, uwzględniającym zabezpieczenia 
ekologiczne. Ścisłe przestrzeganie planów ocenionych wcześniej pod kątem oddziaływania 
na środowisko ma na celu zapewnienie odpowiedniej organizacji robót, aby na skutek braku 
porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed 
awariami, nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku. 

Podczas prowadzenia prac należy stosować się do poniższych zaleceń: 
• zaplanować wszelkie operacje z ewentualnym użyciem ciężkiego sprzętu; 
• stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym spełniający wymogi określone 

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r., w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń 
w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202); 

• prace budowlane prowadzić w porze dnia; 
• przestrzegać zasady wyłączania silników sprzętu budowlanego lub środków 

transportu w czasie przerw w pracy. 

W celu ograniczenia szkodliwości działalności budowlanej, wykonawca zobowiązany jest 
odpowiednimi przepisami prawnymi do: 

• sprawdzenia czy materiały lub prefabrykaty użyte do budowy posiadają odpowiedni 
dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny względnie aprobatę, 

• sprawdzenie, czy używane do budowy maszyny i inne urządzenia techniczne 
spełniają ustalone wymagania ochrony środowiska dopuszczające je do produkcji lub 
obrotu, 

• czuwania, aby przy wykonywaniu robót budowlanych przestrzegano wymagań 
ochrony środowiska, 
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• dopilnowania, aby uporządkowano teren budowy po zakończeniu robót. 

Biorąc pod uwagę teren inwestycji oraz zakres i czas trwania prac należy stwierdzić, 
iż oddziaływanie na środowisko związane z pracami budowlano-montażowymi będzie pomijalnie 
małe. Także organizacja zaplecza budowy nie stanowi zagrożenia dla standardów jakości 
powietrza oraz standardów akustycznych pod warunkiem dotrzymania odpowiedniej organizacji 
pracy, przepisów BHP oraz właściwego stanu technicznego wykorzystywanego sprzętu. 

 
2.5.2. Użytkowanie w fazie eksploatacji 

2.5.2.1. Informacje ogólne 

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się uruchomienie produkcji wyrobów 
z tworzyw sztucznych wraz z ich ewentualnym lakierowaniem, dlatego też w stosunku do stanu 
obecnego przewiduje się wykorzystanie nowych rodzajów surowców, a także zwiększenie 
zużycia podstawowych mediów. 

Nie przewiduje się natomiast zwiększenia zatrudnienia, gdyż część pracowników obecnie 
pracujących przy obróbce wykończeniowej w hali nr 4 i 5 zostanie przeniesiona do pracy przy 
planowanej w hali nr 5 produkcji tworzyw sztucznych. 

W celu zminimalizowania ujemnego wpływu na środowisko na etapie użytkowania 
przewidzianego do realizacji przedsięwzięcia przewidywane są następujące zabezpieczenia 
proekologiczne: 

• do prac logistycznych będzie wykorzystywany sprawny sprzęt (wózki widłowe, wózki 
ręczne), posiadający wszelkie wymagane prawem atesty; 

• stosowanie rozwiązań technicznych w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń 
do powietrza; 

• w celu ograniczenia szczególnie propagacji hałasu w kierunku obszarów 
mieszkalnych, urządzenia mające znaczący wpływ na klimat akustyczny będą 
lokalizowane w miarę możliwości w największej odległości; 

• odpady magazynowane będą w odpowiednich pojemnikach i okresowo odbierane 
przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia; 

• odpady, w tym niebezpieczne będą gromadzone w sposób eliminujący przedostanie 
się do środowiska i organizmów żywych szkodliwych substancji, gromadzenie będzie 
selektywne, zabezpieczające przed powstaniem wtórnych reakcji chemicznych. 

 
2.5.2.2. Planowane zużycie surowców i innych mediów 

Poniżej w tabeli zestawiono szacowane wielkości zużywanych materiałów i surowców oraz 
najważniejszych mediów dla stanu aktualnego oraz dla stanu po zrealizowaniu przedsięwzięcia 
uwzględniającego zwiększenie zużycia następujących podstawowych materiałów, surowców, 
paliw, energii i wody. 

Tabela nr 1 – Zestawienie rodzajów i ilości zużywanych materiałów, surowców, paliw, energii i wody 
aktualnie i po zrealizowaniu przedsięwzięcia 

Lp. Surowiec/ Materiał pomocniczy Jednostka 
Ilość 

Zastosowanie 
Aktualnie Po realizacji 

1 Żelkot Mg/rok - 39 Produkcja wyrobów 
z tworzyw sztucznych 

2 Żywica Mg/rok - 153 Produkcja wyrobów 
z tworzyw sztucznych 

3 Inicjator polimeryzacji Mg/rok - 2,925 Produkcja wyrobów 
z tworzyw sztucznych 

4 Mata szklana Mg/rok - 19,50 Produkcja wyrobów 
z tworzyw sztucznych 

5 Farby lakiernicze Mg/rok - 1,00 Produkcja wyrobów 
z tworzyw sztucznych 

6 Materiały do ciecia (wiertła, brzeszczoty, itp.)  Mg/rok 0,20 0,20 Do obróbki końcowej 
wyrobów 

7 Materiały szlifierskie i ścierne Mg/rok 0,30 0,55 Do obróbki końcowej 
wyrobów 
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8 Rozpuszczalnik Mg/rok 0,15 0,26 
Do rozcieńczania 
i czyszczenia w procesie 
produkcji 

9 Czyściwo Mg/rok 0,50 0,65 
Do czyszczenia  
w procesie produkcji 

10 Materiały opakowaniowe (folia, drewno) Mg/rok 2,0 4,0 Do transportu 

11 Energia elektryczna MWh/rok 250 300  
 

12 Woda na cele socjalno-bytowe m3/rok 800 800  

13 Olej opałowy m3/rok - 1,00 Suszenie w kabinach 
lakierniczych 

14 Węgiel kamienny (eko-groszek) Mg/rok 150 150 Ogrzewanie 

 

Zapotrzebowanie na wszystkie media realizowane będzie na podstawie zawartych umów 
z odpowiednimi dostawcami. 

 
2.5.2.3. Zanieczyszczenie powietrza 

Planowana inwestycja powodować będzie wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza 
wynikający głownie z planowanego uruchomienia produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 
wraz z ich ewentualnym lakierowaniem w istniejącej hali nr 5, gdzie stosowane będą żywice, 
żelkoty i lakiery, które zgodnie z posiadanymi przez Inwestora kartami charakterystyki substancji 
niebezpiecznych powodować będą emisję LZO z procesu produkcyjnego, oraz ze spalania oleju 
opałowego na potrzeby suszenia w dwóch projektowanych kabinach lakierniczych.  

Ponadto zgodnie z aktualnym stanem na terenie zakładu występuje emisja pyłów z procesów 
obróbki oraz emisja gazów i pyłów z energetycznego spalania węgla kamiennego (eko-groszek) 
na cele grzewcze w dwóch kotłach o mocy 200 kW każdy w istniejącej kotłowni, jednakże 
oddziaływanie w tym zakresie nie zmieni się w wyniku realizacji przedsięwzięcia.  

Biorąc jednak pod uwagę zastosowane technologie, usytuowanie hali produkcyjnej, ilości 
LZO, lokalizacje emitorów, a także rodzaj paliwa wykorzystywanego na cele suszenia, można 
założyć, że dodatkowa emisja zanieczyszczeń nie będzie stanowiła obciążenia dla środowiska 
i zdrowia ludzi poza granicami własności, gdyż uwzględniając wielkość produkcji, wysoką 
sprawność urządzeń oraz zastosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne minimalizujące 
negatywny wpływ na środowisko (m.in. redukcja ilości emitowanego LZO na filtrze węglowym 
projektowanego systemu odciągowego w hali nr 5) działalność zakładu nie spowoduje 
przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń poza terenem, do którego 
posiada on tytuł prawny, ani też na poziomie najbliższej zabudowy mieszkalnej. 

 
2.5.2.4. Uciążliwość akustyczna 

Obszar zakładu obejmujący działki nr 168/2 168/3, 168/4 położone w Tułowicach Małych 
zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Tułowice, przyjętego uchwałą nr X/80/03 Rady Gminy w Tułowicach z dnia 23 października 
2003r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 100 poz. 1902) 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 52 P, B, S - „tereny przeznaczone pod zabudowę 
przemysłową, składową, produkcyjno-usługową, usługowo-handlową lub technicznego zaplecza 
motoryzacji i maszyn rolniczych oraz obiektów infrastruktury technicznej”. 

Teren zakładu sąsiaduje w sposób bezpośredni z zabudową mieszkalną zagrodową - 
posesja nr 1 na działce nr 169 od strony północno-zachodniej (obszar oznaczony 53 MRj 
w mpzp). Od strony zachodniej przebiega droga wojewódzka nr 405, a za nią biurowiec Inwestora 
i zabudowa wielorodzinna (posesja nr 2 na działce nr 1112 - obszar oznaczony 12 MW w mpzp), 
natomiast od strony południowej droga powiatowa i dalej zbiornik wodny. Ponadto od strony 
wschodniej wzdłuż terenu zakładu przepływa rzeka Ścinawa Niemodlińska, a za nią znajdują sie 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - najbliższa posesja nr 5a na działce 180/2 
(obszar oznaczony 63a MN w mpzp). 
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Zgodnie z zapisami mpzp dla miejscowości Tułowice Małe oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wymagane jest spełnienie warunków w zakresie emisji hałasu na granicy z terenami 
zabudowy chronionej tj. w tym wypadku najbliższej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity  Dz. U. z 2014r. poz. 112) [22] 
dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone równoważnym poziomem dźwięku dla przedmiotowego 
obszaru wynoszą dla instalacji i pozostałych obiektów: 

� Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zagrodowej i wielorodzinnej: 
- LAeq D 55 dB (pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej 

korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym); 
- LAeq N 45 dB (pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej 

korzystnej godzinie nocy). 

� Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 
- LAeq D 50 dB (pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej 

korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym); 
- LAeq N 40 dB (pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej 

korzystnej godzinie nocy). 
W przedmiotowym przypadku, źródła hałasu występują na terenie obiektu w postaci 

budynków hal produkcyjnych (źródła przestrzenne) oraz zewnętrznych urządzeń wentylacyjnych 
(źródła punktowe), a także w postaci środków transportu wykorzystywanego w ramach obsługi 
obiektu. Ruch pojazdów odbywa się tylko w porze dziennej. 

Ruch komunikacyjny związany z działalnością obiektu nie będzie miał istotnego wpływu 
na klimat akustyczny, gdyż nie przewiduje się istotnego wzrostu ruchu pojazdów w stosunku 
do stanu obecnego (jedynie zmiana zakresu produkcji w jednej z hal), dlatego też poziom emisji 
hałasu na terenach chronionych (najbliższa zabudowa mieszkaniowa) nie będzie przekraczał 
dopuszczalnych norm. 

Realizacja przedsięwzięcia w zakresie emitowanego hałasu nie będzie stanowiła istotnego 
zagrożenia dla zdrowia ludzi przebywających na terenie zakładu, przy zachowaniu wymogów 
i przepisów BHP. 

 
2.5.2.5. Gospodarka wodna 

Woda dostarczana jest z zewnętrznej gminnej sieci wodociągowej za pomocą istniejącego 
przyłącza zlokalizowanego na terenie nieruchomości. Dostawa wody jest i będzie realizowana 
na podstawie zawartej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowym. Poprzez istniejącą 
zakładową sieć wodociągową woda doprowadzona jest do każdej hali i budynku wyposażonego 
w pomieszczenia socjalne, które zostaną docelowo wyremontowane i wyposażone w nowe 
urządzenia sanitarne. Nie planuje się zużycia wody w procesie technologicznym. Woda 
zużywana będzie przede wszystkim na cele socjalno-bytowe, a jedynie w okresie letnim 
przewiduje się zużycie wody do celów utrzymania czystości terenu oraz zieleni.  

Planowane przedsięwzięcie ma charakter produkcyjny, jednak nie przewiduje się zużywania 
wody do celów technologicznych w ramach planowanych instalacji, jak również nie jest 
planowany wzrost zatrudnienia, zatem po zrealizowaniu przedsięwzięcia zapotrzebowanie na 
wodę pochodzącą z zewnętrznej sieci wodociągowej w stosunku do stanu obecnego nie zmieni 
się. Obecnie zużycie wody szacowane jest na ok. 800 m3/rok. 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że realizacja planowanego przedsięwzięcia 
nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko wodne w zakresie poboru wody. 

 
2.5.2.6. Gospodarka ściekowa 

Aktualnie na terenie zakładu powstają jedynie ścieki o charakterze bytowym pochodzące 
z węzłów socjalnych na terenie budynków zakładowych, gdyż charakter prowadzonych procesów 
produkcyjnych na terenie zakładu powoduje, że nie są wytwarzane ścieki przemysłowe.  

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia ze względu na fakt, iż nie jest planowany wzrost 
zatrudnienia, nie przewiduje się wzrostu ilości powstających ścieków bytowych, jak również nie 
przewiduje się wytwarzania ścieków przemysłowych, zatem poprzez wewnętrzną sieć 
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kanalizacyjną odprowadzane będą bez zmian wyłącznie powstające na terenie zakładu ścieki 
bytowe związane z potrzebami higieniczno-sanitarnymi pracowników oraz utrzymaniem czystości 
zakładu (mycie pomieszczeń).  

Ponadto na terenie zakładu powstają wody opadowe i roztopowe, jednakże przedsięwzięcie 
nie obejmuje żadnych działań mających na celu zmianę powierzchni odwadnianej zlewni, dlatego 
też nie zmieni sie ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu. 

 
2.5.2.7. Gospodarka odpadami 

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie z danymi szacunkowymi Inwestora przewiduje się, 
iż na terenie całego zakładu w związku z uruchomieniem produkcji z uwzględnieniem aktualnego 
rodzaju działalności łączna ilość wytwarzanych odpadów wyniesie około 31,71 Mg/rok, z czego 
10,86 Mg/rok stanowić będą odpady niebezpieczne, a 20,85 Mg/rok stanowić będą odpady inne 
niż niebezpieczne. 

Nie przewiduje się istotnego wpływu projektowanej inwestycji na zagrożenie środowiska 
ze względu na stosunkowo niewielkie ilości wytwarzanych odpadów przy jednocześnie 
prawidłowej - zgodnej z wymogami obowiązujących przepisów - gospodarce tymi odpadami. 

 
2.5.3. Użytkowanie w fazie likwidacji 

W przypadku konieczności likwidacji obiektów kubaturowych wraz z zapleczem oraz 
pozostałych urządzeń towarzyszących, niezbędne będą następujące działania: 

- rozbiórka obiektów budowlanych, ogrodzeń i nawierzchni, 
- wyposażenie wewnętrzne i urządzenia mogą zostać przekazane do sprzedaży, 
- nieprzydatny, zbędny i zużyty sprzęt ulegnie likwidacji i zagospodarowaniu zgodnie 

z przepisami prawa, 
- w zależności od dalszego przeznaczenia i użytkowania terenu, obszar zostanie 

zrekultywowany, 
- teren zostanie uporządkowany. 

Na etapie likwidacji, działalność może być związana z emisją zanieczyszczeń do powietrza 
wynikającą z wykorzystania środków transportu oraz wytworzeniem odpadów, które zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. z 2014r. poz. 1923) [23] klasyfikują się do grupy 17 (wytwórcą odpadów będzie firma 
wykonująca prace rozbiórkowe i porządkowe). 

Etap likwidacji pod warunkiem właściwej organizacji prac rozbiórkowych i prowadzenia prac 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, związany będzie z chwilowym zwiększeniem oddziaływań, 
jednakże będą miały one charakter zanikający i nie będą stanowiły istotnego aspektu możliwego 
wpływu na środowisko. 

 

3. Opis analizowanych wariantów przedsięwzięcia 
3.1. Wariant przedsięwzięcia proponowany przez Wnioskodawcę 

Na etapie opracowania koncepcji przedsięwzięcia przeanalizowano warianty dotyczące 
możliwości wykorzystania różnych dostępnych rozwiązań technicznych, spełniających 
wymagania Inwestora. Projekt przedsięwzięcia w wariancie przewidzianym do realizacji został 
scharakteryzowany w punktach 1 i 3 i w tej formie został poddany dalszej analizie. 

Przedstawiony wariant przedsięwzięcia w zakresie prac budowlanych jest typowym 
rozwiązaniem dla tego typu inwestycji, wymagającej wykonania prac budowlano-montażowych 
i dostosowania istniejącego obiektu kubaturowego przy jednoczesnym zabezpieczeniu 
minimalizacji oddziaływania na otoczenie.  

Przedstawiony wariant przedsięwzięcia jest wynikiem doświadczeń oraz oceny rynku 
w zakresie możliwości zastosowania nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz prowadzenia 
bardziej wydajnej i ekonomicznej produkcji w zakresie produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 
na terenie istniejącego obiektu kubaturowego.  
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Lokalizacja istniejącej hali produkcyjnej została określona na terenie, do którego Inwestor 
posiada tytuł prawny oraz w obrębie zakładu gdzie prowadzi już obecnie produkcję w zakresie 
obróbki tworzyw sztucznych. Równocześnie lokalizacja przedsięwzięcia zapewnia gwarancję 
dogodnego dojazdu. Wybrana lokalizacja zabezpiecza również źródła hałasu przed wpływem na 
istniejącą zabudowę mieszkaniową. 

Główną uciążliwością dla środowiska będą uciążliwości związane z hałasem pochodzącym 
z prowadzonych procesów produkcyjnych i pracujących urządzeń wentylacyjnych oraz z emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, w tym m.in. z emisji LZO i emisji z energetycznego spalania paliw, 
jednakże zasięg oddziaływania ograniczał się będzie do terenu zakładu i nie będą występowały 
żadne przekroczenia dopuszczalnych norm w tym zakresie poza granicami własności. 

Ponadto przedsięwzięcie związane będzie z wytwarzaniem odpadów w procesie 
technologicznym oraz z wytwarzaniem ścieków bytowych, jednak ich ilości oraz sposób 
postępowania nie wpłynie znacząco na środowisko i nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych 
norm, zatem nie stwierdza się przeszkód w realizacji przedsięwzięcia w tym wariancie. 

 
3.2. Racjonalny wariant alternatywny 

Ze względu na specyfikę profilu działalności oraz zastosowanie typowych nowoczesnych, 
rozwiązań technologicznych mających na celu zapewnienie świadczenia określonych usług 
w zakresie produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, analizowanie innego wariantu 
technologicznego nie znajduje poważniejszego uzasadnienia. Projektowane przedsięwzięcie 
zawiera najnowsze rozwiązania techniczne, które uwzględniają nie tylko wysokie wymogi 
jakościowe i techniczne, ale również wymagania w zakresie BHP i ochrony środowiska. 
Projektowane przedsięwzięcie uwzględnia nie tylko wysokie wymogi jakościowe, ale również 
wymagania w zakresie BHP i ochrony środowiska.  

Dlatego też jako wariant alternatywny można poddać analizie jedynie warunki lokalizacyjne 
obiektu w obrębie działek stanowiących własność Inwestora. W alternatywnym wariancie 
Inwestor przewiduje budowę nowego obiektu kubaturowego (hali produkcyjnej) zlokalizowanej 
w północnej części terenu zakładu, z wykorzystaniem istniejących mediów.  

Dla takiego wariantu znacznemu wydłużeniu ulegną ciągi komunikacyjno-transportowe 
związane ze spedycją wyrobów z tworzyw sztucznych oraz zwiększy się zakres uciążliwych robót 
budowlanych związanych z koniecznością częściowej rozbiórki istniejących obiektów w związku 
z potrzebą zapewnienia terenu pod nową halę produkcyjną. 

Taka lokalizacja wiązałaby się równocześnie z rozbudową części produkcyjnej zakładu 
zdecydowanie bliżej zabudowy mieszkaniowej na działce nr 169 zlokalizowanej na północny-
zachód od terenu zakładu przez co oddziaływanie przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym 
szczególnie w zakresie emisji hałasu dla tej zabudowy mogłoby być bardziej odczuwalne, dlatego 
też wariant alternatywny jest wariantem mniej korzystnym dla środowiska i z tego powodu został 
odrzucony 

Ponadto zlokalizowanie obiektu w północnej części nieruchomości wymagać będzie 
prowadzenia znacznie większego zakresu prac budowlanych co jest nieuzasadnione 
z ekonomicznego punktu widzenia, dlatego też również z tego powodu wariant alternatywny 
został odrzucony. 

Reasumując wariant alternatywny na podstawie przeprowadzonej analizy wykazuje się 
większą uciążliwością dla środowiska naturalnego, dlatego też został odrzucony. Zatem wariant 
zaproponowany przez Inwestora, został przewidziany do realizacji również ze względu 
na optymalne uwarunkowania środowiskowe. 

 
3.3. Przyjęty sposób rozwiązań jako wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Lokalizacja tego typu przedsięwzięć jest z góry określona dostępnością terenu o znacznej 
powierzchni, bliskością mediów oraz infrastruktury komunikacyjnej. W przypadku przedsięwzięcia 
związanego z działalnością gospodarczą często pojawia się problem zajmowania dużych 
obszarów zarówno pod samą zabudowę kubaturową, jak i infrastrukturę towarzyszącą. 

Analiza lokalizacji przedsięwzięcia została ograniczona do działek, do których Inwestor 
posiada prawo własności, a planowany sposób zagospodarowania jest zgodny z miejscowym 
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planem zagospodarowania terenu. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenach 
charakteryzujących się niską produktywnością, głównie ze względu na wcześniejszy sposób 
zagospodarowania terenu, stąd też można stwierdzić, że jego oddziaływanie w tym zakresie 
będzie znikome. 

Działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko: 

� Wykonawca na etapie budowy zastosuje urządzenia i maszyny o jak najmniejszej 
emisji fali dźwiękowej do środowiska; 

� Inwestor zastosuje w miarę możliwości technicznych urządzenia o jak najmniejszej 
emisji fali dźwiękowej do środowiska; 

� odpady będą gromadzone selektywnie w specjalnych pojemnikach przystosowanych 
do ich gromadzenia, a po zgromadzeniu odpowiedniej partii będą odbierane przez 
firmy posiadające zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie; 

� woda będzie pobierana z zewnętrznej sieci wodociągowej na warunkach określonych 
przez jej administratora; 

� ścieki bytowe będą odprowadzane do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej sanitarnej 
na warunkach określonych przez jej administratora. 

