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1 . WPROWADZENIE 

1.1 . PODSTAWA FORMALNA 
Podstawę formalną niniejszego opracowania Raport o oddziaływaniu na środowisko 

przedsięwzięcia p.n. Budowa płyty fundamentowej pod zbiornik ciekłego azotu realizowanego 
na działce Nr 130/54, obręb Tułowice, gmina Tułowice – miasto, przy ul. Porcelitowej 4 jest 
zlecenie inwestora. 

1.2 . PODSTAWA PRAWNA 
Podstawą sporządzenia niniejszego raportu o oddziaływaniu na środowisko jest 

Postanowienie Burmistrza Tułowic z dnia 12 maja 2020 roku, znak PRLiOŚ.6220.2.8.2020.AF, 
stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego 
na budowie płyty fundamentowej pod zbiornik ciekłego azotu realizowanego na działce Nr 
130/54, obręb Tułowice, gmina Tułowice – miasto, przy ul. Porcelitowej 4 

Analizowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (tekst jednolity: Dz.U.2019.1839), zgodnie z §3, ust. 1, pkt 37, lit c – instalacje 
do naziemnego magazynowania: 

a) ropy naftowej, 
b) produktów naftowych, 
c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 

1907/2006, niebędących produktami spożywczymi, 
d) gazów łatwopalnych, 
e) kopalnych surowców energetycznych innych niż wymienione w lit. a-d, 

inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw 
wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej 
pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej 
niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców 
energetycznych. 

W ramach analizowanego przedsięwzięcia jest bowiem planowane posadowienie 
(montażu) stacji  ciekłego azotu. Stację magazynową azotu stanowi wolnostojący (bez osłony 
budynkowej) zbiornik kriogeniczny o podwójnej ściance z izolacją próżniową wraz z 
orurowaniem, armaturą i osprzętem pomiarowo-kontrolnym przeznaczony do magazynowania 
ciekłego azotu.  

Wymagania dotyczące zawartości raportu o oddziaływaniu na środowisko zostały 
określone w art. 66 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U.2020.283 z późniejszymi zmianami). 
Niniejszy raport o oddziaływaniu na środowisko wypełnia te wymogi. Kolejne punkty raportu 
odnoszą się do poszczególnych wymagań wynikających z zapisów art. 66. 

W treści raportu uwzględniono także informacje zawarte w Postanowieniu Burmistrza 
Tułowic z dnia 12 maja 2020 roku, znak PRLiOŚ.6220.2.8.2020.AF, stwierdzające 
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

1.3 . ŹRÓDŁA INFORMACJI – ART. 66, UST. 1, PKT 20 USTAWY OOŚ 
Przy sporządzaniu niniejszego opracowania opierano się na informacjach i danych 

zaczerpniętych z niżej wymienionych dokumentacji, opisów, instrukcji i opracowań: 
 Karta informacyjna przedsięwzięcia, 
 Metody określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku Instrukcja ITB 

Nr 338/2008, Warszawa 2008 r. 
 Z. Engel, D. Pleban Hałas maszyn i urządzeń – źródła, ocena CIOP Warszawa   

2001 r. 
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 PN–92/B–01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu. 
 www.salamandra.org.pl, 
 www.mos.gov.pl. 
Przy opracowywaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko opierano się o 

obowiązujące w Polsce przepisy prawne: 
1. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U.2020.283 z późniejszymi 
zmianami). 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 
Dz.U.2019.1396 z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz.U.2020.797 
z późniejszymi zmianami). 

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U.2020.310 z późniejszymi 
zmianami). 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity:       
Dz.U.2020.55 z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: 
Dz.U.2019.1186 z późniejszymi zmianami). 

7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(tekst jednolity: Dz.U.2020.282 z późniejszymi zmianami). 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
(Dz.U.2019.1839). 

9. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U.2020.10). 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031). 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87). 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.2002.8.70). 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: 
Dz.U.2014.112). 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku w 
sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz 
pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2014.1542 z późniejszymi zmianami). 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie 
standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw 
oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U.2014.1546 z 
późniejszymi zmianami) 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(tekst jednolity: Dz.U.2019.1065). 

18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 
roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2014.817 z późniejszymi 
zmianami). 

19. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku 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.2014.1800). 
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20. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie 
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2018.1119). 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n. Budowa płyty fundamentowej pod zbiornik ciekłego 
azotu realizowanego na działce Nr 130/54, obręb Tułowice, gmina Tułowice – miasto, przy ul. Porcelitowej 4 

 
www.eko-audytor.pl 

 

 

7 

2 . CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA – ART. 66, UST. 1, PKT 1, 
LIT. A USTAWY OOŚ 

2.1 . LOKALIZACJA 
Miejsce planowanej lokalizacji projektowanego zbiornika kriogenicznego azotu 

znajduje się na terenie zakładu Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o. w Tułowicach, przy             
ul. Porcelitowej 4. 

Zakład Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o. znajduje się na działkach Nr 130/109, 
130/54, 130/55, 130/88, 130/89, 130/90, 130/86, obręb Tułowice, gmina Tułowice – miasto. 
Zbiornik magazynowy azotu zostanie zlokalizowany na terenie działki Nr 130/54, obręb 
Tułowice, gmina Tułowice – miasto. 

Lokalizację terenu w/w działek, na których ma powstać analizowane przedsięwzięcie 
pokazano na rysunku 1. 

 

 

Rysunek 1. Lokalizacja terenu przedsięwzięcia i jego otoczenia 
źródło: www.geoportal.gov.pl 

 
Projektowaną stację azotu planuje się zlokalizować na terenie przemysłowym 

należącym do Inwestora.  
Zakład Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o. w Tułowicach zlokalizowany jest przy ulicy 

Porcelitowej 4. Zakład zajmuje halę produkcyjną o powierzchni zabudowy 14100 m2 
stanowiącą wydzieloną pożarowo część większego budynku i tereny niezabudowane (tereny 
zielone, drogi komunikacyjne) , pozostała część obiektu należy do innych użytkowników. 

Najbliższe tereny zabudowy o funkcji mieszkalnej względem planowanej inwestycji 
znajdują się około 110 m w kierunku północno–wschodnim. 

Teren działek Nr 130/109, 130/54, 130/55, 130/88, 130/89, 130/90, 130/86, obręb 
Tułowice, gmina Tułowice – miasto jest w całości przekształcony antropogenicznie. Znajduje 
się na nich zakład Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o. 

Teren bezpośredniej lokalizacji analizowanego zbiornika azotu znajduje się przy 
budynku zakładu. Jet on obecnie porośnięty trawą. Po realizacji przedsięwzięcia fragment 

projektowany 
zbiornik azotu 
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trawnika o powierzchni 40,0 m2 (0,0040 ha) zostanie zastąpiony płytą fundamentową zbiornika 
azotu. 

Teren działek Nr 130/109, 130/54, 130/55, 130/88, 130/89, 130/90, 130/86, obręb 
Tułowice, gmina Tułowice oraz teren bezpośredniej lokalizacji analizowanego przedsięwzięcia 
znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. Na terenie 
tym nie stwierdzono jednak występowania gatunków chronionych na podstawie zapisów 
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U.2020.55 z 
późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. 

Na terenie, zakładu, przedsięwzięcia i w strefie jego oddziaływania: 
 nie ma obszarów wodno–błotnych, oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujścia rzek, 
 nie ma obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, 
 nie ma obszarów górskich ani leśnych, 
 nie ma obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wody i obszarów 

ochronnych zbiorników wód śródlądowych, 
 nie ma obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie 

gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych 
ochroną, w tym obszary Natura 2000; teren przedsięwzięcia znajduje się w 
granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórza Bory Niemodlińskie, ale nie 
oddziałuje na przyrodę OChK oraz nie wpływa na cele, dla których obszar został 
powołany, 

 nie ma obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone 
lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, 

 nie ma obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 
archeologiczne; działka, na której zlokalizowane jest przedsięwzięcie, nie leży 
w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, 

 nie ma obszarów o znacznej gęstości zaludnienia, 
 nie ma obszarów przylegających do jezior, 
 nie ma uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. 

2.2 . KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANA 
Analizowane przedsięwzięcie polega na posadowieniu (montażu) stacji  ciekłego azotu 

na terenie zakładu Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o. w Tułowicach. 
Stację magazynową azotu stanowi wolnostojący (bez osłony budynkowej) zbiornik 

kriogeniczny o podwójnej ściance z izolacją próżniową wraz z orurowaniem, armaturą i 
osprzętem pomiarowo-kontrolnym przeznaczony do magazynowania ciekłego azotu.  

Jedynym medium technologicznym występującym w projektowanej stacji jest azot w 
postaci ciekłej. Jest to gaz niepalny, który stanowi składnik otaczającego nas powietrza 
atmosferycznego. 

Zbiornik przeznaczony do magazynowania ciekłego azotu to zbiornik naziemny, 
pionowy o podwójnej ściance. Jest to zbiornik ciśnieniowy, wyposażony w wymagane 
zabezpieczenia, podlegający UDT – dozorowi technicznemu.  

Konstrukcja zbiornika zabezpiecza przed możliwością wycieku ciekłego gazu.  
Przewiduje się zastosowanie zbiornika kriogenicznego azotu o pojemności do 35 m3 

ciekłego azotu. Średnica zbiornika wyniesie 2,84 m a wysokość około 8,87 m. 
Planowane przedsięwzięcie przewiduje się zrealizować w trakcie bieżącego roku po 

uzyskaniu wymaganych pozwoleń – inwestycja krótkoterminowa; ze środków własnych 
Inwestora.  

Inwestor w obszarze dostawy ciekłego azotu współpracować będzie z firmą AIR 
PRODUCTS Sp. z o. o., która jest czołowym dostawcą gazów technicznych i posiada 
wieloletnie doświadczenie w dziedzinie produkcji gazów technicznych oraz zna wszystkie 
kluczowe tajniki w rozlewaniu każdego rodzaju gazu – inwestycja mało ryzykowna.  

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało negatywnie na środowisko poprzez 
wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych.  
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2.3 . CZAS PRACY, ZATRUDNIENIE, OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA 
Realizacja analizowanego przedsięwzięcia nie będzie się wiązała ze zmianami w 

czasie pracy zakładu Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o. Nie zmieni się także zatrudnienie 
ani obsługa komunikacyjna zakładu. 

2.4 . WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU 

2.4.1 . FAZA REALIZACJI  

Wykorzystanie terenu w fazie realizacji analizowanego przedsięwzięcia będzie 
polegało na konieczności przeprowadzenia prac ziemnych związanych z budową płyty 
fundamentowej, posadowienia zbiornika magazynowego ciekłego azotu wraz z osprzętem i 
sieciami mediów technicznych niezbędnych do jego funkcjonowania i przesyłu azotu do 
wnętrza budynku zakładu. W ramach tych prac, zwłaszcza prac fundamentowych, będzie 
dochodziło do naruszenia struktury gruntu na niewielkiej powierzchni, do głębokości                      
około 1,0 m. 