Wykonanie przedsięwzięcia w wariancie zaproponowanym przez Inwestora, pozwalającym 
na optymalne prowadzenie działalności na terenie zakładu jest uzasadnione organizacyjnie 
i ekonomicznie, ale również nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych norm 
w zakresie oddziaływania na środowisko. Wariant wybrany przez Inwestora w stosunku 
do wariantu alternatywnego będzie korzystniejszy dla środowiska, głównie poprzez ograniczenie 
negatywnego wpływu na etapie eksploatacji, zatem nie stwierdzono przeszkód w realizacji 
przedsięwzięcia. 

Zaproponowane rozwiązanie można uznać za obojętne dla środowiska, niewpływające 
negatywnie na chronione i zagrożone siedliska i gatunki roślin i zwierząt oraz funkcjonowanie 
ostoi Natura 2000 w województwie opolskim.  

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że wariant planowanego przedsięwzięcia 
w zakresie proponowanym przez Wnioskodawcę jest najkorzystniejszy w aspekcie ochrony 
środowiska i wartości przyrodniczych występujących na obszarze inwestycji oraz na terenach 
bezpośrednio z nim sąsiadujących. 

 

4. Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem 
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

4.1. Położenie fizyczno-geograficzne 

Administracyjnie inwestycja położona jest na obszarze miejscowości Tułowice Małe, gmina 
Tułowice, w powiecie opolskim, w środkowo-zachodniej części województwa opolskiego.  

Gmina Tułowice położona jest w centralnej części wojewodztwa opolskiego, południowej 
części powiatu opolskiego. Jej powierzchnia wynosi 81,13 km2, co pozwala sklasyfikować gminę 
do grupy najmniejszych w województwie. 

Gmina Tułowice graniczy z następującymi gminami: 
• od połnocy z gminami Dąbrowa i Komprachcice; 
• od południa z gminami Korfantów i Łambinowice; 
• od zachodu z gminą Niemodlin; 
• od wschodu z gminą Proszków 

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej cały obszar gminy leży w mezoregionie 
Równina Niemodlińska. Należy on do makroregionu Nizina Śląska, podprowincji Niziny 
Środkowopolskie. Mezoregion Równiny Niemodlińskiej położony jest pomiędzy Doliną Nysy 
Kłodzkiej i Pradoliną Wrocławską na północy, zachodzie i wschodzie, od południa zaś sąsiaduje 
z Płaskowyżem Głubczyckim i Kotliną Raciborską. 
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4.2. Geomorfologia 

Na obecny stan budowy geologicznej obszaru Gminy Tułowice miały wpływ procesy 
tektoniczne, neotektoniczne, wulkaniczne, kilkakrotne wkraczanie na teren Polski lądolodu, 
sedymentacja rzeczna, intensywna erozja w okresach interglacjalnych, a także zespół procesów 
występujących po ostatnim zlodowaceniu. Wyniki procesów wulkanicznych zachodzących 
niegdyś na uskoku tektonicznym w postaci odkrytych obecnie i wydobywanych w kopalni 
bazaltów są unikalne w skali województwa. Spośród utworów geologicznych swoje wychodnie 
na terenie gminy mają tylko formacje trzeciorzędu i czwartorzędu. Podłoże starsze od 
trzeciorzędu tworzą utwory koniaku kredy. Należy on do skał budujących geologiczną jednostkę 
strukturalną Śląska Opolskiego - Depresję Śląsko-Opolską. Utwory te zostały w późniejszym 
okresie całkowicie przykryte skałami trzeciorzędu lub czwartorzędu. 

Najstarszymi utworami trzeciorzędowymi w gminie są bazalty i tufy bazaltowe, których 
wychodnie znajdują się w Ligocie Tułowickiej i Rutkach. Powstały one w wyniku ożywionej 
działalności tektonicznej. Utwory trzeciorzędowe reprezentowane są również w gminie 
wychodniami iłów, mułków i piasków, niekiedy żwirowatych lokalnie z węglem brunatnym 
neogenu. Występują one na powierzchni na północny wschód od Tułowic, nad Ścinawą 
Niemodlińską oraz w lasach na północ od Szydłowa. Miąższość tych utworów wynosi 
ok. 80÷120 m.  

Najliczniej reprezentowanymi w gminie formacjami geologicznymi są utwory czwartorzędowe. 
Z utworów plejstocenu wyróżnia się tu: 

• piaski i żwiry wodnolodowcowe zlodowacenia środkowo-polskiego – na wschód 
od Ścinawy Niemodlińskiej; 

• piaski gliniaste, otoczaki i głazy lodowcowe - w lasach na południe od Szydłowa 
oraz na południe i zachód od Ścinawy Niemodlińskiej; 

• piaski i żwiry ozów - położone w ciągach dwóch łagodnych pagórków o orientacji 
północ-południe na południowy-wschód od stawu Ławnik oraz na zachód od Stawu 
Pustelnik; 

• piaski i żwiry kemów i tarasów kemowych - w pięciu odosobnionych obszarach 
na zachód od Ścinawy Niemodlińskiej i w jednym zwartym na wschód od tej rzeki. 

Pomiędzy plejstocenem a holocenem, na terenie gminy nasiliła się działalność eoliczna, 
której wynikiem jest dziś ciąg pagórków wydmowych leżących na wschód od Ścinawy 
Niemodlińskiej. Powstały one na bazie piasków wodnolodowcowych zlodowacenia 
środkowopolskiego. Ciąg pagórków wydmowych stanowi wododział Ścinawy Niemodlińskiej 
i Prószkowskiego Potoku. Utwory holoceńskie Gminy Tułowice to osady rzeczne powstałe 
w ciągu ostatnich 10 000 lat, związane z akumulacją Ścinawy Niemodlińskiej i jej dopływów 
oraz początkowym biegiem Prószkowskiego Potoku położonego na wschód od ciągu 
wododziałowych pagórków wydmowych. Namuły występują w gminie na niewielkich 
powierzchniach pomiędzy stawami Ławnik i Pustelnik oraz na południe od linii kolejowej przed 
Ścinawą Niemodlińską. Mady, mułki, piaski i żwiry rzeczne zlokalizowane są wzdłuż rzeki 
na szerokości kilkuset metrów oraz w niewielkim stopniu wzdłuż innych mniejszych cieków. 

Dużym wyróżnikiem budowy geologicznej Gminy Tułowice w stosunku do innych gmin 
województwa opolskiego są pokłady torfu. Torfowiska, które dały ten rodzaj utworów 
geologicznych należą w większości do typu torfowisk niskich wiążących się z obszarami dolin 
i pradolin rzecznych. Torfowiska występują koło Szydłowa o powierzchni ok. 914 ha i w okolicach 
Tułowic o powierzchni ok. 199,5 ha. 
 
4.3. Wody powierzchniowe 

Obszar Gminy Tułowice w większości należy do zlewni Ścinawy Niemodlińskiej, która 
przecina swoim korytem gminę z południa na północ. Wschodnia, niewielka część gminy należy 
do zlewni rzeki Prószkówka, która oddzielona jest od dorzecza Ścinawy Niemodlińskiej 
południkowo położonym wałem pagórków wydmowych. 

Gęstość sieci rzecznej w zachodniej części Gminy Tułowice należy do jednych 
z największych w województwie opolskim. Ścinawa Niemodlińska ma swoje źródła w okolicach 
Mieszkowic. Na teren Gminy Tułowice wpływa na północ od Smolarni. Koryto rzeki na całym 
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odcinku przebiegu przez gminę jest uregulowane. Ścinawa przecina teren gminy z południa 
na północ, zbierając wody nielicznych małych dopływów i rowów melioracyjnych. Wschodnia, 
najbardziej lesista część gminy odwadniana jest przez rzekę Prószkówka (Prószkowski Potok). 
Ze względu na skomplikowany charakter systemy hydrograficznego Prószkówki i mającego swoje 
źródła nieco na północ prawostronnego dopływu Ścinawy Niemodlińskiej – Wytoki, występuje 
zjawisko bifurkacji, które dzieli cieki rzeczne na odcinki odprowadzające wody do różnych zlewni. 
Część cieków rzecznych wschodniej lesistej części gminy leży również w bezodpływowych 
nieckach. Wydzielenie zlewni w tej części gminy komplikuje dodatkowo duży udział torfowisk 
i niewielkie zróżnicowanie wysokościowe. Ostatnim stosunkowo dużym ciekiem na terenie gminy 
jest rzeka Wytoka, prawostronny dopływ Ścinawy Niemodlińskiej. Bierze ona początek 
w okolicach Szydłowa i odwadnia północno-wschodnią część gminy. Dorzecze Wytoki związane 
jest z licznymi torfowiskami, rowami i kanałami melioracyjnymi.  

Oprócz wód płynących, ważnym elementem sieci hydrograficznej Gminy Tułowice, są wody 
powierzchniowe stojące. Zaliczyć można do nich stawy znajdujące się w zachodniej i północnej 
części Gminy: Ławnik, Pustelnik, Hutnik, Stawy Lenc, staw Kasprzak, stawy Suchodolski, staw 
Biela oraz dwa stawy o przeznaczeniu rekreacyjnym w miejscowości Skarbiszowice.  

Oprócz stawów stojące wody powierzchniowe gminy reprezentowane są przez starorzecza 
Ścinawy Niemodlińskiej o powierzchniach jednostkowych do 1 ha oraz zbiorniki wyrobisk 
surowców ilastych w Szydłowie i Goszczowicach.  

Istotną cechą reżimu hydrologicznego gminy są torfowiska niskie i tereny trwale podmokłe. 
Tereny torfowiskowe i trwale podmokłe zajmują największe powierzchnie: w lasach na pd. i pn. 
od Szydłowa, przy stawach w zachodniej części gminy, w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej 
w okolicach Tułowic. 

 
4.4. Wody podziemne 

Gmina Tułowice położona jest w opolskim regionie hydrogeologicznym z głównymi 
poziomami wód podziemnych w trzeciorzędzie i czwartorzędzie. Poniżej występują wody 
szczelinowo-porowe w utworach górnokredowych.  

Poziom trzeciorzędowy o wydajność od kilku do 90 m3/h zlokalizowany jest w utworach 
piaszczystych na głębokości od 20÷100m a poziom czwartorzędowy o wydajności 30÷70 m3/h 
stanowią piaski i żwiry o miąższości do 10m. Głębokość zwierciadła wody pierwszego poziomu 
wodonośnego ogólnie dla całej gminy jest wysoka. W dolinach rzek oraz w okolicach stawów 
wynosi 0,7÷0,9m, a w pozostałej części gminy średnio wynosi 1÷3m.  

Pod obszarem Gminy Tułowice zalegają 3 zbiorniki wód podziemnych GZWP i wszystkie 
objęte są Obszarem Wysokiej Ochrony wód podziemnych - OWO: 

• GZWP 337 Lasy Niemodlińskie, czwartorzędowy, międzymorenowy, średnia 
głębokość ujęć 35m, o szacunkowych zasobach 25 tys. m3/d; 

• GZWP 338 Paczków-Niemodlin, trzeciorzędowy, średnia głębokość ujęć 60m, 
o szacunkowych zasobach 60 tys. m3/d; 

• GZWP 335 Krapkowice-Strzelce Opolskie, trias dolny - trzeciorzędowy, średnia 
głębokość ujęć 100-600m, o szacunkowych zasobach 50 tys. m3/d. 

 

4.5. Warunki klimatyczne 

Gmina Tułowice cechuje się łagodnymi warunkami klimatycznymi. Jest to wynik położenia 
obszaru Gminy w centralnej części Niziny Śląskiej, która należy pod tym względem 
do najłagodniejszych obszarów w Polsce.  

Łagodność klimatu przejawia się niskimi amplitudami temperatur, niezbyt dużą liczbą 
opadów, długim sezonem wegetacyjnym. Zimy są tu łagodne i stosunkowo krótkie lata długie 
i ciepłe. Warunki klimatyczne sprzyjają czynnemu wypoczynkowi. Gmina Tułowice charakteryzuje 
się równie bardzo korzystnymi i zróżnicowanymi warunkami mikroklimatycznymi, co związane jest 
ze zróżnicowaniem rzeźby terenu, występowaniem wielkoprzestrzennych ekosystemów wodnych, 
łąkowych i leśnych. Zróżnicowanie to stwarza różnorodność warunków bioklimatycznych 
w zakresie insolacji, przewietrzania, produkcji tlenu, uwilgocenia, produkcji ozonu, struktury 
jonowej, fitoaerozoli i aeroplanktonu. Zróżnicowanie tych uwarunkowań jest podstawowym 
czynnikiem rozwoju turystyki ekologicznej. 
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Roczne sumy usłonecznienia wynoszą około 1500 h, przy czym na półrocze ciepłe przypada 
około 2/3 łącznej sumy promieniowania, natomiast na półrocze zimne pozostała 1/3. Termiczne 
pory roku rozpoczynają się na obszarze gminy odpowiednio: wiosna 25 III÷01 IV, lato 1÷5 VI, 
jesień 5÷10 X, a zima 15÷20 XII. 

Opady w gminie wahają się między 500 a 700 mm. Na okres trwania okresu wegetacyjnego 
od kwietnia do września przypada od 400 do 425 mm, tj. 60÷65% sumy rocznej opadów, 
zaś w półroczu chłodnym około 245mm. Liczba dni z opadem śnieżnym należy tu do najniższych 
w Polsce. Pokrywa śnieżna utrzymuje się tu od 35 do 50 dni, zanika koło 30 III. Średnia roczna 
wilgotność względna powietrza dla badanego obszaru wynosi 78÷79%. Średnie opady i średnie 
temperatury są wyższe od średnich krajowych, zaś w porównaniu do klimatu Opola temperatury 
są niższe, a opady wyższe, co należy wiązać z tym, że bliżej jest do Gór Opawskich (40 km 
od Kopy Biskupiej). Klimat ten stwarza lepsze warunki wzrostu i rozwoju zbiorowiskom leśnym. 
Dominującymi kierunkami wiatrów są zachodni i południowy. Wiatry zachodnie stanowią 23,5%, 
południowe 17,1%, a północno-zachodnie 10,1%. Średnia roczna prędkość wiatru dochodzi 
do 3m/s. Charakterystyczną cechą Gminy jest występowanie cisz atmosferycznych, których 
udział wynosi około 10%. 

 
4.6. Inwentaryzacja przyrodnicza terenu planowanego przedsięwzięcia oraz jego otoczenia 

4.6.1. Wstęp 

Szczególnie cennymi pod względem przyrodniczym są obszary wodno-błotne oraz doliny 
rzeczne. Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, że większość naturalnych zbiorników wodnych, 
wilgotnych łąk i lasów została w znacznym stopniu zniszczona na skutek melioracji 
odwadniających i regulacji rzek i potoków. Obecnie do najcenniejszych pod względem 
zachowania zbiorowisk roślinnych, flory oraz fauny zaliczają się rzeki, starorzecza, stawy rybne 
i sztuczne zbiorniki, w tym zaporowe oraz różnego typu wypełnione wodą kamieniołomy, 
piaskownie, żwirownie. Powoduje to konieczność integracji działań gospodarczych związanych 
z ochroną przeciwpowodziową, hodowlą ryb, działalnością wydobywczą z działaniami 
ochronnymi. Jedynie porozumienie pomiędzy administracją wodną, właścicielami gruntów pod 
wodami, a przyrodnikami oparte na dokładnej analizie zjawisk przyrodniczych i potrzeb 
gospodarczych może skutecznie powstrzymać proces zanikania gatunków związanych 
z siedliskami wodnymi i wilgotnymi występującymi w dolinach rzecznych. 

 
4.6.2. Metodyka 

Badaniami geobotanicznymi objęto obszar planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego 
na terenie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Bory Niemodlińskie" oraz w odległości 
ok. 200m od obszaru Natura 2000 "Bory Niemodlińskie (kod obszaru PLH160005). 

Zbiorowiska roślinne scharakteryzowano na podstawie zdjęć fitosocjologicznych wykonanych 
metodą Braun-Blaqueta (Braun-Blanquet 1964). Do zdjęć fitosocjologicznych dobierano płaty 
jednorodne i reprezentatywne dla większych powierzchni fitocenoz.  Systematykę i nazewnictwo 
zbiorowisk roślinnych przyjęto według Matuszkiewicza (2005). Nazewnictwo gatunków roślin 
przyjęto według Mirka i in. (2002).  

Zgodnie z ogólnie przyjętą metodyką inwentaryzowano przede wszystkim stanowiska 
chronionych i rzadkich gatunków roślin, grzybów oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, 
stanowiska lęgowe ptaków oraz występowanie płazów i gadów. Dane o występowaniu 
bezkręgowców były zbierane jako materiał uzupełniający.  

 
4.6.3. Szata roślinna 

4.6.3.1. Informacje wyjściowe 

Na obszarze województwa opolskiego, w tym również na terenie doliny Nysy Kłodzkiej i jej 
dopływów, proces przekształceń szaty roślinnej na skutek działalności człowieka rozpoczął się już 
w neolicie. Antropopresja przybierała na sile wraz ze wzrostem liczby ludności, wprowadzaniem 
nowych sposobów uprawy roli, a w końcu, począwszy od końca XVIII w. wraz z postępującą 
rewolucją przemysłową. Naturalne procesy przystosowawcze związane z ewolucją organizmów 
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nie nadążały za szybko zmieniającymi się uwarunkowaniami zewnętrznymi kształtowanymi przez 
człowieka i ustąpiły miejsca procesom wymierania (Kornaś 1976). 

Niekorzystne przemiany szaty roślinnej i wycofywanie się poszczególnych jej składników nie 
ominęły województwa opolskiego i doliny Nysy Kłodzkiej. Region ten, w tym szczególnie dolina tej 
rzeki uległ zagospodarowaniu już w XVII i XVIII w., a w wieku XIX postępujące uprzemysłowienie 
i rozwój systemu komunikacyjnego uzupełniły szeroką paletę negatywnych oddziaływań. 
Hutnictwo żelaza, tak zwana „racjonalna” gospodarka leśna oraz „wysoka kultura” rolna, 
w szczególności związane z nimi zmiany stosunków wodnych, doprowadziły w ciągu ostatnich lat 
do znacznego zubożenia rodzimej flory. Istotna na tym terenie była intensyfikacja rolnictwa, która 
w głównej mierze przyczyniła się do zubożenia lokalnej flory o gatunki najbardziej 
charakterystyczne i zarazem wrażliwe.  

 

4.6.3.2. Roślinność potencjalna 

Roślinność potencjalną terenu stanowiącego obszar zakładu produkcyjnego w Tułowicach 
Małych stanowią zbiorowiska leśne należące do niżowych nadrzecznych łęgów jesionowo-
wiązowych Ficario-Ulmetum minoris typicum.  

 

4.6.3.3. Roślinność rzeczywista 

Zbiorowiska leśne i zaroślowe 
Zbiorowisk leśnych i zaroślowych na obszarze terenu zakładu nie stwierdzono. 
Występują jedynie we wschodniej części zakładu pojedyncze egzemplarze nasadzonych 

drzew: lipy drobnolistnej Tilia cordata, dębu szypułkowego Quercus robur czy jesionu wyniosłego 
Fraxinus excelsior oraz wzdłuż zachodniej granicy zakładu w formie szpaleru wzdłuż ogrodzenia 
występują egzemplarze sosny pospolitej Pinus sylvestris, bzu czarnego Sambucus nigra, lipy 
drobnolistnej Tilia cordata, dębu szypułkowego Quercus robur czy jesionu wyniosłego Fraxinus 
excelsior. Posiadają on nikłe walory przyrodnicze. 
 

Zbiorowiska nieleśne 
Wszystkie zbiorowiska roślinne stwierdzone na obszarze zakładu należą do grupy zbiorowisk 

nieleśnych. W południowo-wschodniej części zakładu (poza obszarem przedsięwzięcia), 
na niewielkiej powierzchni występują kadłubowe zbiorowiska antropogeniczne z klasy 
Artemisietea vulgaris. 

W rejonie koryta przepływającej wzdłuż wschodniej granicy zakładu rzeki Ścinawa 
Niemodlińska w bezpośrednim sąsiedztwie badanego obszaru zakładu (poza obszarem 
przedsięwzięcia) występuje szuwar mozgowy Phlaridetum arundinaceae, w którym dominuje 
mozga trzcinowata Phalaris arundinacea i szuwar trzciny pospolitej Phragmitetum australis oraz 
zbiorowiska terenów antropogenicznych z dominacją pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica, bylicy 
pospolitej Artemisia vulgaris, trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos, mietlicy pospolitej 
Agrostis capillaris, gatunków jeżyn Rubus sp.  

Zbiorowiska te należą do fitocenoz o niewielkich walorach przyrodniczych.  
 

4.6.3.4. Wykaz i charakterystyka siedlisk i gatunków chronionych 

Charakterystyka siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Rady EWG 
nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. (Dyrektywy Habitatowej) 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania siedlisk 
przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Rady EWG nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 
1992r. (Dyrektywy Habitatowej). 

 

Wykaz i charakterystyka gatunków roślin wymienionych w załączniku II Dyrektywy Rady EWG 
nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. (Dyrektywy Habitatowej). 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania gatunków roślin 
wymienionych w załączniku II Dyrektywy Rady EWG nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. 

 

Wykaz i charakterystyka gatunków roślin i grzybów chronionych prawem polskim 
Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania gatunków roślin 

i grzybów chronionych prawem polskim. 
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4.6.4. Świat zwierząt 

4.6.4.1. Gatunki wymienione w Dyrektywach Rady EWG 

Gatunki ptaków wymienione w załączniku I Dyrektywy Rady EWG nr 79/409/EWG z dnia 
2 kwietnia 1979r.  

Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków ptaków 
wymienionych w załączniku I Dyrektywy Rady EWG nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. 

 

Gatunki zwierząt wymienione w załączniku II Dyrektywy Rady EWG nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 
1992r.  

Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania gatunków zwierząt 
wymienionych w załączniku II Dyrektywy Rady EWG nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r.  

 

4.6.4.2. Przegląd gatunków 

Bezkręgowce 
Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania objętych ochroną 

bezkręgowców. 
 

Kręgowce 
• Płazy 
Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania objętych ochroną 

płazów. 
 

• Gady 
Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania objętych ochroną 

gadów. 
 

• Ptaki (gnieżdżące się na terenie planowanego przedsięwzięcia) 
Ze względu na brak odpowiednich warunków, w obrębie obszaru planowanego 

przedsięwzięcia nie stwierdzono żadnego stanowiska lęgowego ptaków. 
 

• Ssaki 
Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania objętych ochroną 

ssaków. 
 

4.6.5. Wyniki waloryzacji 

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru planowanego przedsięwzięcia 
nie wykazała występowania na terenie zakładu siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. 
Nie stwierdzono również w jego obrębie występowania gatunków roślin objętych w Polsce 
ochroną.  

Teren planowanego przedsięwzięcia pomimo położenia w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu "Bory Niemodlińskie" oraz w odległości ok. 200m od obszaru Natura 2000 "Bory 
Niemodlińskie (kod obszaru PLH160005) nie należy do obszarów o dużej wartości pod względem 
faunistycznym, głównie ze względu na istniejący intensywny sposób zagospodarowania. Świat 
zwierząt w rejonie opracowania reprezentowany jest głównie przez gatunki związane 
ze środowiskiem lądowym. Występują na tym obszarze jedynie gatunki bardzo pospolite, 
o szerokich możliwościach przystosowawczych.  

Różnorodność biologiczna planowanego przedsięwzięcia, ze względu na bardzo ubogie 
zróżnicowanie siedlisk przyrodniczych, jest wybitnie niewielka. W wyniku prowadzonych na tym 
obszarze badań terenowych nie stwierdzono występowania rzadkich i chronionych gatunków 
roślin oraz zwierząt objętych ochroną. Waloryzacja przyrodnicza planowanego przedsięwzięcia 
wykazuje, że obszar ten należy do terenów o małej lub bardzo małej wartości pod względem 
faunistycznym.  

Zatem planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na chronione gatunki zwierząt, 
roślin i grzybów, których na terenie zakładu nie stwierdzono. Oddziaływanie na pozostałe gatunki 
nie będzie istotne ze względu na brak odpowiednich biotopów do występowania dużej 
różnorodności faunistycznej w obrębie zakładu.  
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4.7. Obszary chronione i korytarze ekologiczne 

4.7.1. Lokalizacja obszarów chronionych i korytarzy ekologicznych 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu "Bory Niemodlińskie". 

 

 
Mapa nr 4 - Położenie obszaru chronionego krajobrazu "Bory Niemodlińskie" w granicach Gminy 

Tułowice (źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 
z perspektywą na lata 2017-2020 [52]) z zaznaczoną kolorem czerwonym lokalizacją zakładu 

 
 
Ponadto najbliżej położonymi obszarami podlegającymi ochronie utworzonymi na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody są: 
• Obszar Chronionego Krajobrazu „Grodziec” położony ok. 2,3 km na północny-wschód 
• Rezerwat Złote Bagna położony ok. 3,8 km na wschód 
• Rezerwat Prądy położony ok. 7,5 km na północny-wschód 
• Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Lipno” położony ok. 2,7 km na zachód 
• Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Stawy Niemodlińskie” położony ok. 8,7 km 

na północ. 
 

Ponadto innymi najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są:  
• Bory Niemodlińskie (kod obszaru PLH160005) położony ok. 100m na południe, 
• Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej (kod obszaru PLH160014) położony ok. 12,5 km 

na północny-zachód, 
• Grądy Odrzańskie (kod obszaru PLB160005) położony ok. 18,9 km na północ. 
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Mapa nr 5 - Położenie przedsięwzięcia w stosunku do obszaru Natura 2000 "Bory Niemodlińskie" (źródło: 

www.natura2000.gdos.gov.pl) z zaznaczoną kolorem czerwonym lokalizacją przedsięwzięcia 
 

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany żaden 
korytarz ekologiczny, a najbliżej położonym korytarzem ekologicznym jest korytarz KPdA-17 Lasy 
Niemodlińskie, którego najbliższa granica znajduje się w odległości ok. 1,2km w kierunku 
wschodnim, korytarz KPd-17B Lasy Niemodlińskie - Dolina Nysy Kłodzkiej, którego najbliższa 
granica znajduje się w odległości ok. 1,3km w kierunku zachodnim oraz korytarz KPdA-17 Bory 
Niemodlińskie - Dolina Górnej Odry, którego najbliższa granica znajduje się w odległości 
ok. 4,1km w kierunku północno-wschodnim (wg mapy opracowanej przez Jędrzejewski W., 
Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., 
Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy 
ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, 
Białowieża 2011). 
 

Poniżej scharakteryzowano najważniejsze z obszarów chronionych zlokalizowanych 
w rejonie przedsięwzięcia. 
 
4.7.2. Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” powołany został uchwałą 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988r. i w całości położony jest 
na terenie województwa opolskiego, na obszarze 12 gmin: Dąbrowa, Komprachcice, Prószków 
Krapkowice, Strzeleczki, Biała, Korfantów, Łambinowice, Tułowice, Niemodlin, Grodków, Lewin 
Brzeski. 

Jest to pod względem wielkości na Opolszczyźnie drugi - pośród siedmiu - obszar objęty tą 
formą ochrony powierzchniowej. Obecnie jest to największy w Polsce kompleks leśny 
w zachodniej części górnej Odry składający się z 480 km2 najcenniejszych przyrodniczo lasów 
będących pozostałością niegdysiejszej Puszczy Śląskiej, z wciąż jeszcze zachowanymi 
fragmentami typowych dla polskiego niżu lasów mieszanych i liściastych.  

Obecnie tereny Borów Niemodlińskich w większości zajęte są przez monokultury iglaste – 
głównie sosnowe. Zanikły już niemal doszczętnie drzewostany świerkowe i mieszane (te pierwsze 
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głównie w efekcie nadmiernego przesuszenia gleby, te drugie w wyniku rabunkowej eksploatacji). 
Wciąż narażone na biodegradację, skutkiem nieuregulowanej na wielu obszarach gospodarki 
ściekowej są ekosystemy torfowisk i wilgotnych łąk, szczególnie tych przyległych do wsi i osad. 

Obszar charakteryzuje się rozbudowaną siecią wód powierzchniowych, gdyż na całym 
obszarze zlokalizowane są liczne potoki, rzeki, stawy rybne, starorzecza, torfowiska, oczka 
wodne, gęsta jest również sieć kanałów melioracyjnych.  

Wieloletnie, badania terenowe zinwentaryzowały na tym terenie 19 gatunków chronionych 
roślin, w tym 7 chronionych częściowo i 12 chronionych ściśle (cześć zakwalifikowana 
na Czerwonej Liście Roślin Zagrożonych w Polsce, dwa gatunki objęte są ochroną 
paneuropejską w ramach „Konwencji o ochronie gatunków europejskich dzikich zwierząt i roślin 
oraz siedlisk naturalnych”).  

Nie mniej bogata jest również fauna, w ramach której w sumie zewidencjonowano 181 
gatunków kręgowców chronionych. Wiele z nich to gatunki zakwalifikowane na różnej rangi 
czerwonych listach gatunków zagrożonych wymieraniem - regionalnych, krajowych 
i europejskich. Znaczna liczba - 34 gatunki - uważana jest za rzadkie i zagrożone na Śląsku. 
Status gatunków zagrożonych w skali świata przyznano derkaczowi i bielikowi. Status gatunków 
zagrożonych w skali kraju przyznano 8 gatunkom: kani czarnej, kani rudej, bielikowi, bąkowi, 
bączkowi, zielonce, włochatce, podgorzałce. 

 
4.7.3. Obszar Natura 2000 „Bory Niemodlińskie” 

Obszar NATURA 2000: Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk - Bory Niemodlińskie (kod 
obszaru PLH160005) o powierzchni 4541,3 ha został zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej. 

Obszar składa się z pięciu enklaw w zachodniej części Borów Niemodlińskich. Jest 
to fragment wysoczyzny polodowcowej rozciętej dolinami rzecznymi (Ścinawy Niemodlińskiej, 
Wytoki, Nysy Kłodzkiej, Odry). Występują tu wzgórza ostańców i wydmy o wysokości do 15 m, 
a także zagłębienia bezodpływowe ze stawami (wody stojące i płynące zajmują 11% 
powierzchni), bagnami, torfowiskami i łąkami (3% terenu). 

Obszar w 79% porastają lasy gospodarcze z fragmentami lasów naturalnych. Jest to. Lasy 
iglaste (w tym cenne bory bagienne) zajmują 26% powierzchni, liściaste (w tym cenne i rozlegle 
grądy) - 19%, mieszane 28% terenu. Tereny rolne zajmują 7% ostoi. 

Obszar charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością przyrodniczą. Szczególną wartość 
ma zespół torfowisk przejściowych i wysokich z charakterystycznymi zespołami roślinności 
i przedstawicielami fauny wodno-błotnej (jedno z dwóch stanowisk żółwia błotnego 
w województwie), występujące tu 3 gatunki nietoperzy z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 

Obszar stanowi część dużego zwartego kompleksu leśnego, którego część zachodnia, 
proponowana do ochrony jako ostoja siedliskowa, charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością 
siedliskową, od siedlisk suchych na wydmach do skrajnie wilgotnych torfowisk i stawów. 
Mozaikowaty charakter siedlisk oraz silne związki funkcjonalno-przestrzenne między nimi 
uzasadniają objęcie ochroną większego obszaru niż zespołu chronionych dyrektywą UE siedlisk 
przyrodniczych. Jednocześnie charakter zagospodarowania oraz liczne strefy nieciągłości 
występujących siedlisk decydują o konieczności delimitacji ostoi w pięciu podobszarach, 
nie połączonych ze sobą przestrzennie. 

 

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych: 
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 
• niżowe i gorskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea), 
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotworczą (żywe), 
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion, 
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum), 
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• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-
Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-
sosnowe bagienne lasy borealne), 

• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żrodliskowe), 

• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej 

regeneracji. 
 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt: 
• mopek – ssak, 
• nocek łydkowłosy – ssak, 
• nocek duży – ssak, 
• wydra – ssak, 
• traszka grzebieniasta - płaz, 
• kumak nizinny - płaz, 
• żołw błotny – gad, 
• koza – ryba, 
• modraszek telejus – bezkręgowiec, 
• modraszek nausitous – bezkręgowiec. 

 

5. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w zasięgu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie 
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
Planowane przedsięwzięcie nie przewiduje realizacji obiektów, które zarówno w fazie 

realizacji, jaki i eksploatacji wpływałyby negatywnie na jakikolwiek obiekt zabytkowy, 
a w szczególności na zabytki archeologiczne chronione na podstawie przepisów o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami.  

Jeżeli w trakcie robót zostaną odkryte stanowiska archeologiczne, to należy fakt ten zgłosić 
do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, do Państwowej Służby Ochrony Zabytków 
Oddział Opole celem sprawowania nadzoru. 

 

6. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 
niepodejmowania przedsięwzięcia 
W aspekcie ochrony środowiska zaniechanie inwestycji nie przyniesie wymiernych korzyści 

ekonomicznych ani przyrodniczych. W odniesieniu do przekształceń powierzchni terenu 
w obrębie inwestycji, niepodejmowanie przedsięwzięcia nie wpłynie na zachowanie pierwotnych 
warunków, które zostały już przeobrażone w wyniku istniejącego zagospodarowania terenu 
w rejonie obiektu (działalność produkcyjna, teren przewidziany pod zabudowę przemysłową 
i magazynową uzbrojony w układy komunikacyjne i media), dlatego też w zamierzonej lokalizacji 
teren nie odznacza się walorami przyrodniczymi.  

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że zaniechanie planowanego przedsięwzięcia 
jest obojętne w aspekcie ochrony wartości przyrodniczych występujących na obszarze inwestycji 
oraz na terenach bezpośrednio z nim sąsiadujących. 
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7. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko 
7.1. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

7.1.1. Ocena oddziaływania w zakresie poboru wody 

W etapie prowadzenia prac budowlano-montażowych związanych z realizacją 
przedsięwzięcia przewiduje się pobór wody na cele socjalno-bytowe pracowników budowy 
w ilości około 10m3. Planuje się wykorzystywanie istniejących węzłów sanitarnych na terenie 
zakładu. Zapotrzebowanie na wodę konsumpcyjną będzie realizowane w opakowaniach 
transportowych (butelki, zbiorniki 5l). 

 

Na etapie eksploatacji woda dostarczana będzie zgodnie ze stanem obecnym z zewnętrznej 
gminnej sieci wodociągowej za pomocą istniejącego przyłącza zlokalizowanego na terenie 
nieruchomości. Dostawa wody jest i będzie realizowana na podstawie zawartej umowy 
z przedsiębiorstwem wodociągowym. Poprzez istniejącą zakładową sieć wodociągową woda 
doprowadzona jest do każdej hali i budynku wyposażonego w pomieszczenia socjalne, które 
zostaną docelowo wyremontowane i wyposażone w nowe urządzenia sanitarne. Nie planuje się 
zużycia wody w procesie technologicznym. Woda zużywana będzie przede wszystkim na cele 
socjalno-bytowe, a jedynie w okresie letnim przewiduje się zużycie wody do celów utrzymania 
czystości terenu oraz zieleni.  

Planowane przedsięwzięcie ma charakter produkcyjny, jednak nie przewiduje się zużywania 
wody do celów technologicznych w ramach planowanych instalacji, jak również nie jest 
planowany wzrost zatrudnienia, zatem po zrealizowaniu przedsięwzięcia zapotrzebowanie 
na wodę pochodzącą z zewnętrznej sieci wodociągowej w stosunku do stanu obecnego 
nie zmieni się. Obecnie zużycie wody szacowane jest na ok. 800 m3/rok. 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że realizacja planowanego przedsięwzięcia 
nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko wodne w zakresie poboru wody. 

 
7.1.2. Ocena oddziaływania w zakresie odprowadzania ścieków 

W fazie prowadzenia prac budowlano-montażowych związanych z realizacją przedsięwzięcia 
przewiduje się powstanie ścieków bytowych w ilości około 10m3 związanych z potrzebami 
fizjologicznymi pracowników budowy. Planuje się wykorzystywanie istniejących węzłów 
sanitarnych na terenie zakładu. 

 
Aktualnie na terenie zakładu powstają jedynie ścieki o charakterze bytowym pochodzące 

z węzłów socjalnych na terenie budynków zakładowych, gdyż charakter prowadzonych procesów 
produkcyjnych na terenie zakładu powoduje, że nie są wytwarzane ścieki przemysłowe.  

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia ze względu na fakt, iż nie jest planowany wzrost 
zatrudnienia, nie przewiduje się wzrostu ilości powstających ścieków bytowych, jak również nie 
przewiduje się wytwarzania ścieków przemysłowych, zatem poprzez wewnętrzną sieć 
kanalizacyjną odprowadzane będą bez zmian wyłącznie powstające na terenie zakładu ścieki 
bytowe związane z potrzebami higieniczno-sanitarnymi pracowników oraz utrzymaniem czystości 
zakładu (mycie pomieszczeń).  

Ponadto na terenie zakładu powstają wody opadowe i roztopowe, jednakże przedsięwzięcie 
nie obejmuje żadnych działań mających na celu zmianę powierzchni odwadnianej zlewni, dlatego 
też nie zmieni sie ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu. 

 

Ścieki socjalno-bytowe 
Ilość powstających ścieków bytowych jest równa ilości zużytej przez pracowników wody, 

zatem ze względu na fakt, iż nie jest planowany wzrost zatrudniania i nie przewiduje się wzrostu 
zużycia wody na cele bytowe nie wzrośnie również ilość odprowadzanych z terenu zakładu 
ścieków bytowych. Ilość odprowadzanych ścieków bytowych wynosić będzie ok. 800 m3/rok. 

Odprowadzenie ścieków bytowych odbywać się będzie bez zmian wewnętrzną siecią 
kanalizacji zakładowej podłączoną do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w oparciu o umowę 
na odprowadzanie ścieków zawartą z eksploatatorem gminnej sieci kanalizacyjnej. 

 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

"Zmiana sposobu użytkowania części hali produkcyjno-magazynowej  
na halę produkcyjną wyrobów z tworzyw sztucznych na terenie zakładu zlokalizowanego w Tułowicach Małych" 

 

 

Biuro Projektowe ECO-UNIT    ul. Cygana 4/213    45-131 Opole 38 
tel. 77 442-81-18, 606 101 958; zespół autorski pod kierunkiem: mgr inż. Marek Klyk 

Ścieki przemysłowe 
Na terenie zakładu nie powstają ścieki przemysłowe jak również planowane przedsięwzięcie 

nie będzie związane z ich wytwarzaniem. 
 

Wody opadowe i roztopowe 
Planowane przedsięwzięcie nie obejmuje żadnych działań mających na celu zmianę 

powierzchni odwadnianej zlewni, dlatego też nie zmieni sie ilość odprowadzanych wód 
opadowych i roztopowych z terenu zakładu. 

W chwili obecnej wody opadowe i roztopowe pochodzące z obszaru dachów hal i budynków 
oraz placów i układów komunikacyjnych odprowadzane są do istniejącej zakładowej kanalizacji 
deszczowej i dalej po podczyszczeniu w osadnikach wpustów deszczowych w części do rzeki 
Ścinawa Niemodlińska oraz w części do zarurowanego odcinka rowu przebiegającego przez 
teren zakładu. Wnioskodawca jest w trakcie procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 
na korzystanie z usług wodnych w tym zakresie. 

Zastosowane rozwiązania techniczne w zakresie podczyszczania odprowadzanych wód 
opadowych i roztopowych powoduje, iż korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do wód 
powierzchniowych zebranych wód opadowych i roztopowych prowadzone będzie zgodnie 
z wymogami określonymi w obecnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz.U. z 2014r. poz. 1800) tj. o składzie nie przekraczającym zawartości: 

• zawiesin ogólnych 100 mg/l 
• węglowodorów ropopochodnych 15 mg/l 

Przewidywana obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z terenu 
zakładu zbierana z odwadnianych powierzchni zabudowanych przez obiekty kubaturowe, place 
i układy komunikacyjne dla przyjętych założeń w zakresie rocznej ilości opadów atmosferycznych 
w tym rejonie województwa opolskiego wyniesie ok. Qa = 9500 m3/rok.  

Wody opadowe i roztopowe z istniejących nieskanalizowanych terenów są odprowadzane 
w naturalny sposób (spływ powierzchniowy) do gruntu, w granicach własności terenu 
nieruchomości, nie powodując zalewania działek sąsiadujących. 

Planowane przedsięwzięcie nie obejmuje żadnych działań mających na celu zmianę 
powierzchni odwadnianej zlewni, dlatego też nie zmieni się ilość odprowadzanych wód 
opadowych i roztopowych z terenu zakładu. 

Mając na względzie niewielką ilość pojazdów wjeżdżających na teren zakładu oraz niewielką 
powierzchnię terenów utwardzonych należy stwierdzić, że sposób postępowania z wodami 
opadowymi na terenie zakładu nie wywoła w środowisku żadnych zmian fizycznych, chemicznych 
i biologicznych, które uniemożliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych. 

 

Reasumując, planowana gospodarka ściekowa na etapie eksploatacji przedsięwzięcia 
nie będzie zagrażać środowisku, pod warunkiem prawidłowej eksploatacji urządzeń służących ich 
oczyszczaniu i odprowadzaniu oraz przy nie przekraczaniu wymaganych norm jakości ścieków, 
określonych przez eksploatatora zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, który odbierać będzie 
ścieki bytowe z terenu obiektu oraz warunków odprowadzania wód opadowych i roztopowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

7.1.3. Ocena oddziaływania w zakresie wykonania wykopów i możliwych zanieczyszczeń 
wód podziemnych 

W trakcie prowadzenia prac budowlano-montażowych nie przewiduje się wykonywania 
głębokich wykopów, w ramach których przemieszczane byłyby masy ziemne w obrębie terenu 
przedsięwzięcia. 

Materiały wykorzystywane do budowy posiadać będą odpowiednie atesty, certyfikaty, 
dopuszczenia lub aprobaty, których uzyskanie jest możliwe po spełnieniu określonych wymogów, 
w tym również z zakresu ochrony środowiska, zatem nie będą stanowić żadnego zagrożenia 
dla gleby, czy też jakości wód podziemnych i powierzchniowych. 
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Wykorzystywane w procesie produkcyjnym materiały i surowce używane będą wyłącznie 
wewnątrz obiektów zakładowych, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i kartami 
charakterystyki, zatem nie przewiduje się możliwości wystąpienia zagrożeń dla wód 
powierzchniowych i podziemnych w związku z prowadzonymi procesami produkcyjnymi. 

W związku z powyższym ewentualne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na glebę 
i wody podziemne będzie znikome, niestanowiące obciążenia dla środowiska. 

 
7.1.4. Ocena skutków awaryjnych sytuacji mogących powstać w trakcie realizacji 

i eksploatacji 

Do sytuacji awaryjnych należy zaliczyć np. skażenie wód olejami czy smarami wyciekającymi 
z wykorzystywanych urządzeń. 

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, jego zakres oraz zastosowanie wysokiej jakości 
materiałów i sprawnego technicznie sprzętu mało jest prawdopodobne skażenie wód 
powierzchniowych lub podziemnych, skrajnie może mieć to charakter punktowy. Zakład należy 
wyposażyć w sorbent do likwidacji ewentualnych, miejscowych zanieczyszczeń.  

 
7.1.5. Analiza zgodności przedsięwzięcia z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze 

dorzecza Odry oraz celami Dyrektywy 2000/60/WE (RDW) 

Planowane przedsięwzięcie nie narusza ustaleń Planu Gospodarowania Wodami 
na obszarze dorzecza Odry oraz Dyrektywy 2000/60/WE (RDW). 

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest w zlewni rzeki Ścinawa Niemodlińska, 
ciążącej do rzeki Nysa Kłodzka, w obszarze dorzecza rzeki Odry, która wraz z jej dopływami 
na omawianym obszarze zgodnie z podziałem wprowadzonym przez ustawę z dnia 20 lipca 
2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm.), z uwzględnieniem 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie sposobu ustalenia 
i ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni (Dz. U. 
z 2017r. poz. 2505) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie 
zlewni (Dz. U. z 2017r. poz. 2509) należy do regionu wodnego Górnej Odry, zlewni Odry 
Opolskiej znajdującego się w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarządu Zlewni w Nysie.  