Ogólnie rzecz biorąc wszelkie aspekty związane z wykorzystaniem terenu w fazie 
realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter okresowy i po zakończeniu budowy wrócą lub 
zbliżą się do stanu wyjściowego. Zakres oddziaływania na środowisko w fazie realizacji będzie 
miał również charakter przejściowy i nietrwały: 

 będzie dochodziło do emisji zanieczyszczeń produktów spalania paliw w silnikach 
sprzętu budowlanego i samochodów transportowych wykorzystywanych do 
transportu materiałów budowlanych i osprzętu na teren budowy oraz przy realizacji 
prac budowalnych, możliwa jest też niewielka emisja wtórna pyłu w czasie robót 
ziemnych, 

 będzie miała miejsce emisja hałasu z urządzeń budowlanych i środków transportu, 
 będzie dochodziło do powstawania odpadów typowych dla robót budowlanych, 
 będzie dochodziło do powstawania ścieków bytowych pracowników zatrudnionych 

na placu budowy, konieczne jest zapewnienie im możliwość korzystania z 
przenośnych toalet, np. typu Toi–Toi. 

Istotne jest, że ze względu na niewielką skalę przedsięwzięcia – w ramach 
analizowanego przedsięwzięcia zostanie zbudowana płyta fundamentowa o powierzchni około 
40,0 m2 (0,0040 ha), na której zostanie posadowiony analizowany zbiornik azotu – zakres, 
zasięg i czas trwania w/w oddziaływań będzie niewielki i krótkotrwały. 

2.4.2 . FAZA EKSPLOATACJI 

Wykorzystanie terenu w fazie eksploatacji będzie inne niż w fazie realizacji. O ile 
wykorzystanie w fazie realizacji będzie miało charakter dynamiczny (np. przemieszczanie mas 
ziemnych, materiałów budowlanych, itp.) o tyle wykorzystanie w fazie eksploatacji będzie 
raczej statyczne i pośrednie. Eksploatowany będzie projektowany zbiornik ciekłego azotu. 
Jego eksploatacja będzie się wiązała z niewielkim oddziaływaniem na środowisko. 
Charakterystyka, zakres i zasięg tego oddziaływania został szczegółowo opisany w              
punkcie 11. 
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3 . TECHNOLOGIA – ART. 66, UST. 1, PKT 2 USTAWY OOŚ 

3.1 . FAZA BUDOWY 
Faza budowy analizowanego przedsięwzięcia będzie polegała na przeprowadzeniu 

procesu budowlanego składającego się z następujących etapów: 
 przygotowanie terenu budowy obejmujące usunięcie humusu – powierzchnia terenu 

około 40 m2, 
 przeprowadzenie niezbędnych wykopów budowlanych pod posadowienie płyty 

fundamentowej, wykopy zostaną przeprowadzone z użyciem sprzętu budowlanego, 
 wykonanie płyty fundamentowej zbiornika azotu, 
 posadowienie i montaż sieci mediów technicznych (sieć elektroenergetyczna, sieć 

do przesyłu azotu do budynku zakładu), 
 zasypanie wykopów z użyciem sprzętu budowlanego, 
 posadowienie i montaż zbiornika ciekłego azotu wraz z osprzętem technicznym, 
 porządkowanie placu budowy z rozprowadzeniem wcześniej usuniętego humusu po 

przekształconym terenie przedsięwzięcia, 
 uporządkowanie końcowe terenu przedsięwzięcia. 

3.2 . FAZA FUNKCJONOWANIA 
Zakład Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o. w Tułowicach zajmuje się produkcją 

wytłaczanych profili aluminiowych.  
Ze względu na planowany rozwój działalności Zakładu i ze względu stałe dążenie do 

ponoszenia jakości produkowanych profili aluminiowych miedzy innymi poprzez zastosowanie 
instalacji do schładzania profili bezpośrednio po ich wytłoczeniu (opuszczeniu matrycy) 
zaistniała potrzeba zabudowy stacji ciekłego azotu – zbiornika azotu o pojemności około           
35 m3. 

Doprowadzony do instalacji chłodniczej ciekły azot ulega zgazowaniu a jednocześnie 
ochładza przesuwające się, w przeciwprądzie, profile. Profil schładzany przemieszczany jest 
na przenośniku, który posiada zespół napędowy (ciągnący profil) o szerokim zakresie płynnej 
regulacji prędkości, przez co zapewnia łatwe dostosowanie czasu przebywania produktu w 
strefie chłodzenia – ma to znaczący wpływ na jakość produkowanego profilu i jego właściwości 
mechaniczne.  

Ciekły azot dostarczany jest do zbiornika magazynowego przy pomocy cysterny 
(samochodowej) wyposażonej w wirową pompę do przetłaczania LIN do zbiornika.  

Zbiornik kriogeniczny przeznaczony jest do długotrwałego przechowywania ciekłych 
gazów atmosferycznych. Zbiornik ten posiada izolację perlitowo – próżniową. W celu 
stabilizacji ciśnienia zbiornik wyposażony jest w parownicę pomocniczą do odbudowy ciśnienia 
w przestrzeni gazowej zbiornika.                   

Stacja przystosowana jest do pracy w ruchu automatycznym, bezobsługowym. 
Obsługa jest wymagana jedynie dla uruchomienia i zatrzymania stacji oraz w czasie 
napełniania zbiornika ciekłym azotem. Zaleca się okresową, wizualną kontrolę stanu pracy 
stacji.  

3.3 . PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCÓW, 
MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę – nie wystąpi. 
Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce – około 50 ton betonu B20. 
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa – nie wystąpi. 
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną – około 100 kWh. 
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną – nie wystąpi. 
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Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia 

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę – nie wystąpi.  
Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce – jedynym surowcem i medium 

technologicznym występującym w stacji jest azot w postaci ciekłej. 
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa – nie wystąpi. 
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną – 10 MWh/rok. 
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną – nie wystąpi. 
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4 . OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA – ART. 66, 
UST. 1, PKT 2 USTAW OOŚ 

W kolejnych punktach tego rozdziału przedstawiono opisy poszczególnych elementów 
środowiska sporządzone w oparciu o dostępne dane literaturowe. W opisie ujęto powietrze 
atmosferyczne, środowisko akustyczne, również wody powierzchniowe i podziemne, klimat, 
obszary chronione oraz obszary wchodzące w skład sieci Natura 2000. Są to elementy 
środowiska, których stan i charakterystyka mają znaczenie w analizie oddziaływania inwestycji 
na środowisko. 

4.1 . POWIETRZE  
Zanieczyszczeniem powietrza jest wprowadzenie do atmosfery substancji stałych, 

ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, klimat, 
przyrodę żywą, glebę, wodę lub spowodować inne szkody w środowisku. O stanie  powietrza 
decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji ze wszystkich źródeł. Zanieczyszczenia 
powietrza mogą wpływać na stan zdrowia ludzi, faunę, florę, środowisko gruntowo–wodne. 
Można je podzielić na następujące grupy: 

 zanieczyszczenia podstawowe (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i pył) powstają 
głównie podczas spalania paliw w kotłowniach lokalnych, paleniskach domowych, 
charakteryzujące się wyraźną zmiennością w ciągu roku − w sezonie zimowym 
(grzewczym) następuje wzrost ilości emitowanych zanieczyszczeń na skutek 
wzrostu ilości spalanych paliw, głównie węgla kamiennego, 

 zanieczyszczenia specyficzne powstające w wyniku procesów technologicznych, 
 zanieczyszczenia emitowane ze źródeł mobilnych pochodzące ze spalania paliw 

silnikowych: tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOx) i 
węglowodory oraz zanieczyszczenia pyłowe pochodzące ze ścierania opon, 
hamulców, nawierzchni drogowych zawierające m.in.: ołów, kadm, nikiel i miedź, 

 zanieczyszczenia wtórne powstające w wyniku reakcji i przemian emitowanych 
substancji w atmosferze. 

Sieć monitoringu jakości powietrza województwa opolskiego opiera się na pomiarach 
automatycznych i manualnych, nadzorowanych przez WIOŚ oraz pasywnych prowadzonych 
przez WIOŚ przy współpracy ze Starostwami Powiatowymi. Lokalizacja stacji pomiarowych 
została wytypowana z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozporządzeniu MŚ z dnia 
w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. Na terenie Gminy Tułowice 
brak jest stacji pomiarowych, będących elementem sieci monitoringu jakości powietrza 
województwa opolskiego.  

Najbliższe stacje pomiarowe znajdują się w Niemodlinie, Prószkowie i Opolu. W tych 
trzech miejscowościach w 2019 roku pomiary emisji były prowadzone tylko w Opolu, w punkcie 
pomiarowym zlokalizowanym na Osiedlu Armii Krajowej.  

Średnioroczne stężenia imisji podstawowych zanieczyszczeń powietrza, zmierzone w 
w/w punkcie pomiarowym w 2019 roku, zamieszczono w tabeli 1. Biorąc po uwagę wielkość 
Opola i Tułowic założono, że stan jakości powietrza w Tułowicach nie przekracza parametrów 
określonych w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w Opolu. 

 

Tabela 1. Stan jakości powietrza – Tułowce  

Lp. Zanieczyszczenie Nr CAS Tło 
   µg/m3 

1 Pył zawieszony PM10 — 13,0 
2 Pył zawieszony PM2,5 — 8,0 
3 Tlenek węgla 630-08-0 nie określa się 
4 Benzen 71-43-2 0,1 
5 Dwutlenek azotu 10102-44-0 10,0 
6 Dwutlenek siarki 7446-09-5 2,0 
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4.2 . KLIMAT AKUSTYCZNY 
Wymagane standardy dotyczące klimatu akustycznego określa Rozporządzenie MŚ 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Rozporządzenie podaje 
dopuszczalny poziom hałasu dla poszczególnych rodzajów źródeł (dróg i linii kolejowych, linii 
elektroenergetycznych, startów, przelotów i lądowań statków powietrznych oraz pozostałych 
obiektów i grup źródeł hałasu) w stosunku do klas terenu wyróżnionych ze względu na sposób 
zagospodarowania i pełnione funkcje. 

 Dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone w decybelach (dB) zawierają następujące 
kategorie wskaźników: 

 LAeqD i LAeqN – równoważne poziomy dźwięku wg charakterystyki A odniesione do 
jednej doby (odpowiednio do 16 godzin w ciągu dnia i 8 godz. w ciągu nocy), mające 
zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska, 

 LDWN i LN – długookresowe średnie poziomy dźwięku A wyznaczone w ciągu 
wszystkich dób w roku (dla LDWN z uwzględnieniem pory dnia, wieczoru i nocy, dla 
LN z uwzględnieniem pory nocy), mające zastosowanie do prowadzenia 
długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. 

Klimat akustyczny na terenie Tułowic kształtuje głównie ruch samochodowy. Lokalnie 
występującymi źródłami hałasu są również zakłady przemysłowe.  

Do źródeł hałasu kształtujących klimat akustyczny na terenie gminy zalicza się również: 
 komunikację kolejową, 
 parkingi, 
 obiekty publiczne: stadiony, tereny zabaw, dyskoteki, kluby muzyczne, 
 imprezy okolicznościowe: koncerty, występy uliczne, 
 tereny budowy. 
Na terenie Gminy Tułowice nie są prowadzone badania natężenia hałasu w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska.  
Biorąc jednak pod uwagę oddzielenie części gospodarczej miejscowości od części 

mieszkalnej, stosunkowo niewielki ruch samochodowy i kolejowy, można stwierdzić, że 
potencjalna możliwości przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach 
chronionych akustycznie znajdujących się na terenie Tułowic – tereny mieszkaniowe, oświaty, 
rekreacji, itp. – jest niewielka. Zatem stan środowiska akustycznego Tułowic nie powinien 
przekraczać dopuszczalnych poziomów hałasu. 