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z podziałem wprowadzonym przez "Plan gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Odry" znajduje się w dorzeczu Odry, w granicach następującej 
jednolitej części wód powierzchniowych JCWP: 

• Europejski kod JCPW - PLRW60001912899 
• Nazwa JCWP - Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej 
• Region wodny - region wodny Środkowej Odry 
• Typ JCPW - 19 (rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta) 
• Status - silnie zmieniona część wód  
• Aktualny stan JCWP - dobry 
• Cele środowiskowe - dobry potencjał ekologiczny 

- dobry stan chemiczny 
• Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona 
• Odstępstwa - brak 
• Typ odstępstwa - nie dotyczy 
• Termin osiągnięcia dobrego stanu 2015 rok 
• Uzasadnienie odstępstwa - nie dotyczy 

 

Zgodnie z aktualizacją “Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętą 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. zamierzone korzystanie z wód 
zlokalizowane jest w obrębie następującej jednolitej części wód podziemnych JCWPd: 

• Europejski kod JCPWd - PLGW6000109 
• Cele środowiskowe - dobry stan ilościowy; 

- dobry stan chemiczny 
• Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona 
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• Aktualny stan JCWPd - dobry stan ilościowy; 
- dobry stan chemiczny 

• Odstępstwa - brak 
• Termin osiągnięcia dobrego stanu nie dotyczy 

Zgodnie z art. 59 ustawy- Prawo wodne celem środowiskowym dla JCWPd jest: 
1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; 
2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 
3) ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między 

poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 
 

Mając na uwadze zakres planowanego przedsięwzięcia uznano, że nie wpłynie negatywnie 
na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych w "Planie gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza Odry" oraz Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 20 października 2000r. (Ramowa Dyrektywa Wodna). 

Zatem planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie stanu istniejącego środowiska 
w tym wód powierzchniowych i podziemnych, dlatego też brak jest przesłanek dyskwalifikujących 
przedsięwzięcie jako niezgodne z obowiązującymi przepisami i normami, jak również z planami 
i wytycznymi. 

 
7.1.6. Podsumowanie wpływu na środowisko wodne 

Wpływ przedsięwzięcia na środowisko wodne jest różny z uwagi na przyczyny i intensywność 
oddziaływania w fazie budowy i w fazie eksploatacji. Wpływ w fazie budowy ze względu 
na zakres robót charakteryzuje się nieco większą ilością rodzajów oddziaływań niż w fazie 
eksploatacji. 

W trakcie etapu realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się istotnych zagrożeń 
dla środowiska wodnego w związku ze specyfiką przedsięwzięcia, które nie przewiduje istotnych 
robót budowlanych i wiązać się będą jedynie z pracami adaptacyjnymi istniejących obiektów, 
montażem instalacji, ruchem pojazdów transportujących urządzenia na teren zakładu 
oraz wytwarzaniem ścieków bytowych w ramach korzystania z istniejących węzłów socjalnych 
przez pracowników budowy. 

Gospodarka wodno-ściekowa prowadzona na terenie obiektu, przy racjonalnym 
gospodarowaniu wodą oraz w stanie normalnej, poprawnej eksploatacji systemu odprowadzania 
ścieków, nie będzie oddziaływać negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne i nie wywoła 
żadnych zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiałyby prawidłowe 
funkcjonowanie ekosystemów wodnych. 

Reasumując stwierdzić należy, że prawidłowo prowadzona eksploatacja przedmiotowego 
obiektu oraz urządzeń gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami, nie będzie stwarzać istotnego zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych. 

 

7.2. Emisja zanieczyszczeń do powietrza z podaniem rodzaju i ilości emitowanych 
zanieczyszczeń 

7.2.1. Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza  

Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego zależy od rodzaju i ilości substancji 
gazowych oraz pyłowych emitowanych przez zakład, sposobu wprowadzania tych substancji 
do powietrza atmosferycznego (rodzaj i wysokość emitorów, prędkość wylotowa i temperatura 
gazów) oraz warunków rozprzestrzeniania się substancji w atmosferze (róża wiatrów, szorstkość 
terenu, średnia temperatura roczna). 

 

7.2.2. Metodyka obliczeń 

Oceny stanu zanieczyszczenia powietrza dokonano zgodnie z metodyką określoną 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesień 
dla niektórych substancji w powietrzu. (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87) [32]. W obliczeniach stanu 
zanieczyszczenia powietrza wykorzystano określone w w/w rozporządzeniu wartości odniesienia. 
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Tabela nr 2 - Charakterystyka substancji emitowanych do powietrza 

Lp. 
Lp.  

w rozporządzeniu 
Nazwa substancji 

Oznaczenie 
numeryczne 

substancji CAS 

Wartości odniesienia  
w (µg/m3) uśrednione 

dla okresu 
1 godziny roku 

1 28 Keton metylowo-etylowy 78-93-3 300 26 

2 70 Dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40 

3 72 Dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20 

4 78 Etylobenzen 100-41-4 500 38 

5 90 Ftalan dimetylu 131-11-3 100 15 

6 96 Izocyjaniany --- 10 1,3 

7 101 Ksylen 1330-20-7 100 10 

8 116 2-metylopropanol 78-83-1 300 26 

9 117 Mezytylen 108-67-8 100 13 

10 127 Octan butylu 123-86-4 100 8,7 

11 137 Pył zawieszony PM10 --- 280 40 

12 141 Styren 100-42-5 20 2 

13 150 Tlenek węgla 630-08-0 30000 --- 

14 165 Węglowodory aromatyczne --- 1000 43 
 

Zgodnie z treścią tabeli 2.3 rozporządzenia [32] w sprawie wartości odniesienia przyjęto 
współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu, dla roku równy z0=0,5. 

Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym przeprowadzono 
z użyciem programu OPA03 wersja 5.1 opracowanego według cytowanego rozporządzenia. 

 

7.2.3. Emisja zanieczyszczeń w trakcie realizacji inwestycji 

Emisje zanieczyszczeń do powietrza w trakcie realizacji będą miały charakter 
krótkoterminowy, chwilami skumulowany, w zależności od skumulowania robót i transportu. Może 
zaznaczyć się wzrost emisji pyłów podczas wykonywania robót, nie mniej jednak zaleca się 
wykonawcy robót ograniczanie tej emisji - roboty powinny być wstrzymane podczas silnych 
wiatrów, a podczas suszy elementy generujące pyły winny być zwilżane. 

 

7.2.4. Stan po realizacji przedsięwzięcia 

7.2.4.1. Charakterystyka źródeł emisji, emitorów oraz czasu ich pracy 

Planowana inwestycja powodować będzie wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza 
wynikający głownie z planowanego uruchomienia produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 
wraz z ich ewentualnym malowaniem w istniejącej hali nr 5, gdzie stosowane będą żywice, 
żelkoty i lakiery, które zgodnie z posiadanymi przez Inwestora kartami charakterystyki substancji 
niebezpiecznych powodować będą emisję LZO z procesu produkcyjnego, oraz ze spalania oleju 
opałowego na potrzeby suszenia w dwóch projektowanych kabinach lakierniczych.  

Ponadto zgodnie z aktualnym stanem na terenie zakładu występuje emisja pyłów z procesów 
obróbki oraz emisja gazów i pyłów z energetycznego spalania węgla kamiennego (eko-groszek) 
na cele grzewcze w dwóch kotłach o mocy 200 kW każdy w istniejącej kotłowni, jednakże 
oddziaływanie w tym zakresie nie zmieni się w wyniku realizacji przedsięwzięcia. 

Procesami mającymi wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego są: 
• proces energetycznego spalania paliw w kotłowni dla zapewnienia odpowiedniej 

temperatury w halach produkcyjnych - dwa kotły o mocy 200 kW każdy, opalane 
węglem kamiennym (eko groszek) - emisja spalin dwoma kominami o średnicy 0,3m 
i wysokości 7,9m każdy - emitory E1 i E2. 

• proces laminowania tj. nakładania na formy (kopyto) ręcznie odpowiednich warstw 
materiału, substancji i preparatów chemicznych: żelkotu, utwardzanej żywicy 
poliestrową przy pomocy wałków lub w układzie zamkniętym (pod ciśnieniem) 
na warstwę szkieletowo-konstrukcyjną (materiał mineralny – mata z włókna 
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szklanego) i jej przesycaniu. Do powietrza będą emitowane zanieczyszczenia 
pochodzące z substancji i preparatów chemicznych, w tym niebezpiecznych 
wykorzystywanych do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, za pomocą systemu 
odciągowego z wentylatorem o wydajności 11000 m3/h, z filtrem węglowym 
o skuteczności 70% - emisja kominem o średnicy 0,6m i wysokości 11,0m - emitor E3; 

• proces lakierowania (nakładanie i suszenie) w dwóch kabinach lakierniczych - emisja 
LZO dwoma kominami o średnicy 0,75m i wysokości 6,0m każdy - emitory E4 i E5; 

• proces energetycznego spalania oleju w palnikach kabin lakierniczych o mocy 150kW 
każdy dla zapewnienia odpowiedniej temperatury w suszarniach - emisja spalin 
dwoma kominami o średnicy 0,18m i wysokości 5,6m każdy - emitory E6 i E7; 

• proces odtłuszczania, dostarczonych do zakładu gotowych elementów, na Hali nr 4 
tzw. „wysokiej” – emisja zanieczyszczeń pięcioma wentylatorami dachowymi – 
emitory E8-E12 

 

W poniższej tabeli nr 3 przedstawiono parametry emitorów. 

Tabela nr 3 – Charakterystyka emitorów 

Źródło 
Charakterystyka emitora 

Urządzenie 
redukcyjne 

Czas pracy 
numer wysokość średnica 

prędkość 
wylotu 

--- --- [m] [m] [m/s] ---- [h/rok] 

Kotłownia - kocioł nr 1 E1 7,90 0,30 2,5 brak 3400 
Kotłownia - kocioł nr 2 E2 7,90 0,30 2,5 brak 3400 

System odciągu z hali nr 5  E3 11,00 0,60 10,8 
filtr węglowy 
η=70% 

4000 

System odciągowy kabin lakierniczych 
– nakładanie / schnięcie 

E4 6,00 0,75 12,0 / 2,4 brak 1500 / 2500 

System odciągowy kabin lakierniczych 
– nakładanie / schniecie 

E5 6,00 0,75 12,0 / 2,4 
brak 

1500 / 2500 

Komin spalin z palnika olejowego 
kabin lakierniczych 

E6 5,60 0,18 k=0 
brak 

2500 

Komin spalin z palnika olejowego 
kabin lakierniczych 

E7 5,60 0,18 k=0 
brak 

2500 

Wentylacja ogólna hali „wysokiej” E8-E12 11,0 0,50 k=0 brak 4000 
Pojazd ciężarowy E13-E14 0,50 0,02 k=0 brak 365 

 
 

7.2.4.2. Emisja zanieczyszczeń z poszczególnych procesów 
 

Energetyczne spalanie paliwa w kotle nr 1 i nr 2 - emitor E1, E2 

Tabela nr 4 - Charakterystyczne parametry spalanego paliwa (węgla kamiennego) 

Nazwa paliwa Wartość opałowa 
Zawartość 

siarki 
Zawartość 

popiołu 

 [kJ/kg] / [kcal/kg] [%] [%] 

węgiel  25800 / 6158 0,7 8,0 

Tabela nr 5 - Wielkość emisji z procesu spalania węgla 

 Pył Pył PM10 Pył PM2,5 NO2 CO SO2 

Wskaźnik [kg/Mg] 1 x Ar 30% p.c. 50%  2,2 45 16 x s 

[kg/h] 0,2799 0,0840 0,0420 0,0770 1,5749 0,3920 
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Emisja zanieczyszczeń z procesu produkcji elementów z laminatu – emitor E3 

Emisję zanieczyszczeń z procesu produkcji poszczególnych elementów określono w oparciu 
o karty charakterystyki stosowanych preparatów i substancji, przyjmując maksymalne planowane 
ich zużycie, oraz podany przez inwestora czas trwania operacji. Emisja z procesu produkcji 
z użyciem preparatów chemicznych będzie wprowadzana do powietrza atmosferycznego przez 
wentylator mechaniczny oraz filtr z węgla aktywnego. 

W nienasyconych żywicach poliestrowych zawarty jest styren w postaci monomeru, który po 
skatalizowaniu żywicy (zmieszanie żywicy z przyspieszaczem i inicjatorem polimeryzacji) sieciuje 
razem z żywicą. Tylko niewielka część par styrenu uwalnia się znad powierzchni polimeryzującej 
żywicy, zanim nastąpi całkowite zestalenie układu: 2-5% w przypadku żywic ekologicznych,  
5-10% z żywic standardowych. 

W związku ze stosowaniem w zakładzie żywic o niskiej zawartości do obliczeń przyjęto 
wartość unosu styrenu w wysokości 5%. 

W obliczeniach emisji uwzględniono skuteczność redukcji LZO w filtrach węglowych 
w wysokości 70%.  

Tabela nr 6 – Ilość i rodzaj emitowanych substancji z procesu laminowania 

Docelowe 
zużycie [kg/rok] 

Nazwa substancji 

Zawartość 
przyjęta  

do obliczeń 
[%] 

Ilość  
[kg/rok] 

Ilość po 
uwzględnieniu 

faktycznej 
emisji styrenu  

[kg/rok] 

Ilość po 
redukcji  
na filtrze 
[kg/rok] 

Żelkoty (np. ENGUARD, MAXGUARD)   

39 000 

Styren 32,5 12 675,00 633,75 190,13 

Niskowrząca benzyna 0,3 117,00 117,00 35,10 

Węglowodory aromatyczne 0,3 117,0 117,00 35,10 

Żywice poliestrowe 1, roztwór w styrenie (np. AROPOL K530TB)   

26 780 Styren 32,5 8703,50 435,18 130,55 

Żywice poliestrowe 2, roztwór w styrenie (np. AROPOL M604TB)   

126 220 Styren 35,0 44 177,00 2208,85 662,66 

Inicjator polimeryzacji (np. BUTANOX )   

2 925 
Ftalan dimetylu 62,5 1828,13 1828,13 548,44 

Keton metylowo-etylowy 3,0 87,75 87,75 26,33 

 
Nazwa substancji 

Razem  
[kg/rok] 

Emisja  
[kg/h] 

Styren 983,34 0,2458 

Niskowrząca benzyna 35,10 0,0088 

Węglowodory aromatyczne 35,10 0,0088 

Ftalan dimetylu 548,44 0,1371 

Keton metylowo-etylowy 26,33 0,0066 

 
 
Malowanie elementów w kabinach malarskich – emitory E4, E5 

Emisję zanieczyszczeń z procesu nakładania powłok określono w oparciu o karty 
charakterystyki planowanych do stosowania farb, rozpuszczalników i utwardzaczy, przyjmując 
maksymalne planowane ich zużycie, oraz podany przez inwestora czas trwania operacji. Emisja 
zanieczyszczeń z procesu nakładania powłok do powietrza atmosferycznego, będzie się odbywać 
przez wentylator mechaniczny wywiewny i emitor kabiny.  
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Tabela nr 7 - Rodzaj substancji planowanych do stosowania w kabinach lakierniczych 

Nazwa stosowanej 
substancji 

Skład Zawartość 
 

Numer CAS L.p.  
w zał.  

 ---- [%] ---- --- 
Rozcieńczalniki 

Rozcieńczalnik do PUR octan butylu 
octan 2-metoksy-1-metyloetylu 
węglowodory aromatyczne 

25-50 
25-50 
20-50 

123-86-4 
108-65-6 

64742-95-6 

127 
--- 

165 
Rozcieńczalnik do farb 
epoksydowych i 
alkidowych 

ksylen 
etylobenzen 
1-metoksypropan-2-ol 
węglowodory aromatyczne 

50-75 
10-20 
10-20 
10-20 

1330-20-7 
100-41-4 
107-98-2 

64742-95-6 

101 
78 
--- 

165 
Utwardzacze 

Utwardzacz do farb 
epoksydowych 

ksylen 
węglowodory aromatyczne 
1-metoksypropan-2-ol 
2-metylopropanol-1-ol 
etylobenzen 
aminy 

10-20 
10-20 
7-10 
7-10 
5-7 

1-2,5 

1330-20-7 
64742-95-6 

107-98-2 
78-83-1 
100-41-4 

90640-67-8 

101 
165 
--- 

116 
78 
--- 

Utwardzacz do 
systemów PUR 

polimer 
homopolimer 
octan butylu 
octan 2-metoksy-1-metyloetylu 
w. aromatyczne 
ksylen 
1,2,4-trimetylobenzen 
etylobenzen 
izocyjaniany 3-
izicyjanianometylo_ 
diizocyjanian heksano-1,6-diylu 

25-50 
25-50 
10-20 

5-7 
5-7 
3-5 

2,5-3 
1-2,5 
<0,25 
<0,25 

28182-81-2 
28182-81-2 

123-86-4 
108-65-6 

64742-95-6 
1330-20-7 
95-63-6 
100-41-4 

4098-71-9 
822-06-0 

--- 
--- 

127 
--- 

165 
101 
--- 
78 
96 
96 

Utwardzacz do lakierów 
poliuretanowych. 

polimer 
octan 2-metoksy-1-metyloetylu 
ksylen 
etylobenzen 
diizocyjanian heksano-1,6-diylu 

50-75 
10-20 
7-10 
3-5 

0,25-0,5 

28182-81-2 
108-65-6 

1330-20-7 
100-41-4 
822-06-0 

--- 
--- 

101 
78 
96 

Utwardzacz do farb 
poliuretanowych 

poliizocyjaniany aromatyczny 
octan butylu 
diizocyjanian toluenu 

50-70 
25-50 

0,25-0,5 

53317-61-6 
123-86-4 

26471-62-5 

--- 
127 
96 

Farby 
Grunt wypełniający 
poliuretanowy 

octan butylu 
ksylen 
octan 2-metoksy-1-metyloetylu 
etylobenzen 
kwasy tłuszczowe 

10-20 
7-10 
7-10 
3-5 

<0,75 

123-86-4 
1330-20-7 
108-65-6 
100-41-4 

85711-55-3 

127 
101 
--- 
78 
--- 

Lakier akrylowy octan butylu 
w. aromatyczne 
ksylen 
1,2,4-trimetylobenzen 
octan 2-butoksyetylu 
etylobenzen 
octan 2-metoksy-1-metyloetylu 
mezytylen 
bis-(1,2,2,6,6-pent__) 
metylo-(1,2,2,6,6-penta__.) 

20-25 
7-10 
5-7 
3-5 

1-2,5 
1-2,5 
1-2,5 
1-2,5 
0,5-1 

0,25-0,5 

123-86-4 
64742-95-6 
1330-20-7 
95-63-6 
112-07-2 
100-41-4 
108-65-6 
108-67-8 

41556-26-7 
82919-37-7 

127 
165 
101 
--- 
--- 
78 
--- 

117 
--- 
--- 

Lakier akrylowy 
strukturalny 
 
 
 
 

octan butylu 
w. aromatyczne 
ksylen 
octan 2-metoksy-1-metyloetylu 
1,2,4-trimetylobenzen 
Etylobenzen 
bis-(1,2,2,6,6-pent__) 
metylo-(1,2,2,6,6-penta__.) 

7-10 
3-5 
3-5 
3-5 

1-2,5 
1-2,5 
0,5-1 

0,25-0,5 

123-86-4 
64742-95-6 
1330-20-7 
108-65-6 
95-63-6 
100-41-4 

41556-26-7 
82919-37-7 

127 
165 
101 
--- 
--- 
78 
--- 
--- 
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W poniższej tabeli określono wielkość emisji godzinowej z procesów nakładania powłok. 

Tabela nr 8 - Wielkość emisji godzinowej z procesów nakładania powłok – emitor E4 i E5 

Nazwa substancji Emisja z jednego emitora  
nakładanie schnięcie 

kg/rok kg/h kg/rok kg/h 
2-metylopropanol 7,65 0,0051 5,10 0,0020 
Etylobenzen 33,06 0,0220 22,04 0,0088 
Izocyjaniany 0,36 0,0004 0,24 0,0001 
Ksylen 99,75 0,0665 66,50 0,0266 
Mezytylen 9,18 0,0061 6,12 0,0024 
Octan butylu 173,04 0,1154 115,36 0,0461 
Węglowodory aromatyczne 77,97 0,0520 51,98 0,0208 

 
 
Energetyczne spalanie paliwa w palniku kabiny  nr 1 i nr 2 - emitor E6, E7 

Tabela nr 9 - Charakterystyczne parametry spalanego paliwa (olej opałowy) 

Nazwa paliwa Wartość opałowa 
Zawartość 

siarki 

 [kJ/kg] / [kcal/kg] [%] 

Olej opałowy 43 000 / 10 262 0,1 

Tabela nr 10 - Wielkość emisji z procesu spalania oleju 

 Pył cał. = Pył PM10 = Pył PM2,5 NO2 CO SO2 

Wskaźnik [kg/Mg] 0,407 2,395 0,682 20,359xs 

[kg/h] 0,0054 0,0318 0,0090 0,0270 

 

Czyszczenie elementów na hali „wysokiej”  – emitory E8 – E12 

Emisję zanieczyszczeń z procesu czyszczenia elementów określono w oparciu o karty 
charakterystyki planowanych do stosowania rozpuszczalników, przyjmując maksymalne 
planowane ich zużycie, oraz podany przez inwestora czas trwania operacji. Emisja 
zanieczyszczeń z procesu czyszczenia elementów, do powietrza atmosferycznego, będzie się 
odbywać przez 5 istniejących wentylatorów dachowych.  

Tabela nr 11 – Rodzaj substancji stosowanych do procesu czyszczenia elementów. 

Nazwa stosowanej 
substancji 

Skład Zawartość 
 

Numer CAS L.p. w zał.  