4.3 . MORFOLOGIA I GEOLOGIA 
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 Płaskowyźem Głubczyckim i Kotliną Raciborską. 

Na obecny stan budowy geologicznej obszaru Gminy Tułowice miały wpływ procesy 
tektoniczne, neotektoniczne, wulkaniczne, kilkakrotne wkraczanie na teren Polski i lądolodu, 
sedymentacja rzeczna, intensywna erozja w okresach interglacjalnych, a tak że 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 około 
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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 pow. 914 ha i w okolicach Tułowic o pow. 199,5 ha. 

4.4 . WODY POWIERZCHNIOWE 
Obszar Gminy Tułowice w większości należy do zlewni Ścinawy Niemodlińskiej, która 

przecina swoim korytem gminą z południa na północ. Wschodnia, niewielka część gminy 
należy do zlewni 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. Ścinawa Niemodlińska ma swoje źródła w okolicach 
Mieszkowic. Na teren Gminy Tułowice wpływa na północ od Smolarni. Koryto rzeki na całym 
odcinku przebiegu przez gminę jest uregulowane. Ścinawa przecina teren gminy z południ na 
północ, zbierając wody nielicznych małych dopływów i rowów melioracyjnych.  

Wschodnia, najbardziej lesista część gminy odwadniana jest przez Prószkowski Potok. 
Ze względu na skomplikowany charakter systemy hydrograficznego Potoku i mającego swoje 
źródła nieco na północ prawostronnego dopływu Ścinawy Niemodlińskiej – Wytoki, występuje 
zjawisko bifurkacji, które dzieli cieki rzeczne na odcinki odprowadzające wody do rożnych 
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 Wytoka prawostronny dopływ Ścinawy Niemodlińskiej. Bierze on 
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, 
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 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. 

W pobliżu terenu przedsięwzięcia nie występują żadne większe cieki wodne. 
Najbliższym ciekiem wodnym jest Ścinawa Niemodlińska, której koryto znajduje się w 
odległości około 550 m na wschód od terenu przedsięwzięcia. Najbliższym zbiornikiem 
wodnym jest Staw Tułowicki znajdujący się w odległości około 360 m na północny–wschód od 
terenu przedsięwzięcia. 

Analizowane przedsięwzięcie w całości znajduje się w obszarze dorzecza Odry, na 
terenie regionu wodnego Środkowej Odry, w granicach jednolitej części wód 
powierzchniowych Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej o kodzie 
PLRW60001912899.  

Według zapisów Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry – Dz.U.2016.1967), jednolita część wód 
powierzchniowych Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej PLRW60001912899 
ma charakter silnie zmienionej części wód, o dobrym stanie wód i nie jest zagrożona nie 
osiągnięciem celów środowiskowych. Stąd jej celem środowiskowym, zgodnie z art. 57 
Ustawy Prawo wodne, jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i 
stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan 
chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału 
ekologicznego oraz stanu chemicznego. 

4.5 . WODY PODZIEMNE 
Gmina Tułowice jest położona 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÷100 m, a poziom czwartorzędowy o wydajności                      
30÷70 m3/h stanowią piaski i żwiry o miąższości do 10 m. Głębokość zwierciadła wody 
pierwszego poziomu wodonośnego ogólnie dla całej gminy jest wysoka. W dolinach rzek oraz 
w okolicach stawów wynosi 0,7÷0,9 m, a w pozostałej części gminy średnio wynosi 1÷3 m. 
Pod obszarem Gminy Tułowice zalegają 3 zbiorniki wód podziemnych GZWP i wszystkie 
objęte są Obszarem Wysokiej Ochrony wód podziemnych – OWO. 

W rejonie planowanej lokalizacja analizowanego przedsięwzięcia poziom wód 
gruntowych – zgodnie z mapą hydrogeologiczną Polski – znajduje się na głębokości                            
1,0÷2,0 m p.p.t 
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Rysunek 2. Położenie gminy Tułowice na tle GZWP znajdujących się w granicach 
województwa opolskiego (zaznaczono teren przedsięwzięcia) 

źródło: www.tulowice.pl 

 
Teren przedsięwzięcia znajduje się w granicach jednolitej części wód podziemnych 

PLGW6000109 o nazwie 109. 
Według zapisów Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry – Dz.U.2016.1967) jednolita część wód 
podziemnych PLGW6000109 określona została jako JCWPd o dobrym stanie chemicznym, 
dobrym stanie ilościowym i jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, które 
polegają na osiągnięciu/utrzymaniu dobrego stanu jakościowego i ilościowego.  

Teren przedsięwzięcia 
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4.6 . KLIMAT 
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 zróżnicowanym nicowanymi 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. 

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 rozpoczynaj 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 245 mm. 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 3 m/s. Charakterystyczną cechą Gminy jest występowanie cisz 
atmosferycznych, których udział wynosi około 10 %. 

Najbliższym miastem, w których znajduje się stacja meteorologiczna umożliwiająca 
wyznaczenie róży wiatrów jest Opole. Wygląd rocznej róży wiatrów z wielolecia dla Opola 
pokazano na rysunku 3. 
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Rysunek 3. Róża wiatrów z wielolecia dla Opola  
 

4.7 . OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE, KORYTARZE EKOLOGICZNE, 
FAUNA I FLORA 

4.7.1 . OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE  

Do obszarów wrażliwych ekologicznie tzn. prawnie chronionych zgodnie z art. 6, ust. 1 
Ustawy o ochronie przyrody, zaliczają się 

 parki narodowe, 
 rezerwaty przyrody, 
 parki krajobrazowe, 
 obszary chronionego krajobrazu, 
 obszary Natura 2000, 
 pomniki przyrody, 
 stanowiska dokumentacyjne, 
 użytki ekologiczne, 
 zespoły przyrodniczo–krajobrazowe, 
 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 
Teren analizowanego przedsięwzięcia jest zlokalizowany w całości na terenie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. 
Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie o powierzchni 49170,5 ha 

położony jest w obrębie Równiny Niemodlińskiej gdzie przeważają tereny piaszczyste 
sandrowe i kemowe ze zlodowacenia odrzańskiego. W związku z takim charakterem gruntów 
znaczną powierzchnię zajmuje kompleks leśny Borów Niemodlińskich, w którym utworzono 
kilka rezerwatów przyrodniczych m.in. Przysiecz (3.1 ha) ze starodrzewiem modrzewia 
sudeckiego, Blok (6.6 ha), ze starodrzewiem sosnowym, Jeleni Dwór (3.5 ha) z lasem 
mieszanym. Ze względu na dużą lesistość region jest słabo zaludniony. Główną miejscowością 
jest Niemodlin. 

Analizowane przedsięwzięcie – zbiornik magazynowy azotu – zostanie zrealizowane 
na terenie istniejącego zakładu Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o. w Tułowicach, na terenie 
całkowicie przekształconym antropogenicznie i pozbawionym walorów przyrodniczych, dla 
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których został utworzony Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. W związku z 
tym przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na ten obszar. 

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to sieć obszarów chronionych na terenie 
Unii Europejskiej. Celem wyznaczania tych obszarów jest ochrona cennych, pod względem 
przyrodniczym i zagrożonych, składników różnorodności biologicznej.  W skład sieci Natura 
2000 wchodzą:   

 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) – (Special Protection Areas – SPA) 
wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich 
ptaków, tzw. "Ptasiej",  

 specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) – (Special Areas of Conservation – SAC) 
wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. Siedliskowej, dla siedlisk 
przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz gatunków roślin i zwierząt 
wymienionych w załączniku II do Dyrektywy.   

W 2004 roku Ministerstwo Środowiska, opracowało listę obszarów specjalnej ochrony 
ptaków oraz listę proponowanych obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) 
wymagających objęcia ich ochroną w formie specjalnych obszarów ochrony siedlisk 
(http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/). Na opracowanych listach znajdowały się: 

 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) – (Special Protection Areas – SPA) 
wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich 
ptaków, tzw. "Ptasiej",  

 specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) – (Special Areas of Conservation – SAC) 
wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. Siedliskowej, dla siedlisk 
przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz gatunków roślin i zwierząt 
wymienionych w załączniku II do Dyrektywy.   

W 2004 roku organizacje pozarządowe: Klub Przyrodników (KP), Ogólnopolskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP), Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” 
(PTOP) oraz WWF Polska, zaproponowały poszerzenie listy obszarów sieci Natura 2000, 
uznając, że sieć obszarów specjalnej ochrony siedlisk nie ujmuje w wystarczającym stopniu 
polskich zasobów siedlisk przyrodniczych. Poszerzona lista została zaprezentowana w 
opracowaniu p.n. Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce – „Shadow 
List” (www.salamandra.org.pl). Poszerzona lista została wstępnie zaakceptowana przez 
Ministerstwo Środowiska. 

W 2006 roku te same organizacje pozarządowe, zaproponowały dalsze poszerzenie 
listy obszarów sieci Natura 2000. Propozycje poszerzenia listy zostały zaprezentowane w 
opracowaniu p.n. Aktualizacja Shadow List obszarów siedliskowych sieci Natura 2000 w 
Polsce. Aneks do raportu na temat reprezentatywności ujęcia gatunków i siedlisk 
przyrodniczych z Dyrektywy Siedliskowej (www.salamandra.org.pl). Kolejne poszerzenie 
miało miejsce w 2008 i 2010 roku. 

25 marca 2010 roku odbyło się drugie tzw. Seminarium Biogeograficzne, podczas 
którego Komisja Europejska oceniła aktualną propozycję rządową sieci Natura 2000 (część 
siedliskową), reklamowaną, jako pełną i ostateczną. W konkluzjach seminarium wskazano na 
konieczność wyznaczenia kolejnych 33 obszarów Natura 2000, proponowanych przez 
organizacje pozarządowe, oraz powiększenia 13 obszarów zaproponowanych już przez rząd.  

Teren analizowanego przedsięwzięcia nie znajduje się na żadnym z obszarów ujętych 
na ogłoszonej przez Ministerstwo Środowiska liście obszarów sieci Natura 2000. Teren ten nie 
znajduje się również na żadnym z obszarów znajdujących się na Shadow List i to zarówno tej 
ogłoszonej w 2004 r. i zaakceptowanej przez Ministerstwo Środowiska jak i na tej ogłoszonej 
w 2006 r., 2008 r. i 2010 r. 

Najbliższy w stosunku do terenu przedsięwzięcia obszar sieci Natura 2000 to obszar 
Bory Niemodlińskie PLH160005. Jego granica znajduje się na wschód od terenu 
przedsięwzięcia w odległości około 370 m i na zachód w odległości około 840 m. 

Obszar Bory Niemodlińskie PLH160005jest rozległym kompleksem leśnym 
rozciągającym się na falistej i równinnej wysoczyźnie polodowcowej porozcinanej dolinkami 
rzecznymi, między dolinami Nysy Kłodzkiej i Odry. Równiny wodnolodowcowe oraz ostańce 
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denudacyjne zbudowane z osadów plioceńskiej sieci rzecznej i iłów mioceńskich, urozmaicają 
zespoły wydm dochodzących do 15 m wysokości, a także bezodpływowe zagłębienia, w 
których zlokalizowane są bory bagienne i torfowiska. 