 ---- [%] ---- --- 
Rozcieńczalniki 

Rozcieńczalnik do PUR octan butylu 
octan 2-metoksy-1-metyloetylu 
węglowodory aromatyczne 

25-50 
25-50 
20-50 

123-86-4 
108-65-6 

64742-95-6 

127 
--- 

165 
Rozcieńczalnik do farb 
epoksydowych i 
alkidowych 

ksylen 
etylobenzen 
1-metoksypropan-2-ol 
węglowodory aromatyczne 

50-75 
10-20 
10-20 
10-20 

1330-20-7 
100-41-4 
107-98-2 

64742-95-6 

101 
78 
--- 

165 

Tabela nr 12 – Wielkość emisji godzinowej z procesu czyszczenia elementów – emitor E8-E12 

Nazwa substancji Emisja z jednego emitora  
kg/rok kg/h 

Etylobenzen 21,00 0,0011 
Ksylen 74,00 0,0037 
Octan butylu 34,00 0,0017 
Węglowodory aromatyczne 21,00 0,0011 
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Emisja z transportu – E13 – E14 

Do obliczeń przyjęto maksymalną pojemność silników równą 4,5 dm3. Obliczenia  emisji 
wykonano w oparciu o wskaźniki dla silników diesla podane w opracowaniu: „Motoryzacja 
i ochrona środowiska „- J. Jakubowski: 

Godzinowe zużycie paliwa wyliczono na podstawie poniższego wzoru: 
 

B = 0,6+0,8*Vsk = 0,6 + 0,8 * 4,5 = 4,20  kg/h 

gdzie:  Vsk –pojemność skokowa samochodu. Zużycie paliwa uśrednione dla jednej godziny 
(rzeczywisty czas pracy silnika w ciągu godziny jest nie większy niż 10 minut): 

 

B = 4,20 x 10/60 = 0,70 kg/h 
 

Do dalszych obliczeń przyjęto wskaźniki z poniższej tabeli. 

Tabela nr 13 – Wskaźniki emisji zanieczyszczeń 

Zanieczyszczenie 
Wskaźniki emisji zanieczyszczeń 

[ g/kg ] 
Silniki z zapłonem samoczynnym 

Dwutlenek siarki 6,24 
Dwutlenek azotu 18,01 
Pył 5,00 
Tlenek węgla 20,81 
Węglowodory alifatyczne 4,16 

 

Tabela nr 14 – Wielkość emisji z procesu spalania paliwa w silnikach pojazdów 

 dwutlenek 
siarki 

dwutlenek 
azotu 

pył=PM10 
=PM2,5 

tlenek węgla 
 

węglowodory 
alifatyczne 

Emisja dla emitora 
[kg/h] 0,0044 0,0126 0,0035 0,0146 0,0029 

 

 
7.2.4.3. Wyniki obliczeń stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym 

Tabela nr 15 – Wielkości stężeń zanieczyszczeń na poziomie terenu 

Substancja Stężenie 
maks. 
Smm 

Stężenie  
S99,8 

Wartości 
dopuszczalne 

D1 

Stężenie 
średnioroczne 

Sa 

Wartości 
dopuszczalne 

Da 

Wartości 
dopuszczalne 

Da-R 
 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Keton metylowo-etylowy 0,579 0,534 300 0,025 26 23,4 

Dwutlenek azotu 232,542 169,022 200 4,582 40 36 

Dwutlenek siarki 475,282 391,551 350 15,315 20 18 

Etylobenzen 10,785 9,549 500 0,429 38 34,2 

Ftalan dimetylu 12,022 11,097 100 0,528 15 13,5 

Izocyjaniany 0,109 0,096 10 0,005 1,3 1,17 

Ksylen 32,997 29,203 100 1,319 10 9 

2-metylopropanol 2,186 1,916 300 0,084 26 23,4 

Mezytylen 2,623 2,299 100 0,101 13 11,7 

Octan butylu 52,191 46,219 100 1,992 8,7 7,83 

Pył zawieszony PM10 58,258 44,071 280 1,644 40 36 

Styren 21,553 19,896 20 0,947 2 1,8 

Tlenek węgla 1891,839 1651,848 30000 58,631 --- --- 

Węglowodory aromatyczne 53,537 32,737 1000 1,016 43 38,7 
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Tabela nr 16 – Wielkości stężeń zanieczyszczeń na wysokości zabudowy 

Substancja Stężenie 
maks. 
Smm 

Stężenie  
S99,8 

Wartości 
dopuszczalne 

D1 

Stężenie 
średnioroczne 

Sa 

Wartości 
dopuszczalne 

Da 

Wartości 
dopuszczalne 

Da-R 
 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Dwutlenek azotu 63,562 27,572 200 0,418 40 36 

Dwutlenek siarki 277,272 108,769 350 1,682 20 18 

Ftalan dimetylu 10,888 8,766 100 0,124 15 13,5 

Ksylen 17,145 9,302 100 0,156 10 9 

Octan butylu 29,568 15,378 100 0,224 8,7 7,83 

Pył zawieszony PM10 44,726 20,035 280 0,226 40 36 

Styren 19,521 15,716 20 0,222 2 1,8 
 
 

Porównanie wyników obliczeń Sa uśrednionego dla roku kalendarzowego dla pyłu PM 2,5 
z poziomami dopuszczalnymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) [18]. 
 
Tabela nr 17 - Porównanie wyników obliczeń opadu pyłu do wartości dopuszczalnych 

 Poziomy dopuszczalne 

Rok 2015 2020 

Wartość dopuszczalna 25 µg/m3 20 µg/m3 

Wynik obliczeń 0,867 µg/m3 
 
 

7.2.4.4. Wnioski 

W promieniu 50*h od najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów nie występują 
obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy 
o uzdrowiskach i lecznictwie.  

Powyższe wyniki oznaczają, że w zakresie ochrony powietrza wszelkie obowiązujące w chwili 
obecnej normy będą dotrzymane na poziomie terenu i wysokości zabudowy. Projektowane 
przedsięwzięcie nie będzie uciążliwe dla powietrza atmosferycznego. Z obliczeń stężeń 
zanieczyszczeń wynika, że poza terenem przedsięwzięcia, wartości dopuszczalne stężeń 
zanieczyszczeń do powietrza są dotrzymane. 

Szczegółowe wyniki obliczeń w formie wydruków komputerowych wraz z ich graficzną 
interpretacją, zamieszczono w formie załącznika nr 9 w dalszej części niniejszego raportu. 

 

7.3. Przewidywany poziom emisji hałasu do środowiska wynikający z funkcjonowania 
planowanego przedsięwzięcia 

7.3.1. Metodyka opracowania 

Celem oceny jest określenie zasięgu oddziaływania hałasu, którego źródłem będzie 
planowane przedsięwzięcie zlokalizowane w Tułowicach Małych na działce nr 168/4. Ocena ta 
została dokonana poprzez wyznaczenie izofony o wartości dopuszczalnej w środowisku – 
na terenach, dla których taka wartość jest określona. 

Ocenę uciążliwości dla obiektów projektowanych wykonuje się metodą obliczeniową. 
Obliczenia wykonuje się w oparciu o znajomość: 

� źródeł hałasu, ich lokalizacji, poziomu mocy akustycznej i czasu pracy; 
� ukształtowania oraz zagospodarowania terenu przedsięwzięcia; 
� ukształtowania oraz zagospodarowania terenu otaczającego. 

Ocenę uciążliwości przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu wykonano metodą obliczeniową. 
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z instrukcją 338/96 „Metody określania emisji i imisji hałasu 
przemysłowego w środowisku”, opracowaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 
oraz z wykorzystaniem programu komputerowego SON2 wersja 5 z kwietnia 2014 roku. 
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7.3.2. Charakterystyka dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

Zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Tułowice przyjętego uchwałą nr X/80/03 Rady Gminy w Tułowicach z dnia 23 października 
2003r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 100 poz. 1902) 
obszar zakładu obejmujący m.in. działkę nr 168/4 położoną w Tułowicach Małych, znajduje się 
na terenie oznaczonym symbolem 52 P, B, S - „tereny przeznaczone pod zabudowę 
przemysłową, składową, produkcyjno-usługową, usługowo-handlową lub technicznego zaplecza 
motoryzacji i maszyn rolniczych oraz obiektów infrastruktury technicznej”.  

Dla przedmiotowego terenu ze względu na jego funkcję nie określa się dopuszczalnych 
poziomów hałasu, jednakże konieczne jest spełnienie dopuszczalnych norm na granicy 
z terenami zabudowy chronionej. 

Teren zakładu sąsiaduje w sposób bezpośredni z zabudową mieszkalną zagrodową - 
posesja nr 1 na działce nr 169 od strony północno-zachodniej (obszar oznaczony 53 MRj 
w mpzp). Od strony zachodniej przebiega droga wojewódzka nr 405, a za nią biurowiec Inwestora 
i zabudowa wielorodzinna (posesja nr 2 na działce nr 1112 - obszar oznaczony 12 MW w mpzp), 
natomiast od strony południowej droga powiatowa i dalej zbiornik wodny. Ponadto od strony 
wschodniej wzdłuż terenu zakładu przepływa rzeka Ścinawa Niemodlińska, a za nią znajdują sie 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - najbliższa posesja nr 5a na działce 180/2 
(obszar oznaczony 63a MN w mpzp). 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity  Dz. U. z 2014r. poz. 112) [22] 
standardy akustyczne dla terenów normowanych kształtują się następująco: 

1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 
a) pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu 
            L Aeq D             50 dB(A) 
            L Aeq N             40 dB(A) 
b) drogi lub linie kolejowe 
            L Aeq D             55 dB(A) 
            L Aeq N             50 dB(A) 

 

2. tereny zabudowy wielorodzinnej i zagrodowej 
a) pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu 
            L Aeq D             55 dB(A) 
            L Aeq N             45 dB(A) 
b) drogi lub linie kolejowe 
            L Aeq D             60 dB(A) 
            L Aeq N             50 dB(A) 

 

7.3.3. Oddziaływanie na środowisko w fazie budowy 

W trakcie prac budowlanych może być wykorzystywany ciężki sprzęt tj. ładowarka, wywrotki, 
dźwig samojezdny oraz ręczny sprzęt budowlany. Stosowany sprzęt budowlany winien 
charakteryzować się dobrym stanem technicznym. 

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 
hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202 z późn. zm.) [45] określono rodzaje urządzeń 
podlegających ograniczeniu emisji hałasu. W załączniku nr 2 natomiast podano wartości 
dopuszczalne gwarantowanego poziomu mocy akustycznej tych urządzeń.  

Poniżej przedstawiono urządzenia, które z dużym prawdopodobieństwem będą 
wykorzystywane w trakcie budowy przedmiotowego obiektu. 
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Tabela nr 18 - Wartości dopuszczalne gwarantowanego poziomu mocy akustycznej przykładowych urządzeń 

 Typ urządzenia Zainstalowana moc netto P (kW)  
Masa urządzenia m (kg) 
Szerokość cięcia L (cm) 

Dopuszczalny poziom 
mocy akustycznej  

w dB/1pW 

Spycharki kołowe, ładowarki kołowe, koparko ładowarki 
kołowe, wywrotki, żurawie samojezdne, układarka 

nawierzchni,  

P Ł 55  
P > 55 

101 
82 + 11 lg P 

Koparki, dźwigi budowlane do transportu towarów 
(napędzane silnikiem spalinowym), wciągarki budowlane, 

redlice motorowe 

P Ł 15 
P > 15 

93 
80 + 11 lg P 

Ręczne kruszarki do betonu i młoty 
m Ł 15 

15 < m < 30 
m ł 30 

105 
92 + 11 lg m 
94 + 11 lg m 

Agregaty prądotwórcze 
Pel Ł 2 

2 < Pel Ł 10 
Pel > 10 

95 + lg Pel 

96 + lg Pel 

95 + lg Pel 

Agregaty sprężarkowe 
P Ł 15 
P > 15 

97 
95 + 2 lg P 

 

 Pel -  dla agregatów prądotwórczych: moc podstawowa, zgodnie z ISO 8528-1:1993 
 

Oddziaływanie związane z emisją hałasu do środowiska będzie krótkotrwałe i nie spowoduje 
trwałych zmian w środowisku. Ze względu na wielkość oraz charakter prac nie ma możliwości 
jego wyeliminowania. 

 

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy stosować się do poniższych zaleceń: 
� Zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu; 
� Stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym spełniający wymogi określone 

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r., w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń 
w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202 z późn. zm.) [45]; 

� Prace budowlane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu prowadzić w porze dnia; 
� Przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy; 
� Maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie 

zaplanowanie prac budowlanych. 
 

7.3.4. Oddziaływanie na etapie eksploatacji obiektu, po zrealizowaniu przedsięwzięcia 

Działalność obiektu związana jest nierozerwalnie z emisją hałasu powodowaną przez prace 
urządzeń wykorzystywanych bezpośrednio w procesie produkcyjnym. W analizie akustycznej 
uwzględnia się wyłącznie istotne źródła hałasu, poprzez które rozumie się źródła mogące 
wpływać na warunki akustyczne na terenach chronionych przed hałasem znajdujących się 
w otoczeniu zakładu. 

Podstawowym parametrem charakteryzującym źródła hałasu jest jego poziom mocy 
akustycznej. Jest to podstawowa wielkość wykorzystywana do analizy rozprzestrzeniania się 
hałasu powstającego w wyniku eksploatacji zakładu.  

W chwili obecnej na terenie zakładu występują źródła hałasu typu przestrzennego w postaci 
hali nr 4 tzw. "wysoka", w której prowadzona będzie obróbka mechaniczna elementów z tworzyw 
sztucznych, a także w postaci hali nr 5 w której prowadzona będzie docelowo produkcja wyrobów 
z tworzyw sztucznych. Każda z hal wyposażona jest w wentylatory dachowe stanowiące 
urządzenia wentylacji ogólnej hal: na hali nr 4 - 5 szt. wentylatorów, a na hali nr 5 - 9 szt. 

Natomiast na terenie zakładu będą występować nowe punktowe źródła hałasu w postaci 
wentylatora systemu odciągowego hali produkcyjnej nr 5. Systemy wentylacyjne kabin 
lakierniczych zostaną zabudowane wewnątrz hali, zatem ich wpływ będzie uwzględniany 
w ramach źródła przestrzennego. 

Analizie poddaje się tylko te źródła punktowe i przestrzenne, których oddziaływanie może 
mieć wpływ na warunki akustyczne na najbliższym terenie normowanym – tereny zabudowy 
mieszkaniowej. Dla wszystkich urządzeń parametry akustyczne określono na podstawie 
informacji podanych przez Inwestora. 
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W przeprowadzonej analizie akustycznej, założono najmniej korzystny wariant 
dla środowiska polegający na ciągłej pracy wszystkich źródeł hałasu. W tabeli zamieszczonej 
poniżej przedstawiono wszystkie, uznane za znaczące, punktowe źródła oraz przestrzenne 
(źródło typu budynek) hałasu związane z eksploatacją nowego obiektu, w którym zainstalowane 
zostaną nowe linie produkcyjne. 

Ponadto w przedmiotowym przypadku, źródła hałasu występują na terenie obiektu również 
w postaci pojazdów. Mając na względzie stosunkowo niewielką częstotliwość ruchu pojazdów 
ciężarowych (ok. 4 na dobę), wynikającą ze specyfiki procesu produkcyjnego i prowadzenia 
spedycji produktów, przyjęto jakie charakterystyczny jednoczesny ruch dwóch pojazdów 
ciężarowych – jako źródła punktowe. Ruch pojazdów osobowych ze względu na niewielkie 
natężenie będzie pomijalny. Ruch pojazdów odbywa się tylko w porze dziennej, w związku 
z czym określono maksymalny czas pracy źródeł hałasu w odniesieniu do 8, kolejno po sobie 
następujących godzin pory dziennej. 

Ponieważ hala produkcyjna nr 5, tak jak hala nr 4 będzie pracowała w sposób ciągły 
wyłącznie w porze dziennej, w tabeli określono maksymalny czas pracy poszczególnych 
urządzeń w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych, kolejno po sobie następujących godzin pory 
dziennej. Względem tego czasu wyznaczono równoważny poziom mocy akustycznej danego 
źródła.  

W tabeli nr 19 zestawiono punktowe źródła hałasu, natomiast w tabeli nr 20 źródła 
przestrzenne występujące na terenie zakładu. 

Tabela nr 19 – Charakterystyka punktowych źródeł hałasu 

Symbol Nazwa punktowych źródeł hałasu 
(współczynnik K0) 

Poziom 
mocy 

akustycznej 

Wysokość 
usytuowania 

Czas pracy 
źródła 

[h] 

Czas pracy 
źródła 

[min/8h/1h] 

Usytuowanie 

dB(A) m Dzień/noc Dzień/noc  

WO1 Wentylator odciągowy hali nr 5 90,0 1,0 16/0 480/0 teren 
WD1 Wentylator dachowy hali nr 4 75,0 11,0 16/0 480/0 dach 
WD2 Wentylator dachowy hali nr 4 75,0 11,0 16/0 480/0 dach 
WD3 Wentylator dachowy hali nr 4 75,0 11,0 16/0 480/0 dach 
WD4 Wentylator dachowy hali nr 4 75,0 11,0 16/0 480/0 dach 
WD5 Wentylator dachowy hali nr 4 75,0 11,0 16/0 480/0 dach 
WD6 Wentylator dachowy hali nr 5 75,0 5,3 16/0 480/0 dach 
WD7 Wentylator dachowy hali nr 5 75,0 5,3 16/0 480/0 dach 
WD8 Wentylator dachowy hali nr 5 75,0 5,3 16/0 480/0 dach 
WD9 Wentylator dachowy hali nr 5 75,0 5,3 16/0 480/0 dach 

WD10 Wentylator dachowy hali nr 5 75,0 5,3 16/0 480/0 dach 
WD11 Wentylator dachowy hali nr 5 75,0 5,3 16/0 480/0 dach 
WD12 Wentylator dachowy hali nr 5 75,0 5,3 16/0 480/0 dach 
WD13 Wentylator dachowy hali nr 5 75,0 5,3 16/0 480/0 dach 
WD14 Wentylator dachowy hali nr 5 75,0 5,3 16/0 480/0 dach 

 

Poziomy mocy akustycznej – zgodne z danymi Inwestora 

 

Tabela nr 20 – Charakterystyka przestrzennych źródeł hałasu 

Symbol Nazwa przestrzennych źródeł hałasu 
 

Poziom 
mocy 

akustycznej 

Wysokość 
 

Czas pracy 
źródła 

[h] 

Czas pracy 
źródła 

[min/8h/1h] 

Usytuowanie 

dB(A) m Dzień/noc Dzień/noc  

H4 Hala nr 4 72,0 10,8 16/0 480/0 teren 
H5 Hala nr 5 72,0 5,1 16/0 480/0 teren 

 

Tabela nr 21 – Dodatkowe źródła emisji hałasu - pojazdy (spedycja) 

Symbol Nazwa punktowych źródeł hałasu 
(współczynnik K0) 

Poziom 
mocy 

akustycznej 

Wysokość 
usytuowania 

Czas pracy 
źródła 

[h] 

Czas pracy 
źródła 

[min/8h/1h] 

Usytuowanie 

dB(A) m Dzień/noc Dzień/noc  

SC1 Samochód ciężarowy – start 97,0 2,0 0,7/0 10/0 teren 
SC2 Samochód ciężarowy – hamowanie 88,0 2,0 0,7/0 10/0 teren 
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7.3.5. Model obliczeniowy 

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002r. 
odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku w załączniku II Metody 
oceny wskaźników hałasu poleca metodę obliczania dla hałasu przemysłowego opartą o normę 
PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. 
Ogólna metoda obliczania. Odpowiednie dane dotyczące emisji hałasu (dane wejściowe) dla tej 
metody można uzyskać z pomiarów wykonanych jedną z następujących metod: 

• ISO 8297: 1994 „Akustyka – Ustalanie poziomów mocy akustycznej zakładów 
przemysłowych o wielu źródłach do celów oceny poziomów ciśnienia akustycznego 
w środowisku - Metoda inżynieryjna”, 

• EN ISO 3744: 1995 „Akustyka – Ustalanie poziomów mocy akustycznej hałasu przy 
wykorzystaniu ciśnienia akustycznego– Metoda inżynieryjna w zasadniczo 
swobodnym polu nad odbijającą płaszczyzną”, 

• EN ISO 3746: 1995 „Akustyka – Ustalenie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu 
przy użyciu powłokowej powierzchni pomiarowej nad odbijającą płaszczyzną”. 

W celu określenia mocy akustycznej posłużono się danymi uzyskanymi od Inwestora, 
producentów urządzeń lub oparto się na wartościach dopuszczalnych, określonych przepisami 
prawnymi lub orientacyjnych badaniach przeprowadzonych na terenie istniejących obiektów.  

Prognozowany rozkład poziomu hałasu pochodzącego z terenu projektowanego 
przedsięwzięcia, został określony przy użyciu programu obliczeniowego SON2 wersja 5 
z kwietnia 2014 roku. Program ten realizuje obliczenia rozkładu poziomu hałasu w środowisku, 
pochodzącego od źródeł przemysłowych, zgodnie z normą PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka – 
Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania.  

 

7.3.6. Omówienie wyników 

Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń, funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia 
w porze dnia na opisanych powyżej zasadach, nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. Na mapie stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszego raportu 
przedstawiono izoliniowy rozkład poziomu hałasu, emitowanego z terenu zakładu, w środowisku 
dla pory dziennej. 

Izolinie o poziomie 50 dB i 55 dB rozkładu pola akustycznego dla pory dziennej nie obejmują 
swym zasięgiem terenów, które podlegają prawnej ochronie przed hałasem (mapa). Na 
wysokości 4m na najbliższym terenie chronionym pod względem akustycznym, poziom emisji 
hałasu kształtuje się na poziomie 43 dB.  

Tak więc funkcjonowanie obiektu, pod względem oddziaływania akustycznego, nie powoduje 
przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na najbliższych terenach 
normowanych tj: zabudowie mieszkaniowej zagrodowej zlokalizowanej na działce nr 169 
od strony północno-zachodniej (bezpośrednie sąsiedztwo zakładu) oraz najbliższej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na działce 180/2 od strony wschodniej w odległości około 50m.  

Biorąc pod uwagę teren, zakres i czas trwania procesów produkcyjnych na etapie 
eksploatacji należy stwierdzić, iż zaburzenia klimatu akustycznego powodowanego hałasem 
emitowanym z terenu zakładu nie wpłyną w sposób znaczący na klimat akustyczny terenów 
przyległych. 

Reasumując, planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny 
otaczającego terenu, jak również nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm w zakresie 
zgodnym z przyjętymi założeniami. 
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7.4. Przewidywane rodzaje i ilości odpadów powstających w czasie realizacji 
i funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia 

7.4.1. Charakterystyka powstających odpadów 

7.4.1.1. Etap budowy lub likwidacji 

Przedsięwzięcie nie będzie skutkować rozbiórką obiektów budowlanych, a jedynie adaptacją 
hali nr 5 na potrzeby planowanych instalacji do produkcji tworzyw sztucznych i kabin lakierniczych 
(wykonanie przejść w ścianach i dachu na potrzeby systemów odciągowych i kominów), wobec 
powyższego przewiduje się, że na etapie realizacji przedsięwzięcia powstaną odpady. 

Poniżej przedstawiono rodzaje i ilości odpadów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014r. poz. 1923) [23], 
których powstawanie przewiduje się w trakcie prowadzenia prac budowlanych przedsięwzięcia.  

Etap ewentualnej likwidacji charakteryzował się będzie podobnym zakresem oddziaływania 
jak etap budowy. 

 

Tabela nr 22 – Rodzaje i ilości odpadów wytworzonych na etapie realizacji 

Lp. Rodzaj odpadów Kod odpadu 
Ilość odpadów 

[Mg/rok] 

1. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 3,0 

2. 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 07 1,0 

3. Mieszaniny metali 17 04 07 1,0 

4. Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11 0,1 

5. Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 5,0 

6. 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

17 09 04 2,0 

Razem 12,1 

 

Łączna szacowana ilość odpadów, jakie przewiduje się, iż zostaną wytworzone w trakcie 
realizacji przedsięwzięcia wyniesie ok. 12,1 Mg. 

 
Do prowadzenia prac budowlanych oraz ewentualnych prac rozbiórkowych Inwestor wybierze 

firmę posiadającą wszelkie wymagane prawem pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki 
odpadami i zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 32) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.) [7] będzie ona wytwórcą odpadów 
powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy i rozbiórki obiektów lub urządzeń 
oraz sprzątania, a tym samym będzie odpowiedzialna za gospodarowanie wytworzonymi 
w trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia odpadami. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923) [23] powyższe odpady nie są ujęte na liście odpadów 
niebezpiecznych. Jednak w przypadku stwierdzenia występowania odpadów niebezpiecznych 
należy je przekazać do firmy posiadającej odpowiednie zezwolenia na ich odbiór, 
zagospodarowanie i transport wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.) [7]. 

Pozostałe odpady na terenie budowy powinny być gromadzone w obszarze zakładu objętego 
zakresem przedsięwzięcia w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach. Ziemia 
z wykopów [17.05.04] winna być składowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemię 
urodzajną i pozostałą, wykorzystywaną do prac budowlanych lub wywiezioną. Ziemia urodzajna 
winna być ponownie wykorzystana i zagospodarowana. Pozostałe odpady winny być odwożone 
bezpośrednio na składowisko. 

Odpady na terenie budowy powinny być gromadzone na pozostałym terenie zakładu 
w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach do czasu odbioru przez 
wyspecjalizowanego odbiorcę. 
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7.4.1.2. Etap eksploatacji 

Poniżej w tabeli nr 23 przedstawiono rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych oraz odapdów 
innych niż niebezpieczne, o których mowa w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923) [23], których 
powstawanie przewiduje się w trakcie działalności zakładu docelowo po zrealizowaniu 
przedsięwzięcia. 

Tabela nr 23 – Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych odpadów niebezpiecznych 

Źródło powstawania 
odpadów 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Ilość  

[Mg/rok] 

Odpady niebezpieczne 

Instalacja wentylacji - 
wymiana wkładu w filtrze  

06 13 02* Zużyty węgiel aktywny z wyłączeniem 060702 5,000 

Zużycie materiałów 
w produkcji wyrobów 
z tworzyw sztucznych 

08 01 11* 
Odpady farb i lakierów zawierających 
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 
niebezpieczne 

0,200 

14 06 03* 
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 
rozpuszczalników 

0,020 

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

0,500 

15 01 11* 

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne 
porowate elementy wzmocnienia 
konstrukcyjnego, włącznie z pustymi pojemnikami 
ciśnieniowymi 

0,100 

15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 
nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania 
(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

5,000 

Zużycie urządzeń 
16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 
elementy inne niż wymienione w 160209 do 
160212  

0,020 

16 02 15* 
Elementy lub części usunięte z zużytych 
urządzeń  

0,020 

Odpady inne niż niebezpieczne 

Obróbka wyrobów 07 02 13 Tworzywa sztuczne 4,0 

Spalanie paliw 10 01 01 
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 
(z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych 
w 100104) 

6,0 

Obróbka metalu i tworzyw 
sztucznych w procesie 

obróbki 

12 01 03 
Odpady z toczenia i piłowania metali 
nieżelaznych 

0,4 

12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych 0,4 

12 01 05 
Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw 
sztucznych 

0,4 

12 01 21 
Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione 
w 120120 

0,05 

Dostawa materiałów 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury  1,0 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 1,0 

15 01 04 Opakowania z metali 2,0 

Zużycie materiałów 15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne 

5,0 

Zużycie urządzeń 
16 02 14 

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 
do 160213 

0,05 

16 02 16 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 
wymienione w 160215 

0,05 

Naprawy i remonty 17 04 05 Żelazo i stal 0,5 
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Po zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie z danymi szacunkowymi Inwestora przewiduje się, 
iż na terenie całego zakładu w związku z uruchomieniem produkcji z uwzględnieniem aktualnego 
rodzaju działalności łączna ilość wytwarzanych odpadów wyniesie około 31,71 Mg/rok, z czego 
10,86 Mg/rok stanowić będą odpady niebezpieczne, a 20,85 Mg/rok stanowić będą odpady inne 
niż niebezpieczne. 

 

Odpady niebezpieczne, przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia w innym miejscu 
niż miejsce ich powstawania, są gromadzone i przechowywane w celu zebrania przed 
transportem partii wysyłkowej o odpowiedniej wielkości oraz w odpowiednim opakowaniu. 
Odpady niebezpieczne powinny być gromadzone i przechowywane w pojemnikach 
lub przeładowywane do urządzeń magazynowych. 

Powstawanie w/w grup odpadów związane jest ściśle z charakterem planowanej działalności. 
Programowane rozwiązania obiektu przewidują odpowiednią organizację robót, która pozwoli 
utrzymać na możliwie najniższym poziomie ilość wytwarzanych odpadów. Odpady odbierane 
będą przez odbiorców zewnętrznych posiadających stosowne decyzje oraz wpisy w bazie BDO 
(rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami) z zakresie transportu, zbierania lub/i odzysku/unieszkodliwiania odpadów. Odpady 
będą zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Opcjonalnie 
wytwórcą/posiadaczem odpadów zgodnie z zawartą umową/zleceniem mogą być firmy 
świadczące usługi budowlane/serwisowe, które zagospodarują powstałe odpady we własnym 
zakresie. 

Nie przewiduje się istotnego wpływu projektowanej inwestycji na zagrożenie środowiska 
ze względu na stosunkowo niewielkie ilości wytwarzanych odpadów przy jednocześnie 
prawidłowej - zgodnej z wymogami obowiązujących przepisów - gospodarce tymi odpadami. 

 
7.4.2. Miejsca i sposób magazynowania odpadów 

W poniższej tabeli nr 24 przedstawiono miejsca i sposób magazynowania odpadów, które 
będą wytwarzane po zrealizowaniu przedsięwzięcia. 

Tabela nr 24 – Miejsca i sposób magazynowania wytwarzanych odpadów 

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Miejsca i sposób magazynowania odpadów 

Odpady niebezpieczne 

06 13 02* 
Zużyty węgiel aktywny z wyłączeniem 
060702 

Odpad magazynowany będzie w szczelnych pojemnikach 
z tworzywa usytuowanych w wyznaczonym pomieszczeniu 
magazynowym na terenie zakładu 

08 01 11* 
Odpady farb i lakierów zawierających 
rozpuszczalniki organiczne lub inne 
substancje niebezpieczne 

Odpad magazynowany będzie w szczelnych pojemnikach 
z tworzywa usytuowanych w wyznaczonym pomieszczeniu 
magazynowym na terenie zakładu 

14 06 03* 
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 
rozpuszczalników 

Odpad magazynowany będzie w szczelnych pojemnikach 
z tworzywa usytuowanych w wyznaczonym pomieszczeniu 
magazynowym na terenie zakładu 

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

Odpad magazynowany będzie w wyznaczonym 
pomieszczeniu magazynowym na terenie zakładu 

15 01 11* 

Opakowania z metali zawierające 
niebezpieczne porowate elementy 
wzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie z 
pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

Odpad magazynowany będzie w wyznaczonym 
pomieszczeniu magazynowym na terenie zakładu 

15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry 
olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny 
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi 

Odpady magazynowane będą w workach z tworzywa 
lub pojemnikach zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu 
pomieszczenia magazynowego  

16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 160209 do 160212  

Zużyte urządzenia magazynowane będą w pojemniku 
w wyznaczonym miejscu pomieszczenia magazynowego  

16 02 15* 
Elementy lub części usunięte z zużytych 
urządzeń  

Odpady magazynowane będą w pojemniku 
w wyznaczonym miejscu pomieszczenia magazynowego 
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Odpady inne niż niebezpieczne 

07 02 13 Tworzywa sztuczne 
Odpad magazynowany będzie w pojemniku 
w wyznaczonym pomieszczeniu magazynowym na terenie 
zakładu 

10 01 01 
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 
(z wyłączeniem pyłów z kotłów 
wymienionych w 100104) 

Odpad magazynowany będzie w kontenerze stalowym 
lub z tworzywa na terenie utwardzonego placu 

12 01 03 
Odpady z toczenia i piłowania metali 
nieżelaznych 

Odpad magazynowany będzie w pojemniku 
w wyznaczonym pomieszczeniu magazynowym na terenie 
zakładu 

12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych 
Odpad magazynowany będzie w pojemniku 
w wyznaczonym pomieszczeniu magazynowym na terenie 
zakładu 

12 01 05 
Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw 
sztucznych 

Odpad magazynowany będzie w pojemniku 
w wyznaczonym pomieszczeniu magazynowym na terenie 
zakładu 

12 01 21 
Zużyte materiały szlifierskie inne niż 
wymienione w 120120 

Odpad magazynowany będzie w pojemniku 
w wyznaczonym pomieszczeniu magazynowym na terenie 
zakładu 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury  
Odpad magazynowany będzie w pojemniku 
w wyznaczonym miejscu terenie zakładu 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 
Odpad magazynowany będzie w pojemniku 
w wyznaczonym miejscu terenie zakładu 

15 01 04 Opakowania z metali 
Odpad magazynowany będzie w wyznaczonym miejscu 
terenie zakładu 

15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne 

Odpady magazynowane będą w workach z tworzywa 
lub pojemnikach zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu 
pomieszczenia magazynowego 

16 02 14 
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 
160209 do 160213 

Zużyte urządzenia magazynowane będą w pojemniku 
w wyznaczonym miejscu pomieszczenia magazynowego  

16 02 16 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne 
niż wymienione w 160215 

Odpady magazynowane będą w pojemniku 
w wyznaczonym miejscu pomieszczenia magazynowego 

17 04 05 Żelazo i stal 
Odpad magazynowany będzie w kontenerze stalowym 
lub bezpośrednio na terenie utwardzonego placu 

 

 

7.4.3. Podstawowe zasady gospodarowania odpadami 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o odpadach [7] wprowadza się następującą hierarchię 
sposobów postępowania z odpadami: 

1. zapobieganie powstawaniu odpadów; 
2. przygotowywanie do ponownego użycia; 
3. recykling; 
4. inne procesy odzysku; 
5. unieszkodliwianie. 

Głównym adresatem w/w obowiązków są wytwórcy/posiadacze odpadów, którzy zostali 
zobowiązani do postępowania z odpadami w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 
oraz krajowymi/wojewódzkimi/powiatowymi/gminnymi planami gospodarki odpadami. 

Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, 
powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów 
produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać 
powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie 
i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu 
ich użycia.  

Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej 
kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi. Odzysk polega w pierwszej kolejności 
na przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu 
recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione 
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – poddaniu innym procesom odzysku. 
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Przez recykling rozumie się także recykling organiczny polegający na obróbce tlenowej, 
w tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi 
biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku 
której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest 
traktowane jako recykling organiczny. 

Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe, posiadacz odpadów jest obowiązany 
unieszkodliwiać. Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny 
sposób było niemożliwe. Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio 
wysegregowano odpady nadające się do odzysku. 

 
7.4.4. Ewidencja odpadów 

Wytwarzający odpady jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie 
z wymogami określonymi m.in. w art. 66 i 67 ustawy o odpadach [7]. Zgodnie z art. 72 ust. 1 
dokumenty ewidencji należy przechowywać przez okres pięciu lat licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty. 

Ewidencję odpadów należy prowadzić według wzoru ogłoszonego Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska - obecnie obowiązuje rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1973) [33] oraz 
przekazywać do właściwego organu zbiorcze zestawienie danych o rodzaju i ilości odpadów 
i sposobu gospodarowania nimi. 

 
7.4.5. Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi 

Zasady postępowania z wytworzonymi odpadami niebezpiecznymi reguluje m.in. art. 21 
ustawy o odpadach [7], zgodnie z którym 

� zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszania 
odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, a także mieszania 
odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym 
rozcieńczania substancji niebezpiecznych. 

� dopuszcza się mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie 
odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, a także mieszanie 
odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, jeżeli ich 
zmieszanie służy poprawie bezpieczeństwa procesów przetwarzania odpadów 
powstałych po zmieszaniu i jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi 
wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska. 

� w przypadku gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, 
substancjami, materiałami lub przedmiotami, rozdziela się je, jeżeli zostaną spełnione 
łącznie następujące warunki: 

- w procesie przetwarzania odpadów powstałych po rozdzieleniu nastąpi 
ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska; 

- jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. 
Na terenie planowanego przedsięwzięcia znajdować się będzie infrastruktura umożliwiająca 

właściwe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z obowiązującymi zasadami.  
 

7.4.6. Ocena gospodarki odpadami oraz zalecenia 

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie się wiązał z powstaniem, jednorazowo około 12,1 Mg 
odpadów innych niż niebezpieczne, natomiast po zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie 
z danymi szacunkowymi Inwestora przewiduje się, iż na terenie całego zakładu w związku 
z uruchomieniem produkcji z uwzględnieniem aktualnego rodzaju działalności łączna ilość 
wytwarzanych odpadów wyniesie około 31,71 Mg/rok, z czego 10,86 Mg/rok stanowić będą 
odpady niebezpieczne, a 20,85 Mg/rok stanowić będą odpady inne niż niebezpieczne. 

Odpady niebezpieczne, przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia w innym miejscu 
niż miejsce ich powstawania, są gromadzone i przechowywane w celu zebrania przed 
transportem partii wysyłkowej o odpowiedniej wielkości oraz w odpowiednim opakowaniu. 
Odpady niebezpieczne powinny być gromadzone i przechowywane w pojemnikach 
lub przeładowywane do urządzeń magazynowych. 
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Sposób gromadzenia i przechowywania odpadów niebezpiecznych nie może w żadnym 
przypadku wpływać negatywnie na kolejne operacje ich wykorzystywania lub unieszkodliwienia. 

Na terenie gromadzenia odpadów powinny znajdować się urządzenia i materiały gaśnicze, 
zapas sorbentów w postaci stałej do likwidacji wycieków odpadów. Teren powinien posiadać 
szczelną nawierzchnię, być ogrodzony w sposób, który uniemożliwia wejście osób postronnych 
oraz zwierząt. 

Pojemniki na odpady niebezpieczne: służące do gromadzenia i przechowywania odpadów 
w celu zebrania partii wysyłkowej o odpowiedniej wielkości i opakowaniu: 

� gromadzenie i przechowywanie – wyłącznie w przypadku przeznaczenia tych 
odpadów do wykorzystania lub unieszkodliwienia za wyjątkiem składowania; 

� należy umieszczać w specjalnych pojemnikach lub urządzeniach magazynowych, przy 
czym nie można mieszać ze sobą poszczególnych ich rodzajów; 

� pojemniki powinny być wykonane z materiału odpornego na działanie składników 
umieszczonego w nim odpadu, pojemnik musi posiadać szczelne zamknięcie; 

� w przypadku odpadów przeznaczonych do wykorzystania lub unieszkodliwienia 
w procesach termicznych dopuszczono możliwość stosowania pojemników 
jednorazowych, które rozkładają się w tych procesach. 

Zakład posiadać będzie infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie właściwej gospodarki 
odpadami (uszczelnione place, wiaty, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe), zatem 
realizacja planowanego przedsięwzięcia przy zachowaniu wymagań wynikających 
z odpowiednich uregulowań prawnych z zakresu odzysku, unieszkodliwiania i gromadzenia 
odpadów nie budzi zastrzeżeń. 

 
7.5. Ocena zagrożenia promieniowaniem, w tym elektromagnetycznym promieniowaniem 
niejonizującym 

Pole elektryczne wytwarzane jest przez elementy przewodzące, znajdujące się pod 
napięciem. Wartość natężenia pola zależy od napięcia i odległości. W praktyce zwykle bywa tak, 
że im wyższe napięcie, tym większe jest natężenie pola w rozpatrywanym miejscu lub obszarze. 
Natomiast wraz z oddaleniem się od przedmiotu (urządzenia) znajdującego się pod napięciem 
natężenie pola elektromagnetycznego maleje. Wszystkie czynne urządzenia elektromagnetyczne 
wytwarzają pole elektryczne, jednakże urządzenia elektryczne niskiego napięcia wytwarzają 
wokoło siebie pola słabe i tylko w bardzo małej odległości. 

Na podstawie literatury można stwierdzić, iż przy wyznaczaniu oddziaływania pola 
elektrycznego na człowieka przyjęto pojęcie pola nieodkształconego. Z polem nieodkształconym 
mamy do czynienia wówczas, gdy do rozpatrywanej przestrzeni jeszcze nie wszedł człowiek. 
Człowiek wchodzący w tę przestrzeń odkształca pole, tak jak każdy przedmiot znajdujący się 
w tej przestrzeni. Jednocześnie wzdłuż ciała człowieka nie ma możliwości jednoznacznego 
określenia wartości natężenia pola w tych warunkach. 

Przyłącze i instalacje energetyczne zlokalizowane na terenie obiektu nie wytwarzają pola 
elektromagnetycznego emitującego promieniowanie niejonizujące o natężeniu stwarzającym 
zagrożenie dla zdrowia i środowiska.  

W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożenia 
dla ludzi w zakresie emisji promieniowania niejonizującego o wartościach pola przekraczających 
dopuszczalne normy określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 
2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) [28]. 

 
7.6. Ocena zagrożenia gleb oraz powierzchni ziemi 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się istotnych zagrożeń dla powierzchni 
ziemi i gleby w związku ze specyfiką przedsięwzięcia, które nie przewiduje znacznego zakresu 
robót budowlanych i wiązać się będą głównie z pracami montażowymi wewnątrz istniejących 
obiektów kubaturowych oraz ruchem pojazdów transportujących urządzenia na teren zakładu. 

Zatem można stwierdzić, iż planowane przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco 
na powierzchnię ziemi oraz rzeźbę terenu głównie ze względu na brak istotnych prac 
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budowlanych ingerujących w powierzchnię ziemi oraz ze względu na istniejące już 
przekształcenia naturalnego charakteru terenu będące wynikiem prowadzonej na tym terenie 
działalności produkcyjnej. 

 
7.7. Ocena zagrożenia krajobrazu 

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na terenie, który obecnie jest zabudowany 
i wykorzystywany na cele przemysłowe, a jego zagospodarowanie jest zgodne z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, zatem nie jest to obszar szczególnie cenny 
w zakresie krajobrazowym.  

W ramach przedsięwzięcia nie jest planowane wykonywanie nowych obiektów kubaturowych, 
ani istotnych prac w zakresie zagospodarowania terenu, za wyjątkiem montażu zewnętrznej 
jednostki odciągowej z kominem oraz kominów z kabin lakierniczych, zatem przedsięwzięcie 
nie wpłynie istotnie na zmianę krajobrazu w tym rejonie.  

 
7.8. Ocena zagrożenia fauny i flory oraz bioróżnorodności 

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru planowanego przedsięwzięcia 
nie wykazała występowania na terenie zakładu siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. Nie 
stwierdzono również w jego obrębie występowania gatunków roślin objętych w Polsce ochroną.  

Teren planowanego przedsięwzięcia pomimo położenia na granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu "Bory Niemodlińskie" nie należy do obszarów o dużej wartości pod względem 
faunistycznym, głównie ze względu na istniejący intensywny sposób zagospodarowania. Świat 
zwierząt w rejonie opracowania reprezentowany jest głównie przez gatunki związane 
ze środowiskiem lądowym. Występują na tym obszarze jedynie gatunki bardzo pospolite, 
o szerokich możliwościach przystosowawczych.  

Zatem planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na chronione gatunki zwierząt, 
roślin i grzybów, których na terenie zakładu nie stwierdzono. Oddziaływanie na pozostałe gatunki 
nie będzie istotne ze względu na brak odpowiednich biotopów do występowania dużej 
różnorodności faunistycznej w obrębie zakładu.  

Reasumując można stwierdzić, iż realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje znaczących 
zmian w środowisku przyrodniczym, gdyż nie wpłynie w istotny sposób na naruszenie powiązań 
przyrodniczych, nie zakłóci naturalnych obiegów – zwłaszcza wodnego, nie spowoduje istotnego 
naruszenia terenów zieleni i nie wpłynie negatywnie na kształtowanie warunków mikroklimatu. 

 
7.9. Ocena wpływu na obszary chronione 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu "Bory Niemodlińskie" oraz w niewielkiej odległości od obszaru Natura 2000 "Bory 
Niemodlińskie (kod obszaru PLH160005), jednakże jednak lokalny charakter oddziaływań oraz 
zastosowane rozwiązania techniczne pozwalają stwierdzić, że wystąpienie jakichkolwiek 
negatywnych oddziaływań o charakterze bezpośrednim na formy ochrony przyrody utworzone lub 
ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w tym również 
obszary natura 2000 jest mało prawdopodobne. 