4.7.2 . KORYTARZE EKOLOGICZNE  

Na terenie analizowanego przedsięwzięcia nie występują korytarze ekologiczne. 
Najbliższy znajduje się w odległości około 830 metrów na zachód od terenu przedsięwzięcia 
(Lasy Niemodlińskie – Dolina Nysy Kłodzkiej – KPd-17B). 

Na terenie przedsięwzięcia nie występują także korytarze lokalne. Teren ten jest 
bowiem terenem aktywności gospodarczej, porośniętym trawą, otoczonym trenami o 
podobnym charakterze i przeznaczeniu.   

W sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia nie ma również lokalnych korytarzy 
ekologicznych. 

Analizowane przedsięwzięcie, głównie z racji oddalenia od korytarzy ekologicznych  
oraz stosunkowo niewielkiego oddziaływania na środowisko, nie będzie oddziaływać na 
główne i lokalne korytarze ekologiczne.  

4.7.3 . FAUNA I FLORA 

Teren analizowanego przedsięwzięcia jest terenem zmienionym antropogenicznie. 
Teren bezpośredniej lokalizacji analizowanego zbiornika azotu znajduje się przy 

istniejącym budynku zakładu. Jest on obecnie porośnięty trawą. Po realizacji przedsięwzięcia 
fragment trawnika o powierzchni 40,0 m2 (0,0040 ha) zostanie zastąpiony płytą fundamentową 
zbiornika azotu. 

Teren zakładu Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o. i teren bezpośredniej lokalizacji 
analizowanego zbiornika azotu nie należy do siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem 
zainteresowania wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów 
ochrony, wymienionych w Załączniku I do Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 
r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L.92.206.7, 
Dz.U.UE-sp.15-2-102 z późniejszymi zmianami). Nie stwierdzono tu również występowania 
gatunków chronionych na podstawie zapisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 
przyrody (tekst jednolity: Dz.U.2020.55 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń 
wykonawczych do tej ustawy. 

W odniesieniu do art. 63, ust. 1, pkt 2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko stwierdzono, że: 

 w strefie oddziaływania przedsięwzięcia nie ma obszarów wodno–błotnych oraz 
innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, 

 nie ma obszarów wybrzeży, 
 nie ma obszarów górskich ani leśnych, 
 nie ma obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wody i obszarów 

ochronnych zbiorników wód śródlądowych, 
 nie ma obszarów wymagających 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, 

 nie ma obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, 
 nie ma obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne; działka, na której zlokalizowane jest przedsięwzięcie, nie leży 
w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, 

 nie ma obszarów o znacznej gęstości zaludnienia, 
 nie ma obszarów przylegających do jezior, 
 nie ma uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. 
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5 . WYNIKI INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ ORAZ INNE DANE, NA 

PODSTAWIE KTÓRYCH DOKONANO OPIS ELEMENTÓW 

PRZYRODNICZYCH – ART. 66, UST. 1, PKT 2A I 2B USTAW OOŚ 
Teren działek Nr 130/109, 130/54, 130/55, 130/88, 130/89, 130/90, 130/86, obręb 

Tułowice, gmina Tułowice – miasto jest w całości przekształcony antropogenicznie. Znajduje 
się na nich zakład Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o. 

Teren bezpośredniej lokalizacji analizowanego zbiornika azotu znajduje się przy 
istniejącym budynku zakładu, na działce Nr 130/54, obręb Tułowice, gmina Tułowice – miasto. 
Jest on obecnie porośnięty trawą. Po realizacji przedsięwzięcia fragment trawnika o 
powierzchni 40,0 m2 (0,0040 ha) zostanie zastąpiony płytą fundamentową zbiornika azotu. 

Wygląd terenu przedsięwzięcia pokazano na rysunku 4. 
Na terenie planowanej realizacji przedsięwzięcia nie występują trwale cenne czy 

chronione gatunki zwierząt i roślin. Zrezygnowano więc z przeprowadzania inwentaryzacji 
przyrodniczej. 

W/w opisu terenu przedsięwzięcia dokonano na podstawie wizji lokalnej na terenie 
przedsięwzięcia. 

 

 

Rysunek 4. Lokalizacja terenu przedsięwzięcia i jego otoczenia 
źródło: www.geoportal.gov.pl 

 

Teren przedsięwzięcia 
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6 . OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB BEZPOŚREDNIM 

ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

ZABYTKÓW CHRONIONYCH  – ART. 66, UST. 1, PKT 3 USTAWY 

OOŚ 
Zgodnie z art. 7 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, formami ochrony 

zabytków są: 
 wpis do rejestru zabytków, 
 uznanie za pomnik historii, 
 utworzenie parku kulturowego, 
 ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z art. 19 ww. ustawy, w dokumentach planistycznych (tj. w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego) uwzględnia się ochronę zabytków nieruchomych 
wpisanych do rejestru i ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w 
gminnej ewidencji zabytków, a także, w przypadku gdy gmina posiada gminny program opieki 
nad zabytkami, ustalenia tego programu. Ponadto w dokumentach planistycznych ustala się, 
w zależności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których 
obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu 
ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków. 

Najbliższymi obiektami zabytkowymi w stosunku do zakładu Exlabesa Extrusion Opole 
Sp. z o. o. oraz terenu przedsięwzięcia są budynki dawnej fabryki porcelitu RS Tillowitz. 
Obiekty te są położone w odległości około kilkunastu metrów od granic zakładu i około 210 m 
od terenu bezpośredniej lokalizacji analizowanego przedsięwzięcia. 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n. Budowa płyty fundamentowej pod zbiornik ciekłego 
azotu realizowanego na działce Nr 130/54, obręb Tułowice, gmina Tułowice – miasto, przy ul. Porcelitowej 4 

 
www.eko-audytor.pl 

 

 

23

7 . OPIS KRAJOBRAZU, W KTÓRYM DANE PRZEDSIĘWZIĘCIE MA 

ZOSTAĆ ZLOKALIZOWANE – ART. 66, UST. 1, PKT 3A USTAWY 

OOŚ 
Teren działek Nr 130/109, 130/54, 130/55, 130/88, 130/89, 130/90, 130/86, obręb 

Tułowice, gmina Tułowice – miasto jest w całości przekształcony antropogenicznie. Znajduje 
się na nich zakład Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o. 

Teren bezpośredniej lokalizacji analizowanego zbiornika azotu znajduje się przy 
istniejącym budynku zakładu, na działce Nr 130/54, obręb Tułowice, gmina Tułowice – miasto. 
Jest on obecnie porośnięty trawą. Po realizacji przedsięwzięcia fragment trawnika o 
powierzchni 40,0 m2 (0,0040 ha) zostanie zastąpiony płytą fundamentową zbiornika azotu. 

Wygląd terenu przedsięwzięcia pokazano na rysunku 4. 
Zakład Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o. oraz teren bezpośredniej realizacji 

analizowanego przedsięwzięcia to teren o charakterze przemysłowym z elementami zieleni 
urządzonej – trawniki i krzewy ozdobne. 
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8 . INFORMACJA NA TEMAT POWIĄZAŃ Z INNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI 

– ART. 66, UST. 1, PKT 3B USTAWY OOŚ 
Projektowane przedsięwzięcie polegające na budowie fundamentu oraz montażu 

(posadowieniu) stacji azotu nie będzie powodować żadnych emisji szkodliwych lub uciążliwych 
dla otoczenia. Zasięg oddziaływania projektowanej inwestycji obejmuje teren przemysłowy i 
ograniczy się do terenu działki, na której została zlokalizowana. 

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, zrealizowane zostało 
przedsięwzięcie polegające na adaptacji części hali produkcyjnej byłego zakładu „Porcelit” w 
Tułowicach na potrzeby zakładu produkującego wytłaczane profile aluminiowe Exlabesa 
Extrusion Opole Sp. z o. o. oraz wzniesieniu wolnostojącego budynku techniczno-
magazynowego mieszczącego między innymi zakładowy neutralizator ścieków 
przemysłowych 

W chwili obecnej nie planuje się żadnej dodatkowej, oprócz wnioskowanej, inwestycji, 
której realizacja mogłaby powodować kumulację oddziaływań na środowisko. 

Analizowane przedsięwzięcie jest oczywiście powiązane technologicznie z istniejącym 
zakładem Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o. Projektowany zbiornik azotu będzie bowiem 
wykorzystywany w procesach technologicznych realizowanych w zakładzie. 
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9 . WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA – ART. 66, UST. 1, PKT 4 I 5 

USTAWY OOŚ 

9.1 . PRZEWIDYWANE SKUTKI DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 

NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
W przypadku niepodejmowania budowy analizowanego przedsięwzięcia sposób 

zagospodarowania terenu przedsięwzięcia pozostanie niezmieniony. Analizowany teren 
pozostanie terenem zielonym porośniętym trawą. 

9.2 . WARIANT ALTERNATYWNY I NAJKORZYSTNIEJSZY 
W zakresie planowanego przedsięwzięcia – budowy (posadowienia na płycie 

fundamentowej) stacji azotu – nie przewiduje się rozwiązań wariantowych. Zabudowę 
zbiornika magazynowego ciekłego azotu o pojemności do 35 m3 ocenia się jako optymalną z 
punktu widzenia potrzeb Inwestora i jednocześnie nie oddziałującą ujemnie na środowisko. 

Jedyne dostępne, racjonalne warianty przedsięwzięcia dotyczą zastosowanych 
rozwiązań sprzętowych dotyczących zbiornika azotu i towarzyszącego mu osprzętu. Warianty 
te jednak nie różnią się od siebie w zakresie i zasięgu oddziaływania na środowisko.  

Możliwy jest także, hipotetycznie, wariant polegający na lokalizacja projektowanego 
zbiornika azotu w innym miejscu zakładu. Wariant taki będzie jednak wariantem, w którym 
zakres i zasięg oddziaływania na środowisko, zwłaszcza na etapie realizacji przedsięwzięcia, 
będzie większy niż w wariancie proponowanym. Wynika to z tego, że w tym wariancie 
konieczne byłoby wykonanie dodatkowych prac ziemnych związanych z koniecznością 
poprowadzenia rurociągów przesyłowych azotu do miejsca, w którym będzie on 
wykorzystywany. W wariancie proponowanym zbiornik azotu jest zlokalizowany w taki sposób, 
żeby zminimalizować ilość rurociągów transportujących azot. 

W związku z powyższym uznano wariant proponowany za wariant korzystniejszy dla 
środowiska i zarazem najkorzystniejszy dla środowiska. 
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10 . ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO – ETAPY BUDOWY I 

LIKWIDACJI – ART. 66, UST. 6 USTAWY OOŚ 

10.1 . ETAP BUDOWY 

10.1.1 . IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW ŚRODOWISKA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W 

BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

Biorąc pod uwagę zakres prowadzonych robót oraz lokalizację terenu analizowanego 
przedsięwzięcia może oddziaływać na: 

 ludzi, 
 faunę i florę, 
 powierzchnię ziemi, 
 wody gruntowe, 
 powietrze atmosferyczne, 
 klimat akustyczny, 
 krajobraz. 

10.1.2 . WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁAŃ O POTENCJALNYM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO 

Wśród działań mogących mieć wpływ na środowisko w fazie budowy analizowanego 
przedsięwzięcia, należy wymienić: 

 eksploatacja sprzętu wykorzystywanego podczas budowy – hałas, 
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, niebezpieczeństwo 
zanieczyszczenia gruntów, 

 prowadzenie robót ziemnych, przewóz i składowanie materiałów budowlanych – 
hałas, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (pylenie), odpady, wycinka 
roślinności, 

 organizacja placu budowy, zaplecze – odpady, możliwość zanieczyszczenia 
gruntów, wpływ na krajobraz. 

10.1.3 . USYTUOWANIE W STOSUNKU DO ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW 

INFRASTRUKTURY 

W rejonie terenu przedsięwzięcia są zlokalizowane sieci: 
 wodociągowa (zasilana z własnego, istniejącego ujęcia wód podziemnych), 
 elektroenergetyczna. 

10.1.4 . ODDZIAŁYWANIE NA ELEMENTY ŚRODOWISKA 

10.1.4.1 . Powietrze atmosferyczne 

Wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na etapie budowy będzie 
związany bezpośrednio z przyjętą technologią robót oraz z fazą inwestycji.  

Faza budowy będzie się charakteryzowała oddziaływaniem na stan powietrza. Prace 
ziemne, prace konstrukcyjno–budowlane nie pozostają bez wpływu na zapylenie powietrza, 
możliwe jest także podwyższenie stężeń niektórych substancji gazowych. Dotyczy to w 
szczególności substancji emitowanych z silników spalinowych (transport i maszyny robocze), 
prac spawalniczych (gazy i pyły) i innych. 

Określenie skali oddziaływania i zasięgu występowania określonych stężeń danej 
substancji nie jest możliwe. Z punktu widzenia prawa stosunkowo krótkotrwałe oddziaływanie 
związane z pracami budowlanymi nie podlega normowaniu (w ramach którego można ustalić 
wielkość emisji dopuszczalnej), ale przecież nie jest obojętne dla ludzi przebywających w 
pobliżu, szczególnie mieszkańców okolicznych domów. 

Z uwagi na niewielki zakres przedsięwzięcia – wykonanie płyty fundamentowej o 
powierzchni około 40,0 m2 oraz montaż na niej osprzętu projektowanego zbiornika azotu – a 
także lokalizację terenu przedsięwzięcia wewnątrz istniejącego zakładu produkcyjnego, 
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oddziaływanie fazy realizacji przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne będzie znikome, 
pomijalnie małe, i krótkotrwałe.  

10.1.4.2 . Hałas 

W trakcie robót budowlanych wykorzystywany będzie sprzęt budowlany i środki 
transportu, stanowiące źródło hałasu i drgań. Emitowany hałas będzie oddziaływał na ludzi 
przebywających chwilowo w rejonie inwestycji. Do podstawowych źródeł hałasu związanych z 
procesem budowlanym należy w pierwszej kolejności zaliczyć: 

 spycharko–ładowarki, 
 koparki, 
 betoniarki, 
 itp. 
Kwestie dotyczące dopuszczalnej mocy akustycznej, między innymi, urządzeń 

wykorzystywanych na placu budowy reguluje Rozporządzenie MG w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska.  

Z uwagi na niewielki zakres przedsięwzięcia – wykonanie płyty fundamentowej o 
powierzchni około 40,0 m2 oraz montaż na niej osprzętu projektowanego zbiornika azotu – a 
także lokalizację terenu przedsięwzięcia wewnątrz istniejącego zakładu produkcyjnego, 
oddziaływanie fazy realizacji przedsięwzięcia na środowisko akustyczne będzie znikome, 
pomijalnie małe, i krótkotrwałe. 

10.1.4.3 . Grunty, wody gruntowe, wody powierzchniowe  

Proces budowy analizowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązał się ze szczególnymi 
wymaganiami dotyczącymi dostawy wody.  

W trakcie budowy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów i wód 
podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z przebywających tam pojazdów 
mechanicznych (samochody ciężarowe, maszyny budowlane). Będą one jednak korzystały z 
istniejących dróg na terenie zakładu. Drogi te są wyposażone w sieć kanalizacji deszczowej, 
który odbiera wody opadowe z całego terenu zakładu i odprowadza je do miejskiej kanalizacji 
administrowanej przez ZGKiM w Tułowicach. 

Z uwagi na niewielki zakres przedsięwzięcia – wykonanie płyty fundamentowej o 
powierzchni około 40,0 m2 oraz montaż na niej osprzętu projektowanego zbiornika azotu – a 
także lokalizację terenu przedsięwzięcia wewnątrz istniejącego zakładu produkcyjnego, 
wyposażonego w system kanalizacji deszczowej oddziaływanie fazy realizacji przedsięwzięcia 
na grunty, wody gruntowe i wody powierzchniowe będzie znikome, pomijalnie małe. 

Budowa nie będzie stwarzała zagrożenia dla wód powierzchniowych. 
Nie przewiduje się odwadniania wykopów w trakcie prac ziemnych. Planowane jest 

bowiem zastosowanie ścian szczelnych w trakcie wykopów. 

10.1.4.4 . Odpady 

Na etapie budowy będą powstawały odpady związane z: 
 pracami ziemnymi, 
 pracami budowlanymi (płyta fundamentowa) i pracami instalacyjnymi, 
 użytkowaniem sprzętu budowlanego. 
Mogą to być następujące typy odpadów: 
 beton i gruz z rozbiórek, 
 złom stalowy, mieszaniny metali, 
 gleba i grunt z wykopów, 
 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 
Część z nich np. niektóre oleje mogą by klasyfikowane jako odpady niebezpieczne. 

Klasyfikację w/w odpadów określoną na podstawie Rozporządzenia MŚ w sprawie katalogu 
odpadów odpady, zaprezentowano w tabeli 2. W tabeli zamieszczono również orientacyjny, 
szacunkowy bilans odpadów możliwych do powstania na etapie budowy. 
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Tabela 2. Klasyfikacja i bilans odpadów – etap budowy 

Lp. Odpad Kod Bilans 
   jednostka wielkość 

1 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01  Mg 1,0 
2 Żelazo i stal 17 04 05 Mg 0,5 
3 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 Mg 40,0 
4 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 Mg 1,0 

 
Nie przewiduje się powstawania i magazynowania odpadów niebezpiecznych na etapie 

realizacji i likwidacji przedsięwzięcia na jego terenie.  
Magazynowanie odpadów innych niż niebezpieczne powstających na etapie budowy 

bądź rozbiórki nie będzie stwarzało zagrożenia dla środowiska gruntowo–wodnego. Nie 
przewiduje się więc stosowania żadnych szczególnych rozwiązań mających na celu ochronę 
tego komponentu środowiska. 

Powstałe w trakcie budowy odpady będą w miarę możliwości wtórnie wykorzystywane 
bądź usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót 
budowlanych. Maksymalne wykorzystanie tego typu odpadów możliwe jest tylko przy 
odpowiednio zaprogramowanym systemie ich gromadzenia i usuwania. Planując organizację 
placu budowy należy więc przewidzieć selektywne gromadzenie odpadów z podziałem na 
składniki mające charakter surowców wtórnych. Selektywnie należy również wywozić te 
odpady do zakładu przetwórczego lub na składowisko.  

Masy ziemne powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia zostaną w części 
wykorzystane na terenie należącym do inwestora. W pierwszej kolejności masy ziemne 
zostaną użyte do wyrównania powierzchni terenu w obrębie przedsięwzięcia. Pozostałe masy 
ziemne zostaną przekazane zewnętrznym odbiorcom jako odpad. 

10.1.4.5 . Ochrona przyrody, Fauna i flora 

Teren zakładu Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o. oraz teren bezpośredniej realizacji 
analizowanego przedsięwzięcia jest zlokalizowany w całości na terenie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Bory Niemodlińskie. 

Teren tej jest jednak także terenem przemysłowym w całości przekształconym 
antropogenicznie. Teren bezpośredniej lokalizacji analizowanego przedsięwzięcia znajduje się 
w sąsiedztwie istniejącego budynku produkcyjnego zakładu. Aktualnie na tym terenie rośnie 
trawa. Teren zakładu jest ogrodzony. Na terenie przedsięwzięcia nie stwierdzono więc 
żadnych cennych siedlisk przyrodniczych, a wszelkie bytowanie zwierząt ma charakter 
tymczasowy i okazjonalny. Na terenie przedsięwzięcia nie występuje roślinność wysoka w 
postaci drzew czy krzewów. 

W związku z tym analizowane przedsięwzięcie, w fazie realizacji, nie będzie 
oddziaływać na faunę i florę. 

10.1.4.6 . Krajobraz, ochrona środowiska kulturowego 

W wyniku realizacji projektu zostaną przeprowadzone prace ziemne i budowlane. 
Trwające roboty budowlane spowodują zmiany w krajobrazie: 

 zniknie dotychczasowe pokrycie terenu przedsięwzięcia, 
 na terenie budowy będzie pracował sprzęt budowlany, 
 powstaną wykopy i hałdy przemieszczanego gruntu. 
Na terenie budowy należy utrzymywać porządek. Powstające odpady powinny być 

gromadzone w sposób selektywny. Teren budowy powinien być zabezpieczony i odpowiednio 
oznakowany. 

Po zakończeniu realizacji inwestycji teren zostanie uporządkowany i 
zagospodarowany. W następstwie zrealizowania inwestycji ulegnie zmianie wygląd obszarów 
nią objętych. Projektowane obiekty będą jednak nawiązywały stylistycznie do obiektów 
istniejących. Wizualnie będą więc tworzyły spójną całość. 
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10.1.4.7 . Wpływ na ludzi 

W trakcie budowy raczej nie wystąpią raczej znaczące uciążliwości dla ludzi, w 
szczególności na okolicznych mieszkańców. Mogą wystąpić pewne uciążliwości, których czas 
trwania będzie ograniczony do czasu trwania budowy. Należy zadbać o to, by prace 
budowlane związane z emisją hałasu do środowiska były prowadzone w porze dziennej. 

10.2 . ETAP LIKWIDACJI 
W przypadku zaistnienia konieczności rozbiórki projektowanego obiektu budowlanego 

(co w rzeczywistości jest mało prawdopodobne) wpływ fazy likwidacji na: 
 ludzi, 
 faunę i florę, 
 powierzchnię ziemi, 
 wody gruntowe, 
 powietrze atmosferyczne, 
 klimat akustyczny, 
 krajobraz, 

będzie   zbliżony do oddziaływania na te komponenty środowiska opisanego w punkcie 
dotyczącym oddziaływania inwestycji na etapie budowy. 
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11 . ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO – ETAP EKSPLOATACJI – 

ART. 66, UST. 1, PKT 1, LIT. C, PKT 6, 6A, 7,  13, 14,  UST. 6 

USTAWY OOŚ 

11.1 . KLIMAT AKUSTYCZNY 
Ocena wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny sprowadza się do określenia 

poziomów dźwięku indukowanych przez przedsięwzięcie na znajdujących się w jej otoczeniu 
terenach podlegających ochronie akustycznej, oraz sprawdzeniu, czy poziomy te nie 
przekraczają dopuszczalnych norm. W tym celu identyfikuje się wszystkie źródła emisji 
znaczącego hałasu znajdujące się na terenie przedsięwzięcia, określa poziom ich mocy 
akustycznej, a następnie modeluje propagację hałasu z tych źródeł. Ostatnim krokiem jest 
porównanie otrzymanych ekwiwalentnych poziomów hałasu na terenach podlegających 
ochronie akustycznej z dopuszczalnymi normami. 