Poniżej przedstawiono ocenę wpływu na ochronę obszaru chronionego krajobrazu 
w odniesieniu do zakazów obowiązujących na jego terenie wynikających z zapisów §3 ust. 1 
uchwały Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu: 

• w zakresie zakazu realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (§3 ust. 1 pkt 1); 

Przeprowadzona w ramach niniejszego opracowania analiza wpływu planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko, a w szczególności na przedmiot ochrony 
wyznaczonego obszaru chronionego, wykazała, iż nie przewiduje się wystąpienia 
negatywnych oddziaływań na żaden z komponentów środowiska. 
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• w zakresie zakazu budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m 
od: 

a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, 
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach 
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu 
wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – 
Prawo Wodne z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu 
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§3 ust. 1 pkt 2); 
W odległości 100m od planowanego przedsięwzięcia jest zlokalizowana rzeka Ścinawa 
Niemodlińska, jednakże zakres planowanego przedsięwzięcia nie jest związany 
z wykonaniem nowego obiektu budowlanego (adaptacja istniejącej hali), a także w myśl 
zapisów §3 ust. 2 pkt 1 zastosowanie ma zwolnienie z zakazu ze względu 
na lokalizację przedsięwzięcia w obszarze zabudowy wsi, w granicach określonych 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

• w zakresie zakazu likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 
i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej 
i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych (§3 ust. 1 pkt 3); 

W trakcie przeprowadzania kartowania fizjograficznego terenu objętego 
przedsięwzięciem nie stwierdzono występowania w jego obrębie jakiegokolwiek okazu 
zieleni wysokiej podlegającego szczególnej ochronie prawnej. Inwestycja nie będzie 
wymagać wycinki drzew czy krzewów. 

• w zakresie zakazu wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz 
skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów (§3 ust. 1 
pkt 4); 

Zakres planowanego przedsięwzięcia nie obejmuje wydobywania skał, torfu, 
skamieniałości czy też minerałów. 

• w zakresie zakazu dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż 
ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz 
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka (§3 ust. 1 pkt 5); 

Zakres planowanego przedsięwzięcia nie obejmuje żadnych działań, które mogłyby 
w jakikolwiek sposób wpłynąć na zmianę stosunków wodnych. 

• w zakresie zakazu likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów 
wodno-błotnych (§3 ust. 1 pkt 6); 

Zakres planowanego przedsięwzięcia nie obejmuje likwidowania żadnych zbiorników 
wodnych, urządzeń wodnych, nie jest też związany z żadną ingerencją w cieki wodne 
czy też obszary wodno-błotne. 

 

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie również na spójność sieci obszarów Natura 2000 
w województwie opolskim oraz nie wpłynie na spójność pozostałych form ochrony przyrody w tym 
regionie, zarówno w trakcie jego realizacji, jak również podczas jego eksploatacji. 

Różnorodność biologiczna planowanego przedsięwzięcia, ze względu na bardzo ubogie 
zróżnicowanie siedlisk przyrodniczych, jest wybitnie niewielka. W wyniku prowadzonych na tym 
obszarze badań terenowych nie stwierdzono występowania rzadkich i chronionych gatunków 
roślin oraz zwierząt. Waloryzacja przyrodnicza planowanego przedsięwzięcia wykazuje, 
że obszar ten należy do terenów o małej lub bardzo małej wartości pod względem faunistycznym.  

 
7.10. Ocena zagrożeń dla zabytków, w tym krajobrazu kulturowego 

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na zabytki czy też krajobraz kulturowy, 
gdyż zakres planowanego przedsięwzięcia nie obejmuje realizacji prac w rejonie obiektów 
wpisanych do rejestrów zabytków. 
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7.11. Ocena wpływu na zmiany klimatu 

Istotą działań adaptacyjnych podejmowanych zarówno przez podmioty publiczne, 
jak i prywatne, poprzez realizację polityk, inwestycje w infrastrukturę i technologie, a także zmiany 
zachowań, jest uniknięcie ryzyk i wykorzystanie szans. Zmiany klimatu należy postrzegać jako 
potencjalne ryzyko, które powinno być brane pod uwagę przy tworzeniu np. mechanizmów 
regulacyjnych i planów inwestycyjnych, podobnie jak brane pod uwagę są ryzyka o charakterze 
makroekonomicznym, czy geopolitycznym. 

W gospodarce województwa opolskiego istotną rolę odgrywa przetwórstwo przemysłowe, 
rolnictwo i rybactwo oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plony 
zbóż, rzepaku, buraków cukrowych oraz produkcja mleka należą do najwyższych w kraju. 
Do głównych zagrożeń należą przede wszystkim powodzie w dorzeczu Odry, niska zasobność 
wód powierzchniowych i podziemnych oraz niski potencjał retencji wód. 

Rekomendowane kierunki działań adaptacyjnych: 
- ochrona przeciwpowodziowa obszarów położonych na ternach zalewowych, 
- rozwój  systemów  zabezpieczenia miast przed podtopieniami i gromadzenia wód 

opadowych do wykorzystywania dla potrzeb gospodarczych, 
- przygotowanie programów zabezpieczenia w wodę dobrej jakości w warunkach 

dłuższych okresów suszy i niedoborów wody zwłaszcza na mniejszych rzekach. 
- dostosowanie produkcji ryb i infrastruktury do oczekiwanego wzrostu temperatury 

wody w stawach rybnych i dostosowanie hodowanych gatunków ryb do takich 
zmian, 

- przygotowanie nowej oferty turystycznej dla mieszkańców miejscowości 
turystycznych i turystów w sytuacji zmniejszonej pokrywy śnieżnej i ograniczonego 
dostępu do wody. 

Zakres działalności zakładu na etapie eksploatacji zasadniczo nie wpisuje się 
w rekomendowane kierunki działań adaptacyjnych dla województwa opolskiego. Zmiany klimatu 
powodujące wzrost średniorocznych temperatur, nie będą miały bezpośredniego wpływu na jego 
działalność. 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z mapami opublikowanymi przez Dyrektora Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej na stronie http://mapy.isok.gov.pl zlokalizowane jest poza 
obszarami szczególnego zagrożenia powodzią wymienionymi w art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 
lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm.) [4]. Planowane 
przedsięwzięcie nie wpłynie na zwiększenie ryzyka powodziowego. 

Ponadto z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia na terenie, na którym nie występują wstrząsy 
sejsmiczne, silne wiatry, długotrwałe ekstremalne temperatury, osuwiska czy powodzie 
nie przewiduje się również zagrożenia wystąpienia katastrofy naturalnej rozumianej zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017r. poz. 1897 z późn. zm.) [30]. 

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zmiany klimatu zarówno w jego otoczeniu, 
jak i w ujęciu globalnym. Rodzaj prowadzonej działalności powodować będzie emisję 
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z procesem emisji LZO i spalania 
paliw, jednakże niewielkie ilości emitowanych substancji, a także dzięki zastosowaniu 
odpowiednich rozwiązań technicznych ich emisja zostanie ograniczona do minimum, co nie 
będzie wpływać w istotny sposób na zmiany klimatu. 

Zmiany klimatu powodujące wzrost średniorocznych temperatur, nie będą miały 
bezpośredniego wpływu na działalność zakładu ze względu na fakt, iż sposób prowadzonej 
działalności przewiduje zastosowanie odpowiednio dobranych systemów wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych. 
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7.12. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, 
w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko 

Na analizowanym obszarze, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, nie będą 
gromadzone rodzaje i ilości substancji, które kwalifikowałyby przedsięwzięcie do zaliczenia 
do grupy inwestycji o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej w myśl Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie 
rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących 
o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej (Dz. U. z 2016r. poz. 138) [34]. 

W trakcie prowadzenia prac budowlano-montażowych mogą wystąpić awarie sprzętu (wyciek 
paliwa, oleju, smaru itp.), które stanowią zagrożenie dla środowiska, jednak uwzględniając 
specyfikę planowanego przedsięwzięcia i skalę możliwych awarii stwierdzić należy, że 
potencjalne sytuacje awaryjne na obszarze obiektu nie będą posiadać cech poważnej awarii, 
katastrofy naturalnej czy też budowlanej.  

Przestrzeganie reżimu przeglądów technicznych sprzętu budowlanego, a także 
przestrzeganie obowiązujących przepisów, a w szczególności BHP, powinno maksymalnie 
zminimalizować możliwość wystąpienia awarii, a dodatkowo właściwa organizacja placu budowy 
powinna eliminować m.in. obecność maszyn mogących wyrządzić szkody w odległości 
stwarzającej 

Obiekt zlokalizowany jest w odległości ok. 40km od najbliższej granicy państwa – jest 
to granica z Republiką Czeską. Ze względu na usytuowanie planowanego przedsięwzięcia oraz 
lokalny charakter oddziaływań na środowisko, które wystąpią tylko w miejscu prowadzenia 
działalności produkcyjnej, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

8. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu ze wskazaniem 
jego oddziaływania na środowisko 
Wpływ planowanego przedsięwzięcia opisano szczegółowo w punkcie 7 raportu. Wybrany 

przez Wnioskodawcę wariant jest prawidłowy, a z przeprowadzonej oceny wynika, że jego 
oddziaływanie na środowisko jest niewielkie i przejawiać się będzie głównie w zakresie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza oraz zmiany klimatu akustycznego w rejonie przedsięwzięcia. 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na gruntach charakteryzujących się niską 
produktywnością, głównie ze względu na wcześniejszy sposób zagospodarowania terenu, stąd 
też można stwierdzić, że jego oddziaływanie będzie znikome. 

Skutkiem niepodejmowania przedsięwzięcia - tzw. „wariant zerowy” byłoby wyeliminowanie 
jedynie niewielkiego wzrostu emisji substancji (zanieczyszczeń do powietrza oraz odpadów) 
i energii (hałasu) na poziomie określonym w niniejszym raporcie. Z analizy wpływu na środowisko 
wybranego wariantu realizacji wynika jednak, że funkcjonowanie przedsięwzięcia w tym wariancie 
pozwoli na dotrzymanie standardów jakości środowiska. 

Za wariant inwestycji najkorzystniejszy dla środowiska należy uznać taki który wpisuje się 
w zasadę zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym 
następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, 
z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. 

Analizowany wariant przedsięwzięcia zaproponowany przez Inwestora umożliwia realizację 
inwestycji w ramach już istniejących obiektów na terenach przekształconych w wyniku 
prowadzonej na tym terenie działalności gospodarczej, a także przedsięwzięcie jest zgodne 
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wykazane w niniejszym raporcie oddziaływania dowodzą, że przy zachowaniu przyjętych 
założeń i wypełnieniu zaleceń wymienionych w przedmiotowej dokumentacji, przedsięwzięcie 
spełni zasadę zrównoważonego rozwoju, ponieważ inwestycja nie zakłóci równowagi 
przyrodniczej ani trwałości procesów przyrodniczych w swoim otoczeniu. Należy zatem stwierdzić 
że jest to wariant najkorzystniejszy dla środowiska.  

 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

"Zmiana sposobu użytkowania części hali produkcyjno-magazynowej  
na halę produkcyjną wyrobów z tworzyw sztucznych na terenie zakładu zlokalizowanego w Tułowicach Małych" 

 

 

Biuro Projektowe ECO-UNIT    ul. Cygana 4/213    45-131 Opole 62 
tel. 77 442-81-18, 606 101 958; zespół autorski pod kierunkiem: mgr inż. Marek Klyk 

9. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z określeniem metod prognozowania 

9.1. Charakterystyka oddziaływań bezpośrednich, pośrednich i wtórnych 

Charakter inwestycji powoduje, że nie będą występować istotne oddziaływania bezpośrednie 
(głównie montaż instalacji wewnątrz hali), natomiast w okresie eksploatacji będą minimalne. 
Oddziaływania te nie wpłyną na przekształcenie warstwy glebowej. Należy ponadto zaznaczyć, 
że obecnie teren jest zagospodarowany w sposób niewykazujący wartości przyrodniczych czy 
rolniczych.  

 
9.2. Charakterystyka oddziaływań skumulowanych 

Nie przewiduje się wystąpienia istotnych oddziaływań skumulowanych. Za takie jednak 
w pewnym stopniu należy uznać dalsze przekształcanie powierzchni terenu, łącznie z wszystkimi 
wchodzącymi w jej skład komponentami (warstwa gleby, roślinność, rzeźba, utwory 
powierzchniowe, krajobraz), w nawiązaniu do zmian już istniejących, spowodowanych 
dotychczasowym zagospodarowaniem terenu. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie, z uwagi na swój charakter i skalę zasadniczo będzie 
oddziaływało na teren, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, a na terenie przewidzianym pod 
przedsięwzięcie oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, w chwili obecnej, brak jest 
podobnych przedsięwzięć zrealizowanych lub będących w realizacji.  

Równocześnie w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia brak jest innych źródeł hałasu 
i źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza, których eksploatacja mogłaby prowadzić 
do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem, dlatego też możliwe jest jedynie 
oparcie analizy oddziaływania skumulowanego na podstawie ogólnie dostępnych wyników badań 
stanu powietrza atmosferycznego prezentowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Opolu. 

Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu zawartą 
w piśmie nr WMŚ.7016.2.190.2018 z dnia 17 grudnia 2018r. (kopia pisma stanowi załącznik nr 8 
do niniejszego raportu) aktualny stan zanieczyszczenia powietrza na podstawie szacunku imisji, 
ze względu na ochronę zdrowia ludzi w rejonie planowanego przedsięwzięcia i miejscowości 
Tułowice Małe kształtuje się następująco:  

- średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM10  22 µg/m3,  
- średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM2,5  17 µg/m3,  
- średnioroczne stężenie stężenia dwutlenku azotu  12 µg/m3,  
- średnioroczne stężenie stężenia dwutlenku siarki  3 µg/m3,  
- średnioroczne stężenie stężenia benzenu  1 µg/m3,  
- średnioroczne stężenie stężenia ołowiu  0,01 µg/m3.  

W przedmiotowym przypadku dotrzymane są wszystkie wielkości odniesienia dla tych 
zanieczyszczeń. 

Z powyższego wynika, że stan zanieczyszczenia powietrza wymienionymi substancjami 
w otoczeniu rozpatrywanego w analizie przedsięwzięcia nie wykazuje przekroczeń 
dopuszczalnych wartości stężeń średniorocznych wymienionych wyżej zanieczyszczeń. 

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, nie są planowane inne 
przedsięwzięcia mogące prowadzić do skumulowanych oddziaływań. Biorąc pod uwagę lokalny 
charakter przedsięwzięcia i niewielki zasięg jego oddziaływania, który zamyka się w granicy 
terenu zakąłdu, oraz znacznych odległość od innych istniejących na terenie miasta Tułowice czy 
Niemodlin przedsięwzięć, również w tym zakresie nie przewiduje się powstania oddziaływania 
skumulowanego. 

Analiza ta pozwala stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie wywołuje, aż tak 
niekorzystnych implikacji dla środowiska przyrodniczego i jest akceptowalnym społecznie 
rozwiązaniem. 
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9.3. Opis metod prognozowania 

Przy waloryzacji środowiska przyrodniczego i ocenie zagrożenia realizacji planowanego 
przedsięwzięcia na świat roślinny i zwierzęcy, a także na glebę, rzeźbę i wartości krajobrazowe, 
posłużono się częściowo metodyką przedstawioną w „Poradniku przeprowadzania ocen 
oddziaływania na środowisko.”, a także przedstawioną w publikacji „Zakres informacji 
przyrodniczych na potrzeby Ocen Oddziaływania na Środowisko.”. 

Do prognozy oddziaływań bezpośrednich pomocne było porównanie map istniejącego oraz 
przyszłego zainwestowania z kartowaniem terenowym, co pozwoliło na wskazanie zasięgu strat 
oraz wyodrębnienie powierzchni terenu, które podlegać będą świadomemu, planowanemu 
przekształceniu. Prognozowanie zagrożenia na poszczególne komponenty środowiska oparto 
na metodzie przyrodniczej opisowej, a więc ma ono wymiar jakościowy. 

Ocenę uciążliwości przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu wykonano metodą 
obliczeniową. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z instrukcją 338/96 „Metody określania emisji 
i imisji hałasu przemysłowego w środowisku”, opracowaną przez Instytut Techniki Budowlanej 
w Warszawie oraz z wykorzystaniem programu komputerowego SON2 wersja 5 z czerwca 2014r. 

Oceny stanu zanieczyszczenia powietrza dokonano zgodnie z metodyką określoną 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia 
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16, poz. 87) [32]. Obliczenia 
rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym przeprowadzono na EMC 
z użyciem programu OPA03 wersja 5.1 opracowanego według cytowanego rozporządzenia. 

 

10. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, 
zmniejszanie lub kompensowanie szkodliwych oddziaływań  
na środowisko 
W związku z niewystępowaniem znaczących negatywnych oddziaływań na przedmiot 

ochrony OChK "Bory Niemodlińskie" czy też obszaru natura 2000 "Bory Niemodlińskie", a także 
znaczących oddziaływań na spójność przestrzenną sieci tych obszarów, nie zachodzą przesłanki 
do zastosowania kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań na obszary Natura 2000 
w rozumieniu przepisów szczególnych ustawy o ochronie przyrody [9].  

W celu zminimalizowania ujemnego wpływu na środowisko przedsięwzięcia przewidywane są 
następujące zabezpieczenia i działania proekologiczne mające na celu zapobieganie, 
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko: 

• do prac budowlanych będzie wykorzystywany sprawny sprzęt, posiadający wszelkie 
wymagane prawem atesty; 

• zastosowanie rozwiązań technicznych w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń 
do powietrza (filtr z wkładem węglowym); 

• woda będzie pobierana z zewnętrznej sieci wodociągowej; 
• ścieki bytowe będą odprowadzane do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej; 
• odpady magazynowane będą w odpowiednich pojemnikach i okresowo odbierane przez 

firmę posiadającą stosowne zezwolenia; 
• odpady, w tym niebezpieczne będą gromadzone w sposób eliminujący przedostanie się 

do środowiska i organizmów żywych szkodliwych substancji, gromadzenie będzie 
selektywne, zabezpieczające przed powstaniem wtórnych reakcji chemicznych. 

 

Ze względu na zakres oraz specyfikę inwestycji, na etapie realizacji zagrożenia 
dla środowiska będą niewielkie, lecz wykonawca robót oraz inspektor nadzoru winni zdawać 
sobie sprawę z możliwości wystąpienia takich zagrożeń. Uciążliwości i niekorzystne 
oddziaływanie inwestycji na środowisko związane z jej realizacją mogą zostać ograniczone 
i w większości mieć charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest odpowiednim prowadzeniem 
robót. Roboty budowlane, by spełnić wymagania związane z ochroną środowiska, powinny być 
poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót, uwzględniającym zabezpieczenia 
ekologiczne.  
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Ścisłe przestrzeganie planów ocenionych wcześniej pod kątem oddziaływania na środowisko 
ma na celu zapewnienie: 

• odpowiedniej organizacji robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego 
zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami, nie 
doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku; 

• odpowiedniego sprzętu i środków transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość 
sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie 
w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko; 

• jakość wykonywanych robót, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie częstotliwości 
i zakresu późniejszych remontów, stałego nadzoru nad wykonawstwem i pracownikami. 

 

W celu ograniczenia szkodliwości działalności budowlanej, wykonawca zobowiązany jest 
odpowiednimi przepisami prawnymi do: 

• sprawdzenia czy materiały lub prefabrykaty użyte do budowy posiadają odpowiedni 
dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny względnie aprobatę; 

• sprawdzenie, czy używane do prac budowlano-montażowych maszyny i inne urządzenia 
techniczne spełniają ustalone wymagania ochrony środowiska dopuszczające je 
do produkcji lub obrotu; 

• dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstałe w wyniku korzystania 
z sąsiednich nieruchomości lub pomieszczeń, czasowo zajętych dla potrzeb budowy; 

• dopilnowania, aby uporządkowano teren budowy po zakończeniu robót; 
• czuwania, aby przy wykonywaniu robót budowlanych przestrzegano wymagań ochrony 

środowiska. 
 

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie również na spójność sieci obszarów Natura 2000 
w województwie opolskim oraz nie wpłynie na spójność pozostałych form ochrony przyrody w tym 
regionie, zarówno w trakcie jego realizacji, jak również podczas jego eksploatacji. 
Zaprojektowane rozwiązania technologiczne i organizacyjne eliminują negatywne oddziaływania 
na środowisko. W związku z tym, nie przewiduje się działań mających na celu kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralności tego obszaru. 

 

11. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą 
wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. - Prawo ochrony środowiska 
Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z użyciem instalacji czy też linii produkcyjnej, 

wobec czego raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie zawiera porównania 
proponowanej technologii z najlepszymi dostępnymi technikami BAT. 

 

12. Obszar ograniczonego użytkowania 
Analizowana inwestycja nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, 

którego utworzenie zgodnie z art. 135 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony 
środowiska” [3], dopuszcza się w przypadku, gdy mimo zastosowania dostępnych rozwiązań 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych poza terenem zakładu lub innego obiektu nie 
mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska. 

W oparciu o wyniki wykonanej analizy oddziaływania na środowisko, a w szczególności 
na podstawie przeprowadzonych symulacji rozprzestrzeniania się hałasu oraz zanieczyszczeń 
powietrza, można stwierdzić, iż nie ma uzasadnionych podstaw do tworzenia obszaru 
ograniczonego użytkowania. 

Zatem jedyną możliwością minimalizowania wszelkich oddziaływań na środowisko, 
są wyłącznie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne. 
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13. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych 
z planowanym przedsięwzięciem 
Lokalizacja inwestycji o charakterze „przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko” może budzić obawy społeczności lokalnej. Obiekty zaliczane do „przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko” podlegają procedurze ocen oddziaływania 
na środowisko w celu określenia maksymalnych możliwych negatywnych wpływów w trakcie 
budowy, eksploatacji i likwidacji obiektu, jak również sytuacji awaryjnych mogących wystąpić 
w trakcie jego eksploatacji. 

Lokalizację tego typu obiektów najczęściej determinują miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, określające dane funkcje obszarów, jak również miejsca przy drogach 
wylotowych z miast, gdzie obiekty tego typu są wskazane ze względów ekonomicznych 
i społecznych. 