Funkcjonowanie analizowanego zbiornika ciekłego azotu nie będzie się wiązało z 
emisją hałasu do środowiska. Funkcjonowanie analizowanego przedsięwzięcia nie zmieni 
więc aktualnego zakresu i zasięgu oddziaływania zakładu Exlabesa Extrusion Opole                            
Sp. z o. o. na środowisko akustyczne. 

11.2 . POWIETRZE 
Ocena wpływu przedsięwzięcia na powietrze polega na wyznaczeniu stężeń imisji 

zanieczyszczeń emitowanych przez przedsięwzięcie na znajdujących się w jej otoczeniu 
terenach oraz sprawdzeniu, czy stężenia te nie przekraczają dopuszczalnych norm. W tym 
celu identyfikuje się rodzaje zanieczyszczeń i źródła ich emisji znajdujące się na terenie 
przedsięwzięcia, określa wielkość tej emisji, a następnie modeluje jej rozprzestrzenianie. 
Ostatnim krokiem jest porównanie otrzymanych obliczeniowych stężeń imisji z 
dopuszczalnymi normami. 

Funkcjonowanie analizowanego zbiornika ciekłego azotu nie będzie się wiązało z 
emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Funkcjonowanie analizowanego 
przedsięwzięcia nie zmieni więc aktualnego zakresu i zasięgu oddziaływania zakładu 
Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o. na powietrze atmosferyczne. 

11.3 . GRUNTY, WODY GRUNTOWE, WODY POWIERZCHNIOWE, ŚCIEKI, WODY 

OPADOWE 
Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na możliwe 

zagrożenia dla gruntów i wód gruntowych polega na identyfikacji potencjalnych możliwości 
zanieczyszczenia gruntów oraz analizę możliwości rzeczywistego skażenia gruntów tą drogą. 
Ocena w zakresie gospodarki ściekowej polega na wyznaczeniu spodziewanej ilości ścieków 
powstających w związku z inwestycją oraz przeanalizowaniu sposobu ich zagospodarowania 
pod kątem poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami. Ocena obejmuje również 
identyfikację obowiązków formalnych spoczywających na Inwestorze.  

Funkcjonowanie analizowanego przedsięwzięcia nie będzie się wiązało z poborem 
wody oraz powstawaniem ścieków technologicznych i bytowych.  

Pobór wody na potrzeby istniejącej części zakładu Exlabesa Extrusion Opole                         
Sp. z o. o. aktualnie następuje z sieci ZGKiM w Tułowicach na podstawie stosownej umowy. 
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę rozwiązań stosowanych w 
zakładzie w zakresie poboru wody. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie nastąpi wzrost 
zapotrzebowania na wodę na terenie zakładu. 

Ścieki bytowe z zakładu w chwili obecnej odbierane są przez ZGKiM w Tułowicach na 
podstawie stosownej umowy.  Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę 
rozwiązań stosowanych w zakładzie w zakresie odprowadzania ścieków. W związku z 
realizacją przedsięwzięcia nie nastąpi wzrost ilości powstających ścieków. 

Zakład w chwili obecnej wytwarza ścieki technologiczne, które poprzez zakładową 
instalację do neutralizacji ścieków przemysłowych odprowadzane są do miejskiej kanalizacji 
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administrowanej przez ZGKiM w Tułowicach. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie 
wpłynie na zmianę rozwiązań stosowanych w zakładzie w zakresie odprowadzania ścieków 
technologicznych.  

Wody opadowe powstające na terenie zakładu są obecnie odprowadzane poprzez 
osobną wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej do sieci ZGKiM Tułowice. Realizacja 
planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę rozwiązań stosowanych w zakładzie w 
zakresie odprowadzania wód opadowych. 

Teren zakładu Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o. oraz teren analizowanego 
przedsięwzięcia w całości znajduje się w obszarze dorzecza Odry, na terenie regionu wodnego 
Środkowej Odry, w granicach jednolitej części wód powierzchniowych Ścinawa Niemodlińska 
od Mesznej do Nysy Kłodzkiej o kodzie PLRW60001912899.  

Według zapisów Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry – Dz.U.2016.1967), jednolita część wód 
powierzchniowych Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej PLRW60001912899 
ma charakter silnie zmienionej części wód, o dobrym stanie wód i nie jest zagrożona nie 
osiągnięciem celów środowiskowych. Stąd jej celem środowiskowym, zgodnie z art. 57 
Ustawy Prawo wodne, jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i 
stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan 
chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału 
ekologicznego oraz stanu chemicznego. 

W §4, ust. 2, pkt 1 Rozporządzenia Nr 9/2016 Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 
14 lipca 2016 roku (Dz.U. Woj. Dolnośląskiego z dnia 20 lipca 2016 r. poz. 3675), określono 
szczegółowe wymagania służące osiągnięciu celów środowiskowych jednolitych części wód 
powierzchniowych poprzez: 

 zachowanie przepływu nienaruszalnego (Qn), bezpośrednio poniżej korzystania z 
wód, nie mniejszego niż minimalna wartość wyznaczona w sposób zgodny z 
załącznikiem nr 3 do rozporządzenia – przepływ ten zostanie zachowany ponieważ 
w ramach analizowanego przedsięwzięcia nie planuje się poboru wód 
powierzchniowych, 

 zachowanie ciągłości morfologicznej dla elementów biotycznych w ciekach lub ich 
odcinkach: 
 szczególnie istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej, określonych w 

załączniku nr 4 do rozporządzenia, przez spełnienie wymagań ciągłości 
morfologicznej odpowiadającej potrzebom gatunków ryb wymienionych w 
załączniku nr 5 do rozporządzenia – analizowane przedsięwzięcie nie wiąże się 
z ingerencją morfologię cieków wodnych, 

 istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej, określonych w załączniku nr 
4 do rozporządzenia, przez spełnienie wymagań ciągłości morfologicznej 
odpowiadającej potrzebom gatunków ryb wymienionych w załączniku nr 5 do 
rozporządzenia – analizowane przedsięwzięcie nie wiąże się z ingerencją 
morfologię cieków wodnych, 

 pozostałych cieków, przez spełnienie wymagań ciągłości morfologicznej 
odpowiadającej potrzebom gatunków ryb charakterystycznych dla danego typu 
wód, wrażliwych na zakłócenia ciągłości morfologicznej – analizowane 
przedsięwzięcie nie wiąże się z ingerencją morfologię cieków wodnych, 

 zachowanie ciągłości morfologicznej dla elementów abiotycznych przy 
wykonywaniu nowych urządzeń wodnych mogących przyczynić się do trwałej 
degradacji koryta cieku – analizowane przedsięwzięcie nie wiąże się z ingerencją 
morfologię cieków wodnych poprzez wykonywanie nowych urządzeń wodnych, 

 nieprzekraczanie wartości granicznych wskaźników jakości dla klasyfikacji stanu, 
powodujących przekwalifikowanie stanu jednolitych części wód do stanu gorszego 
– w ramach przedsięwzięcia nie planuje się odprowadzania ścieków do wód 
powierzchniowych. 

Teren przedsięwzięcia znajduje się w granicach jednolitej części wód podziemnych 
PLGW6000109 o nazwie 109. 
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Zgodnie z definicją umieszczoną w RDW dobry stan wód podziemnych oznacza stan 
osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny 
jest określony, jako co najmniej „dobry”. RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych 
następujące główne cele środowiskowe:  

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód 
podziemnych,  

 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych 
(z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW),  

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,  
 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek 
działalności człowieka.  

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących, w 
co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym 
będzie utrzymanie tego stanu. 

Jednolita część wód podziemnych PLGW6000109 w Planie gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza Odry określona została jako JCWPd o dobrym stanie chemicznym, 
dobrym stanie ilościowym i jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, które 
polegają na osiągnięciu/utrzymaniu dobrego stanu jakościowego i ilościowego. 

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko 
wodno–gruntowe. Realizacja przedsięwzięcia nie zmieni stanu wód podziemnych. 
Przedsięwzięcie nie jest sprzeczne z celami środowiskowymi dla jednolitych części wód 
podziemnych zgodnie z art. 59 Ustawy Prawo wodne. 

W §4, ust. 2, pkt 2 Rozporządzenia Nr 9/2016 Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 
14 lipca 2016 roku (Dz.U. Woj. Dolnośląskiego z dnia 20 lipca 2016 r. poz. 3675), określono 
szczegółowe wymagania służące osiągnięciu celów środowiskowych jednolitych części wód 
podziemnych poprzez: 

 nieprzekraczanie maksymalnej wielkości zasobów eksploatacyjnych ustalonych w 
dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody, odrębnie dla każdego z 
występujących pięter wodonośnych – w ramach analizowanego przedsięwzięcia nie 
planuje się poboru wód podziemnych, 

 nieprzekraczanie wartości granicznych wskaźników jakości dla klasyfikacji stanu, 
powodujących przekwalifikowanie stanu jednolitych części wód do stanu słabego – 
analizowane przedsięwzięcie nie będzie wykazywała zauważalnego wpływu wody 
podziemne; w związku z tym funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje 
przekraczania granicznych wskaźników jakości dla klasyfikacji stanu wód 
podziemnych. 

Ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia (brak czynników oddziaływania 
przedsięwzięcia na stan części wód, nie będzie oddziaływania przedsięwzięcia na wskaźniki 
biologiczne, hydromorfologiczne, fizykochemiczne, ilościowe i chemiczne oraz wskaźniki 
obszarów chronionych właściwe dla osiągnięcia zidentyfikowanego celu ochrony wód), 
inwestycja nie pociąga za sobą modyfikacji fizycznych charakterystyk części wód 
powierzchniowych lub zmiany poziomu części wód podziemnych, nie ma więc zastosowania 
Art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Analizowane przedsięwzięcie nie wpłynie na możliwość nieosiągnięcia celów 
środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. 

11.4 . ODPADY  
Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na produkcję 

odpadów polega na zidentyfikowaniu i sklasyfikowaniu odpadów powstających w związku 
z funkcjonowaniem inwestycji, przeanalizowaniu sposobu postępowania z odpadami na 
terenie inwestycji i możliwość zagospodarowania opadów w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami oraz identyfikację obowiązków formalnych spoczywających na Inwestorze. 

Funkcjonowanie analizowanego zbiornika ciekłego azotu nie będzie wiązało się z 
powstawaniem odpadów. 
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Gospodarka odpadami realizowana obecnie na terenie zakładu Exlabesa Extrusion 
Opole Sp. z o. o. jest zgodna z przepisami prawa. Odpady są gromadzone w miejscach do 
tego przeznaczonych, zabezpieczonych w odpowiedni sposób i są przekazywane do 
zagospodarowania firmom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tymi 
odpadami. Realizacja analizowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę rodzajów czy 
ilości odpadów powstających na terenie zakładu. Nie wpłynie także na sposoby ich 
magazynowania i zagospodarowania. 

11.5 . LUDZIE 
Funkcjonowanie analizowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązało się ze zmianami 

w zakresie emisji hałasu do środowiska, zanieczyszczeń do powietrza, poboru wody, emisji 
ścieków bytowych, ścieków przemysłowych, wód opadowych czy odpadów z terenu zakładu 
Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o. 

Oddziaływania zakładu w w/w zakresach pozostanie niezmienione w stosunku do 
stanu obecnego. Oznacza to, że analizowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu życie 
i zdrowie ludzi. 

11.6 . KLIMAT 
Wpływ analizowanego przedsięwzięcia na klimat może wynikać bezpośrednio jedynie 

z emisji gazów cieplarnianych. Do głównych gazów cieplarnianych: 
 parę wodną (najpowszechniejszy z gazów cieplarnianych w atmosferze), 
 dwutlenek węgla (CO2), 
 metan (CH4), 
 freony (CFC), 
 podtlenek azotu (N2O), 
 halon, 
 gazy przemysłowe (HFC, PFC, SF6). 
Analizowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z emisją żadnych substancji 

zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego. Nie będzie się także wiązało się z emisją 
gazów cieplarnianych. 

W związku z tym przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na zamiany klimatu. 

11.7 . KRAJOBRAZ 
Teren działek Nr 130/109, 130/54, 130/55, 130/88, 130/89, 130/90, 130/86, obręb 

Tułowice, gmina Tułowice – miasto jest w całości przekształcony antropogenicznie. Znajduje 
się na nich zakład Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o. 

Teren bezpośredniej lokalizacji analizowanego zbiornika azotu znajduje się przy 
istniejącym budynku zakładu, na działce Nr 130/54, obręb Tułowice, gmina Tułowice – miasto. 
Jest on obecnie porośnięty trawą. Po realizacji przedsięwzięcia fragment trawnika o 
powierzchni 40,0 m2 (0,0040 ha) zostanie zastąpiony płytą fundamentową zbiornika azotu. 

Wygląd terenu przedsięwzięcia pokazano na rysunku 4. 
Zakład Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o. oraz teren bezpośredniej realizacji 

analizowanego przedsięwzięcia to teren o charakterze przemysłowym z elementami zieleni 
urządzonej – trawniki i krzewy ozdobne. 

Realizacja analizowanego przedsięwzięcia zmieni fragment terenu porośniętego 
aktualnie trawą, na betonową płytę fundamentową z zainstalowanym na niej zbiornikiem 
ciekłego azotu wraz z osprzętem. Z uwagi jednak na bezpośrednie sąsiedztwo budynku 
produkcyjnego zakładu, lokalizację innego osprzętu technicznego w obrębie tego samego 
trawnika oraz lokalizację terenu przedsięwzięcia wewnątrz w pełni zagospodarowanego 
terenu zakładu stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała zauważalnego 
wpływu na krajobraz. 

11.8 . ZABYTKI 
Na terenie planowanej lokalizacji analizowanego przedsięwzięcia, a także w jego 

sąsiedztwie, nie znajdują się żadne ujawnione zabytki chronione na podstawie przepisów 
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Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W związku z tym można stwierdzić, że 
realizacja analizowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zagrożeń dla zabytków. 

11.9 . SIEĆ NATURA 2000 I TERENY CHRONIONE 
Do obszarów wrażliwych ekologicznie tzn. prawnie chronionych zgodnie z art. 6, ust. 1 

Ustawy o ochronie przyrody, zaliczają się 
 parki narodowe, 
 rezerwaty przyrody, 
 parki krajobrazowe, 
 obszary chronionego krajobrazu, 
 obszary Natura 2000, 
 pomniki przyrody, 
 stanowiska dokumentacyjne, 
 użytki ekologiczne, 
 zespoły przyrodniczo–krajobrazowe, 
 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 
Teren analizowanego przedsięwzięcia jest zlokalizowany w całości na terenie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. 
Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie o powierzchni 49170,5 ha 

położony jest w obrębie Równiny Niemodlińskiej gdzie przeważają tereny piaszczyste 
sandrowe i kemowe ze zlodowacenia odrzańskiego. W związku z takim charakterem gruntów 
znaczną powierzchnię zajmuje kompleks leśny Borów Niemodlińskich, w którym utworzono 
kilka rezerwatów przyrodniczych m.in. Przysiecz (3.1 ha) ze starodrzewiem modrzewia 
sudeckiego, Blok (6.6 ha), ze starodrzewiem sosnowym, Jeleni Dwór (3.5 ha) z lasem 
mieszanym. Ze względu na dużą lesistość region jest słabo zaludniony. Główną miejscowością 
jest Niemodlin. 

Teren bezpośredniej lokalizacji analizowanego zbiornika azotu znajduje się przy 
istniejącym budynku zakładu Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o., na działce Nr 130/54, obręb 
Tułowice, gmina Tułowice – miasto. Teren ten znajduje się praktycznie w samym środku 
zakładu, który jest terenem w całości przekształconym antropogenicznie. Wszystkie tereny 
zielone znajdujące się w granicach zakładu są terenami zieleni urządzonej. 

Teren bezpośredniej lokalizacji przedsięwzięcia jest obecnie porośnięty trawą. Po 
realizacji przedsięwzięcia fragment trawnika o powierzchni 40,0 m2 (0,0040 ha) zostanie 
zastąpiony płytą fundamentową zbiornika azotu. 

Analizowane przedsięwzięcie – zbiornik magazynowy azotu – zostanie zrealizowane 
na terenie istniejącego zakładu Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o. w Tułowicach, na terenie 
całkowicie przekształconym antropogenicznie i pozbawionym walorów przyrodniczych, dla 
których został utworzony Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. W związku z 
tym przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na ten obszar. 

W Uchwale Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 
2016 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz.Urz.Woj.Op.2017.414), która 
powołuje do życia m. in. Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, w §3, ust. 1 
określono zakazy, które mają na celu zachowanie walorów obszarów znajdujących się w 
granicach OChK Bory Niemodlińskie. Zakazano: 

1. Realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 
rozumieniu Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. 

2. Budowania nowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 100 m 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 
Prawo wodne z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 
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3. 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. 

4. Wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w 
tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów. 

5. Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz 
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka. 

6. Likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno–
błotnych. 

Realizacja analizowanego przedsięwzięcia nie będzie naruszało zakazów, o których 
mowa w §3, ust. 1, pkt 2÷6, w szczególności: 

 nie będzie się wiązała z budową nowych obiektów budowlanych w pasie o 
szerokości 100 m od linii brzegów naturalnych zbiorników wodnych i zasięgu lustra 
wody sztucznych zbiorników wodnych; najbliższy zbiornik wodny – Staw Tułowicki 
– znajduje się w odległości około 360 m na północny–wschód od granic terenu 
przedsięwzięcia, 

 nie będzie się wiązała z likwidowaniem i niszczeniem zadrzewień śródpolnych, 
przydrożnych i nadwodnych – zadrzewienia takie nie występują na terenie całego 
zakładu Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o., w tym na terenie przedsięwzięcia, 

 przedsięwzięcie nie będzie się wiązało z wydobywaniem do celów gospodarczych 
skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, 
a także minerałów, 

 przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z dokonywaniem zmian w stosunkach 
wodnych – projektowana płyta fundamentowa zostanie posadowiona powyżej 
poziomu wód gruntowych; funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie się wiązało z 
koniecznością poboru wody i powstawaniem ścieków bytowych i przemysłowych 
oraz wód opadowych, 

 przedsięwzięcie nie będzie się wiązało z likwidacją naturalnych zbiorników 
wodnych, starorzeczy i obszarów wodno–błotnych – przedsięwzięcie zostanie 
zrealizowane na terenie istniejącego zakładu Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o., 
który jest całkowicie przekształcony antropogenicznie i, na którym nie występują 
naturalne zbiorniki wodne, starorzecza i obszary wodno–błotne. 

Analizowane przedsięwzięcie zalicza się jednak do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, czyli narusza zakaz wskazany w §3, ust. 1, pkt 1 Uchwały Sejmiku 
Województwa Opolskiego ustanawiającego OChK Bory Niemodlińskie. 

Aktem nadrzędnym w stosunku do w/w uchwały jest Ustawa o ochronie przyrody. 
Zgodnie z art. 24, ust. 3 tej ustawy zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, nie dotyczy przypadków, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na 
środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu 
obszaru chronionego krajobrazu. 

W związku z tym jeśli procedura oceny oddziaływania na środowisko, której 
przedmiotem jest niniejszy raport o oddziaływaniu na środowisko, wykaże, że realizacja 
analizowanego przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na ochronę przyrody i 
ochronę krajobrazu Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, realizacja 
przedsięwzięcia nie będzie naruszała zakazu określonego w §3, ust. 1, pkt 1 Uchwały Sejmiku 
Województwa Opolskiego ustanawiającego OChK Bory Niemodlińskie. 

Pozostałe tereny chronione na postawie art. 6 Ustawy o ochronie przyrody są położone 
w pewnej odległości od terenu przedsięwzięcia. W związku z praktycznym brakiem 
oddziaływania przedsięwzięcia na podstawowe komponenty środowiska – środowisko 
akustyczne, powietrze atmosferyczne, grunty, wody gruntowe, podziemne i powierzchniowe 
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oraz brak powstawania odpadów związanych z przedsięwzięciem oddziaływanie 
przedsięwzięcia na te tereny chronione nie będzie miało miejsca. 

11.10 . FAUNA I FLORA 
Teren analizowanego przedsięwzięcia jest terenem zmienionym antropogenicznie. 
Teren bezpośredniej lokalizacji analizowanego zbiornika azotu znajduje się przy 

istniejącym budynku zakładu. Jest on obecnie porośnięty trawą. Po realizacji przedsięwzięcia 
fragment trawnika o powierzchni 40,0 m2 (0,0040 ha) zostanie zastąpiony płytą fundamentową 
zbiornika azotu. 

Teren zakładu Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o. i teren bezpośredniej lokalizacji 
analizowanego zbiornika azotu nie należy do siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem 
zainteresowania wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów 
ochrony, wymienionych w Załączniku I do Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 
r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L.92.206.7, 
Dz.U.UE-sp.15-2-102 z późniejszymi zmianami). Nie stwierdzono tu również występowania 
gatunków chronionych na podstawie zapisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 
przyrody (tekst jednolity: Dz.U.2020.55 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń 
wykonawczych do tej ustawy. 

Na terenie tym nie stwierdzono występowania cennych gatunków fauny i flory. W 
związku z tym analizowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na faunę i florę. 

11.11 . POWAŻNA AWARIA PRZEMYSŁOWA 
Na terenie analizowanego przedsięwzięcia, w projektowanym zbiorniku, będzie 

magazynowany ciekły azot w ilości 35 m3.  
W Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku 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.2016.138) określono kryteria umożliwiające klasyfikację zakładów 
przemysłowych do jednej z 3 kategorii: 

 zakładów o braku ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 
 zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (zakład 

ZZR),  
 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (zakład ZDR). 
Rozporządzenie określa kryteria kwalifikacji zakładów do jednej z 3 wyżej 

wymienionych kategorii. 
Na terenie analizowanego przedsięwzięcia nie będą magazynowane substancje 

wymienione w w/w rozporządzeniu. W związku z tym będzie się ono zaliczało do zakładów o 
braku ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

11.12 . DOPASOWANIE DO ZMIAN KLIMATU 
Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej zawsze występuje. Jest ono jednak 

związane z projektantem obiektów kubaturowych i ich wykonawcą. Zaprojektowanie 
budynków i innych obiektów przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami i ich 
wykonanie w oparciu o taki projekt oraz zgodnie ze sztuką budowlaną minimalizuje możliwość 
wystąpienia katastrofy budowlanej. 