Przeprowadzona ocena wykazała, że uciążliwość projektowanej inwestycji zamyka się 
w granicach terenu własności dla terenów objętych normami i inwestycja nie będzie oddziaływać 
ponadnormatywnie na osoby trzecie. Uwzględniając fakt lokalizacji przedsięwzięcia na terenie 
zabudowy przemysłowej, wykonana wizja lokalna terenu, jak i cel inwestycji nie wskazują na 
możliwość wystąpienia sprzeciwu społecznego czy też lokalnego konfliktu o skali 
uniemożliwiającej realizację inwestycji.  

Nie stwierdzono sprzeciwu społecznego związanego z planowaną inwestycją. 
 

14. Propozycja monitoringu oddziaływania planowego przedsięwzięcia 
na środowisko na etapie budowy i eksploatacji 

14.1. Etap realizacji 

Zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska nie stwierdza się konieczności 
monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w okresie realizacji inwestycji. 
 

14.2. Etap funkcjonowania 

Zgodnie z wymaganiami prawa ochrony środowiska, o ile w wyniku wstępnych pomiarów 
i sprawdzeń stwierdzone zostanie dotrzymywanie norm imisji hałasu a zakład, w warunkach 
normalnej pracy nie będzie powodował ponadnormatywnej uciążliwości dla terenów zabudowy 
chronionej, to nie będzie zobligowany do uzyskania pozwolenia na emisję hałasu do środowiska. 
Nie będzie wówczas również podlegał obowiązkom wykonywania okresowych pomiarów hałasu. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami planowane przedsięwzięcie zalicza się 
do wymagających prowadzenia pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń odprowadzanych 
do powietrza atmosferycznego zgodnie z warunkami pozwolenia na emisję gazów i pyłów 
do powietrza, które Inwestor winien uzyskać przed uruchomieniem instalacji.  

W zakresie gospodarki odpadami Inwestor jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji 
odpadów i przekazywania informacji o ilości i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz 
o sposobach ich zagospodarowania, zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Inwestycja nie będzie wymagać prowadzenia stałych pomiarów monitoringowych. Analiza 
oddziaływania na środowisko wskazuje, że przedmiotowy projekt nie będzie oddziaływał 
na wskazane obszary sieci Natura 2000.  

 

15. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk 
we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport 
Za bardzo istotną trudność należy uznać brak danych podstawowych o istniejącym stanie 

zagrożenia środowiska (o odpowiednim stopniu szczegółowości), które byłyby zebrane w wyniku 
wieloletnich badań przez jednostki państwowego nadzoru inspekcji ochrony środowiska 
i inspekcji sanitarnej. Takie dane upoważniają do formułowania uprawnionych stwierdzeń 
o występujących przekroczeniach lub ich braku. Brak takich danych ogranicza trafność diagnoz 
i wybranych kierunków działań minimalizujących uciążliwości we wczesnym etapie ich 
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powstawania. Wiąże się to również bezpośrednio z efektywnością wydawania publicznych 
środków finansowych na działania zapobiegawcze. 

Problem opracowania oceny oddziaływania na środowisko pod względem zagrożenia 
powierzchni ziemi, roślin, zwierząt oraz krajobrazu wynika przede wszystkim z niemożliwości 
przeprowadzenia dokładnych badań i ocen dla ewentualnych przyszłych strat ekologicznych. 
Raport niniejszy przedstawia jedynie prawdopodobieństwo wystąpienia określonych problemów, 
jakie mogą wystąpić w wyniku zmiany istniejącego zagospodarowania terenu, zwłaszcza 
przekształceń bezpośrednich. Raport pozwala jedynie na subiektywne oszacowanie 
potencjalnych zmian środowiska, głównie w stosunku do oceny strat krajobrazowych (wartości 
wizualno-estetycznych), czy też zmian w funkcjonujących zgrupowaniach roślinno-zwierzęcych. 

 

16. Wnioski 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania hali obróbki wykończeniowej na halę produkcyjno-obróbczą na terenie istniejącego 
zakładu zlokalizowanego w Tułowicach Małych. Inwestorem przedsięwzięcia jest Dariusz 
Napieracz, ul. Powstańców Śląskich 22, 49-340 Lewin Brzeski. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze działki nr 168/4 k.m. 1 obręb 
0005, Tułowice Małe, jednostka ewidencyjna 160912_5 Tułowice - obszar wiejski, należących 
do Inwestora, zatem posiada on wymagany ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) tytuł prawny do dysponowania 
w/w nieruchomością na cele budowlane umożliwiający zgodnie z wymogami prawnymi wykonanie 
przedsięwzięcia. 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest: 
• zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjno-magazynowej obróbki 

wykończeniowej wyrobów z tworzyw sztucznych na halę produkcyjno-obróbczą 
wyrobów z tworzyw sztucznych (laminatu); 

• montaż w w/w hali produkcyjno-obróbczej dwóch kabin lakierniczych 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zewnątrz obiektu; 

• rozbudowa wewnętrznych i zewnętrznych instalacji i urządzeń towarzyszących, 
w tym m.in. grzewczo-wentylacyjnej, ogrzewania, elektrycznej. 
 

Zakład produkcyjny zlokalizowany pod numerem 3 w miejscowości Tułowice Małe położony 
jest na terenie działek nr 168/2, 168/3 i 168/4 k.m. 1 obręb 0005, Tułowice Małe, jednostka 
ewidencyjna 160912_5 Tułowice - obszar wiejski o łącznej powierzchni wynoszącej 3,1551ha, 
na których Inwestor obecnie prowadzić będzie działalność w zakresie obróbki wykończeniowej 
oraz montażu osprzętu do wyrobów z tworzyw sztucznych wytwarzanych metoda laminowania 
oraz ich magazynowania i logistyki. Rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym zakresie objęte 
jest odrębnym postępowaniem administracyjnym.  

Przedsięwzięcie w zakresie objętym niniejszym opracowaniem jest zgodne z ustaleniami 
obecnie obowiązującego planu zagospodarowania terenu. 

Wpływ przedsięwzięcia na środowisko wodne jest różny z uwagi na przyczyny i intensywność 
oddziaływania w fazie budowy i w fazie eksploatacji. Wpływ w fazie budowy ze względu 
na zakres robót charakteryzuje się nieco większą ilością rodzajów oddziaływań niż w fazie 
eksploatacji, która nie wpłynie na zwiększenie ilości pobieranej wody ani na ilość wytwarzanych 
ścieków. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się istotnych zagrożeń dla środowiska 
wodnego w związku ze specyfiką przedsięwzięcia, które nie przewiduje istotnych robót 
budowlanych i wiązać się będą jedynie z pracami adaptacyjnymi obiektów, montażem instalacji, 
ruchem pojazdów transportujących urządzenia na teren spółki oraz wytwarzaniem ścieków 
bytowych w ramach korzystania z istniejących węzłów socjalnych przez pracowników budowy. 

Gospodarka wodno-ściekowa prowadzona na terenie obiektu, przy racjonalnym 
gospodarowaniu wodą oraz w stanie normalnej, poprawnej eksploatacji systemu odprowadzania 
ścieków, nie będzie oddziaływać negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne i nie wywoła 
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żadnych zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiałyby prawidłowe 
funkcjonowanie ekosystemów wodnych. 

Reasumując stwierdzić należy, że prawidłowo prowadzona eksploatacja przedmiotowego 
obiektu oraz urządzeń gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i normami, nie będzie stwarzać istotnego zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że w zakresie ochrony powietrza wszelkie obowiązujące 
w chwili obecnej normy są dotrzymane. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie uciążliwe dla 
powietrza atmosferycznego. Wyniki obliczeń wykazały, że nie będzie powodować przekroczeń 
wartości dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym poza granicami terenu własności. 

Również pod względem oddziaływania akustycznego, funkcjonowanie obiektu nie powoduje 
przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska w porze dziennej i nocnej 
na najbliższych terenach normowanych tj: zabudowie mieszkaniowej zagrodowej 
i jednorodzinnej. 

Zakład posiadać będzie również infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie właściwej 
gospodarki odpadami, zatem realizacja planowanego przedsięwzięcia przy zachowaniu wymagań 
wynikających z odpowiedni uregulowań prawnych z zakresu odzysku, unieszkodliwiania 
i gromadzenia odpadów nie budzi zastrzeżeń. 

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie również na spójność sieci obszarów Natura 2000 
w województwie opolskim oraz nie wpłynie na spójność pozostałych form ochrony przyrody w tym 
regionie, zarówno w trakcie jego realizacji, jak również podczas jego eksploatacji. 
Zaprojektowane rozwiązania technologiczne i organizacyjne eliminują negatywne oddziaływania 
na środowisko. W związku z tym, nie przewiduje się działań mających na celu kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralności tego obszaru. 

Przeprowadzona ocena wykazała, że uciążliwość projektowanej inwestycji zamyka się 
w granicach terenu własności dla terenów objętych normami i inwestycja nie będzie oddziaływać 
ponadnormatywnie na osoby trzecie. Uwzględniając charakterystykę przedsięwzięcia, jego 
lokalizację, jak i cel inwestycji nie wskazują na możliwość wystąpienia sprzeciwu społecznego 
czy też lokalnego konfliktu o skali uniemożliwiającej realizację inwestycji. Nie stwierdzono 
sprzeciwu społecznego związanego z planowaną inwestycją. 

Wpływ planowanego przedsięwzięcia opisano szczegółowo w punkcie 7 raportu. Wybrany 
przez Wnioskodawcę wariant jest prawidłowy, a z przeprowadzonej oceny wynika, że jego 
oddziaływanie na środowisko jest niewielkie i przejawiać się będzie głównie w zakresie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza oraz zmiany klimatu akustycznego w rejonie przedsięwzięcia. 

Analizowany wariant przedsięwzięcia zaproponowany przez Inwestora umożliwia realizację 
inwestycji w ramach już istniejących obiektów na terenach przekształconych w wyniku 
prowadzonej na tym terenie działalności gospodarczej, a także przedsięwzięcie jest zgodne 
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wykazane w niniejszym raporcie oddziaływania dowodzą, że przy zachowaniu przyjętych 
założeń i wypełnieniu zaleceń wymienionych w przedmiotowej dokumentacji, przedsięwzięcie 
spełni zasadę zrównoważonego rozwoju, ponieważ inwestycja nie zakłóci równowagi 
przyrodniczej ani trwałości procesów przyrodniczych w swoim otoczeniu. Należy zatem stwierdzić 
że jest to wariant najkorzystniejszy dla środowiska.  

Reasumując można stwierdzić, iż realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje znaczących 
zmian w środowisku przyrodniczym, gdyż nie wpłynie w istotny sposób na naruszenie powiązań 
przyrodniczych, nie zakłóci naturalnych obiegów – zwłaszcza wodnego, nie spowoduje 
naruszenia terenów zieleni i nie wpłynie negatywnie na kształtowanie warunków mikroklimatu 
pomimo tego, iż wiąże się z ingerencją w powierzchnię ziemi, rzeźbę terenu oraz lokalny 
krajobraz.  
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17. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania hali obróbki wykończeniowej na halę produkcyjno-obróbczą na terenie istniejącego 
zakładu zlokalizowanego w Tułowicach Małych. Inwestorem przedsięwzięcia jest Dariusz 
Napieracz, ul. Powstańców Śląskich 22, 49-340 Lewin Brzeski. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze działki nr 168/4 k.m. 1 obręb 
0005, Tułowice Małe, jednostka ewidencyjna 160912_5 Tułowice - obszar wiejski, należących 
do Inwestora, zatem posiada on wymagany ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) tytuł prawny do dysponowania 
w/w nieruchomością na cele budowlane umożliwiający zgodnie z wymogami prawnymi wykonanie 
przedsięwzięcia. 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest: 
• zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjno-magazynowej obróbki 

wykończeniowej wyrobów z tworzyw sztucznych na halę produkcyjno-obróbczą 
wyrobów z tworzyw sztucznych (laminatu); 

• montaż w w/w hali produkcyjno-obróbczej dwóch kabin lakierniczych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą na zewnątrz obiektu; 

• rozbudowa wewnętrznych i zewnętrznych instalacji i urządzeń towarzyszących, w tym 
m.in. grzewczo-wentylacyjnej, ogrzewania, elektrycznej; 

Zakład produkcyjny zlokalizowany pod numerem 3 w miejscowości Tułowice Małe położony 
jest na terenie działek nr 168/2, 168/3 i 168/4 k.m. 1 obręb 0005, Tułowice Małe, jednostka 
ewidencyjna 160912_5 Tułowice - obszar wiejski o łącznej powierzchni wynoszącej 3,1551ha, 
na których Inwestor obecnie prowadzić będzie działalność w zakresie obróbki wykończeniowej 
oraz montażu osprzętu do wyrobów z tworzyw sztucznych wytwarzanych metoda laminowania 
oraz ich magazynowania i logistyki. Rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym zakresie objęte 
jest odrębnym postępowaniem administracyjnym.  

Przedmiotowa działalność nie zalicza się do wymienionych w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 71) [12]. 

Ponadto w skład terenów należących do Inwestora zalicza się działka nr 167/6 k.m. 1 obręb 
0005, Tułowice Małe, jednostka ewidencyjna 160912_5 Tułowice - obszar wiejski o łącznej 
powierzchni wynoszącej 0,3686ha, w obrębie znajduje się biurowiec wraz z hydroforownią 
i studniami.  

Teren nieruchomości jest wyniesiony w stosunku do przepływającej od strony wschodniej 
rzeki Ścinawa Niemodlińska. Rzędna terenu wynosi średnio 165,7-167,3m n.p.m. 

Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie po zlikwidowanej odlewni żeliwa „EKOPOL 
OPOLSKI”, która działała do ok. 2012r. Od chwili likwidacji odlewni obiekty nie były użytkowane, 
stanowiły pustostany i postępowała samoistna dewastacja obiektów, nie prowadzono prac 
konserwacyjnych i zabezpieczających. Układ komunikacyjny posiada głównie nawierzchnię 
z elementów betonowych (kostka, trylinka, płyty, itp.), częściowo nawierzchnia asfaltowa. 

Od połowy 2018 roku aż do chwili obecnej nowy właściciel zakładu prowadzi prace 
porządkowe i remontowe na tym terenie mające na celu całkowite uruchomienie zakładu, w 
którym prowadzić będzie działalność w zakresie obróbki wykończeniowej oraz montażu osprzętu 
do wyrobów z tworzyw sztucznych wytwarzanych metoda laminowania oraz ich magazynowania 
i logistyki. Powyższa działalność nie wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, co zostało potwierdzone postanowieniem Burmistrza Tułowic o odmowie 
wszczęcia postępowania w tym zakresie. 

Działalność w zakresie obróbki wykończeniowej wyrobów z tworzyw sztucznych prowadzona 
jest głównie w następujących obiektach: 

• Hala nr 5 „duża”, o powierzchni zabudowy 2070 m2; pełni funkcję hali obróbki 
wykończeniowej, montażu osprzętu i magazynu wyrobów z tworzyw sztucznych, 
z częścią socjalną (szatnia damska, szatnia męska, sanitariaty); 
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• Hala nr 4 tzw. „wysoka”, o powierzchni zabudowy 1361 m2; + 158 m2; pełni funkcję 
hali obróbki wykończeniowej, montażu osprzętu i magazynu wyrobów z tworzyw 
sztucznych, z częścią biurowo - socjalną (biura, pomieszczenie socjalne, sanitariaty); 

• Hala magazynowa (magazyn główny)o powierzchni zabudowy 629 m2 pełni funkcję 
magazynu elementów surowych, dostarczanych na teren przedsiębiorstwa w celu 
obróbki wykończeniowej oraz montażu osprzętu, a także - elementów gotowych, 
przygotowywanych do ekspedycji. 

Uruchomienie produkcji tworzyw sztucznych metodą laminowania wraz z instalacjami 
do lakierowania, będące przedmiotem niniejszego opracowania, planowane jest na terenie hali 
nr 5 (tzw. hala "duża" o powierzchni zabudowy 2070 m2  i kubaturze 12040 m3) zlokalizowanej 
na działce nr 168/4. Pozostałe hale i budynki znajdujące się na terenie zakładu nie zmienią swojej 
funkcji ani przeznaczenia w stosunku do stanu obecnego związanego z działalnością w zakresie 
obróbki wykończeniowej oraz montażu osprzętu do wyrobów z tworzyw sztucznych wytwarzanych 
metoda laminowania oraz ich magazynowania i logistyki. 

Obszar zakładu obejmujący działki nr 168/2 168/3,168/4 położone w Tułowicach Małych 
zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Tułowice, przyjętego uchwałą nr X/80/03 Rady Gminy w Tułowicach z dnia 23 października 
2003r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 100 poz. 1902) 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 52 P, B, S - „tereny przeznaczone pod zabudowę 
przemysłową, składową, produkcyjno-usługową, usługowo-handlową lub technicznego zaplecza 
motoryzacji i maszyn rolniczych oraz obiektów infrastruktury technicznej”. Zatem planowane 
przedsięwzięcie w zakresie objętym niniejszym opracowaniem jest zgodne z ustaleniami obecnie 
obowiązującego planu zagospodarowania terenu. 

Wpływ przedsięwzięcia na środowisko wodne jest różny z uwagi na przyczyny i intensywność 
oddziaływania w fazie budowy i w fazie eksploatacji. Wpływ w fazie budowy ze względu 
na zakres robót charakteryzuje się nieco większą ilością rodzajów oddziaływań niż w fazie 
eksploatacji, która nie wpłynie na zwiększenie ilości pobieranej wody ani na ilość wytwarzanych 
ścieków. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się istotnych zagrożeń dla środowiska 
wodnego w związku ze specyfiką przedsięwzięcia, które nie przewiduje istotnych robót 
budowlanych i wiązać się będą jedynie z pracami adaptacyjnymi obiektów, montażem instalacji, 
ruchem pojazdów transportujących urządzenia na teren spółki oraz wytwarzaniem ścieków 
bytowych w ramach korzystania z istniejących węzłów socjalnych przez pracowników budowy. 

Gospodarka wodno-ściekowa prowadzona na terenie obiektu, przy racjonalnym 
gospodarowaniu wodą oraz w stanie normalnej, poprawnej eksploatacji systemu odprowadzania 
ścieków, nie będzie oddziaływać negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne i nie wywoła 
żadnych zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiałyby prawidłowe 
funkcjonowanie ekosystemów wodnych. 

Reasumując stwierdzić należy, że prawidłowo prowadzona eksploatacja przedmiotowego 
obiektu oraz urządzeń gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i normami, nie będzie stwarzać istotnego zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że w zakresie ochrony powietrza wszelkie obowiązujące 
w chwili obecnej normy są dotrzymane. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie uciążliwe dla 
powietrza atmosferycznego. Wyniki obliczeń wykazały, że nie będzie powodować przekroczeń 
wartości dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym poza granicami terenu własności. 

Również pod względem oddziaływania akustycznego, funkcjonowanie obiektu nie powoduje 
przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska w porze dziennej i nocnej 
na najbliższych terenach normowanych tj: zabudowie mieszkaniowej zagrodowej 
i jednorodzinnej. 

Zakład posiadać będzie również infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie właściwej 
gospodarki odpadami, zatem realizacja planowanego przedsięwzięcia przy zachowaniu wymagań 
wynikających z odpowiedni uregulowań prawnych z zakresu odzysku, unieszkodliwiania 
i gromadzenia odpadów nie budzi zastrzeżeń. 

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie również na spójność sieci obszarów Natura 2000 
w województwie opolskim oraz nie wpłynie na spójność pozostałych form ochrony przyrody w tym 
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regionie, zarówno w trakcie jego realizacji, jak również podczas jego eksploatacji. 
Zaprojektowane rozwiązania technologiczne i organizacyjne eliminują negatywne oddziaływania 
na środowisko. W związku z tym, nie przewiduje się działań mających na celu kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralności tego obszaru. 

Przeprowadzona ocena wykazała, że uciążliwość projektowanej inwestycji zamyka się 
w granicach terenu własności dla terenów objętych normami i inwestycja nie będzie oddziaływać 
ponadnormatywnie na osoby trzecie. Uwzględniając charakterystykę przedsięwzięcia, jego 
lokalizację, jak i cel inwestycji nie wskazują na możliwość wystąpienia sprzeciwu społecznego 
czy też lokalnego konfliktu o skali uniemożliwiającej realizację inwestycji. Nie stwierdzono 
sprzeciwu społecznego związanego z planowaną inwestycją. 

Wpływ planowanego przedsięwzięcia opisano szczegółowo w punkcie 7 raportu. Wybrany 
przez Wnioskodawcę wariant jest prawidłowy, a z przeprowadzonej oceny wynika, że jego 
oddziaływanie na środowisko jest niewielkie i przejawiać się będzie głównie w zakresie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza oraz zmiany klimatu akustycznego w rejonie przedsięwzięcia. 

Analizowany wariant przedsięwzięcia zaproponowany przez Inwestora umożliwia realizację 
inwestycji w ramach już istniejących obiektów na terenach przekształconych w wyniku 
prowadzonej na tym terenie działalności gospodarczej, a także przedsięwzięcie jest zgodne 
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wykazane w niniejszym raporcie oddziaływania dowodzą, że przy zachowaniu przyjętych 
założeń i wypełnieniu zaleceń wymienionych w przedmiotowej dokumentacji, przedsięwzięcie 
spełni zasadę zrównoważonego rozwoju, ponieważ inwestycja nie zakłóci równowagi 
przyrodniczej ani trwałości procesów przyrodniczych w swoim otoczeniu. Należy zatem stwierdzić 
że jest to wariant najkorzystniejszy dla środowiska.  

Reasumując można stwierdzić, iż realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje znaczących 
zmian w środowisku przyrodniczym, gdyż nie wpłynie w istotny sposób na naruszenie powiązań 
przyrodniczych, nie zakłóci naturalnych obiegów – zwłaszcza wodnego, nie spowoduje 
naruszenia terenów zieleni i nie wpłynie negatywnie na kształtowanie warunków mikroklimatu 
pomimo tego, iż wiąże się z ingerencją w powierzchnię ziemi, rzeźbę terenu oraz lokalny 
krajobraz. Ponadto obszar, na którym planowana jest budowa nowego obiektu nie należy 
do szczególnie cennych rolniczo oraz krajobrazowo. 
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