Jeśli chodzi o ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej to dla analizowanego 
przedsięwzięcia ryzyko to będzie niewielkie. Przedsięwzięcie będzie bowiem odporne na: 

 silne wiatry – projektowany zbiornik będzie miał konstrukcję gwarantującą 
odporność na wiatry, również te o huraganowym charakterze; w przypadku 
wystąpienia silnych wiatrów na etapie realizacji bądź likwidacji przedsięwzięcia 
prace zostaną wstrzymane do czasu ich ustania, a wykonane już konstrukcje, 
urządzenia budowlane, itp. zostaną odpowiednio zabezpieczone, 

 suszę – funkcjonowanie analizowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z 
zapotrzebowaniem na wodę; zatem ewentualna susza nie będzie miała wpływu na 
przedsięwzięcie, 
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 pożary – ryzyko powstania pożaru pochodzącego od terenów zewnętrznych jest 
możliwe; przedsięwzięcie będzie wyposażone w osprzęt przeciwpożarowy 
wynikający z obowiązujących przepisów w tym zakresie; w przypadku wystąpienia 
pożaru na terenie przedsięwzięcia na etapie realizacji bądź likwidacji 
przedsięwzięcia zostanie wezwana straż pożarna, a jeśli wystąpi taka konieczność 
prace zostaną wstrzymane do czasu opanowania pożaru, 

 fale upałów i mrozów – analizowane przedsięwzięcie nie będzie wrażliwe na fale 
upałów czy mrozów, 

 powodzie oraz nawalne deszcze i burze – w przypadku występowania długotrwałych 
intensywnych deszczów zbiornik będzie przez nie spłukiwany a powstałe wody 
opadowe trafią do zakładowej sieci kanalizacji deszczowej; 
Zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej (art. 2 p. 2) oraz Ustawy Prawo wodne 
(art. 9. ust.1 p.13 c) „ryzyko powodziowe” oznacza kombinację 
prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i związanych z powodzią potencjalnych 
negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa 
kulturowego oraz działalności gospodarczej (Ustawa Prawo wodne, Dyrektywa 
2007/60/WE). Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP), 
wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (WORP) sporządzono 
mapy zagrożenia (MZP) i ryzyka powodziowego (MRP) oraz udostępniono je dla 
powszechnego stosowania w portalu mapy.isok.gov.pl, określając jako oficjalne 
dokumenty planistyczne stanowiące podstawę do podejmowania działań 
związanych z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym.  
Analizowane przedsięwzięcia znajduje się w poza obszarami zagrożonymi 
powodzią, dla których sporządzono mapy zagrożenia powodziowego dostępne na 
portalu mapy.isok.gov.pl; można więc stwierdzić, że przedsięwzięcie znajduje się 
poza zasięgiem powodzi dla określonych prawdopodobieństw wystąpienia 10%, 1% 
i 0,2% (tzw. powodzi 10, 100 i 500-letniej) oraz, że ze względu na pozostawanie 
poza zasięgiem wód powodziowych, nie określono ryzyka powodziowego biorąc 
pod uwagę: negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, środowiska, 
dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.  

 intensywne opady śniegu – zbiornik magazynowy azotu zostanie zaprojektowany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak by był zdolny do utrzymania pewnej, 
wynikającej z przepisów, pokrywy śniegu. 

Analizowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na zmiany klimatu. W czasie 
procesów realizowanych na jego terenie nie będzie dochodzić do emisji gazów cieplarnianych. 

Podsumowując analizowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na klimat. 

11.13 . ODDZIAŁYWANIE NA DOBRA MATERIALNE 
Realizacja analizowanego przedsięwzięcia nie stoi w kolizji z występowaniem dóbr 

materialnych w postaci nieruchomości lub ruchomości, będących własnością inwestora lub 
osób trzecich. 

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenie należącym do inwestora, na terenie 
istniejącego zakładu Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o. W otoczeniu terenu przedsięwzięcia 
znajdują się tereny i obiekty tego zakładu.  

Funkcjonowanie analizowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązało się ze zmianami 
w zakresie emisji hałasu do środowiska, zanieczyszczeń do powietrza, poboru wody, emisji 
ścieków bytowych, ścieków przemysłowych, wód opadowych czy odpadów z terenu zakładu 
Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o. 

W związku z tym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na 
dobra materialne. 

11.14 . ODDZIAŁYWANIE NA DOSTĘPNOŚĆ DO ZŁÓŻ KOPALIN 
Analizowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenie, który jest 

wykorzystywany jako teren przemysłowy. Podobny charakter mają tereny położone w 
otoczeniu przedsięwzięcia. 
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Na terenie przedsięwzięcia oraz w bliższym i dalszym jego sąsiedztwie nie występują 
złoża kopalin i nie ma zakładów dokonujących eksploatacji tych złóż. W związku z tym 
analizowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało negatywnie na dostępność do złóż 
kopalin. 

11.15 . ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE 
Teren planowanego przedsięwzięcia, położony jest w województwie opolskim, w 

Tułowicach. Odległość od najbliższej granicy Państwa (Rzeczpospolita Polska – Republika 
Czeska) wynosi ponad 30 kilometrów w linii prostej. Oddziaływanie analizowanego 
przedsięwzięcia nie będzie miało charakteru ponadnormatywnego poza jego granicami, nie 
będzie więc również wykazywało oddziaływania transgranicznego. 

11.16 . WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE POMIĘDZY ELEMENTAMI ŚRODOWISKA 
Jak wykazano w niniejszym raporcie oddziaływanie analizowanej inwestycji na 

poszczególne elementy (komponenty) środowiska nie będzie praktycznie występowało. 
Oznacza to, że wzajemne oddziaływanie między tymi elementami również będzie miało 
miejsca. 
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12 . OPIS METOD PROGNOZOWANIA ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH 

ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 

ŚRODOWISKO – ART. 66, UST. 1, PKT 8 USTAWY OOŚ 
Analiza możliwych znaczących oddziaływań przedsięwzięcia została przeprowadzona 

przy założeniu, że wszystkie wykonane w trakcie realizacji urządzenia będę działać 
prawidłowo i będę sprawne technicznie. 

Analizę przeprowadzono stosując skalę od -2 do +2 określającą stopień nasilenia 
danego oddziaływania w odniesieniu do czasu jego trwania. W rozważaniach uwzględniono 
również typ oddziaływania – bezpośredni lub pośredni. Przeprowadzając analizę starano się 
brać pod uwagę wszelkie znaczące rodzaje oddziaływań, mogące się pojawić w rozbiciu 
osobno dla etapu realizacji inwestycji i dla etapu eksploatacji. 

Przyjęto, że oddziaływania znaczące muszą się charakteryzować przynajmniej dwoma 
parametrami tj. długi okres trwania oraz duża skala negatywnego działania. 

Wykaz możliwych istotnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia oraz ich 
skutków na środowisko w fazie realizacji i funkcjonowania zamieszczono w tabelach 4 i 5. W 
tabeli 3 przedstawiono sposób oznaczenia poszczególnych rodzajów oddziaływań 
zaprezentowanych w tabelach 4 i 5. 

 

Tabela 3. Oznaczenia przyjęte w tabelach 

Nasilenie oddziaływania Czas trwania oddziaływania Rodzaj oddziaływania 
Pozytywne duże +2 Chwilowe  Pośrednie  
Pozytywne małe +1 Krótkoterminowe  Bezpośrednie  
Neutralne 0 Średnioterminowe  Wtórne  
Negatywne małe -1 Długoterminowe  Skumulowane  
Negatywne duże -2 Stałe    

 

Tabela 4. Wykaz możliwych istotnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia oraz ich 
skutków na środowisko w fazie realizacji 

Rodzaj oddziaływania Skutek Oddziaływania Wykorzystanie 
zasobów środowiska  

Emisja 
zanieczyszczeń 

Wyciek szkodliwych 
substancji 

Zanieczyszczenie gleby, wód 
powierzchniowych i 
podziemnych 

0 0 /  / /  

Praca ciężkiego sprzętu 
Kompakcja gruntów 
organicznych 

0 0 

Wibracje i hałas 
Oddziaływanie na ludzi i 
zwierzęta 

0 -1 /  /  /  

Emisja substancji do 
powietrza 

Zanieczyszczenie gleby i 
powietrza, oddziaływanie na 
rośliny, zwierzęta i ludzi 

0 -1 /  /  /  /  

Odpady 
Zanieczyszczenie gleby, wód 
podziemnych  i 
powierzchniowych 

0 -1 /  /  /   

Wody opadowe 
Zanieczyszczenie gleby, wód 
podziemnych  i 
powierzchniowych 

0 0 

Wykopy 
Zaburzenia stosunków 
wodnych, zanieczyszczenia 
wód podziemnych i gleby 

0 0 

Zajęcie terenu na czas 
budowy 

Zniekształcenie struktury 
gleby, zmiany składu 
próchniczego gleby 

-1 /  /   0 

Wycinka drzew i 
krzewów 

Oddziaływanie na florę i 
faunę. 

0 0 
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Tabela 5. Wykaz możliwych istotnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia oraz ich 
skutków na środowisko w fazie funkcjonowania 

Rodzaj oddziaływania Skutek Oddziaływania Wykorzystanie 
zasobów środowiska  

Emisja zanieczyszczeń 

Hałas, wibracje 
Oddziaływanie na ludzi i 
zwierzęta 

0 0 

Emisja zanieczyszczeń 
do atmosfery 

Zanieczyszczenie gleby i 
powietrza, oddziaływanie 
na rośliny, zwierzęta i 
ludzi 

0 0 

Pobór wody, 
odprowadzanie ścieków 

Zanieczyszczenie gleby, 
wód podziemnych  i 
powierzchniowych 

0 0 

Odpady 
Zanieczyszczenie gleby, 
wód podziemnych  i 
powierzchniowych 

0 0 

Emisja gazów 
cieplarnianych  

Oddziaływanie na 
zmianę klimatu 

0 0 

Zajęcie terenu na czas 
funkcjonowania 

Zmiany w wyglądzie 
terenu (krajobraz) 

-1 /  /   0 

Tereny chronione 
przyrodniczo 

Zachwianie równowagi 
przyrodniczej, 
oddziaływanie na rośliny i 
zwierzęta 

0 0 
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13 . OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU 

UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ 

PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO – ART. 66, UST. 1, PKT 9 USTAWY OOŚ 
Funkcjonowanie analizowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązało się emisją hałasu, 

do środowiska, zanieczyszczeń do powietrza, poborem wody, emisją ścieków bytowych, 
ścieków przemysłowych, wód opadowych czy odpadów. Oddziaływania zakładu Exlabesa 
Extrusion Opole Sp. z o. o. na w/w komponenty środowiska pozostaną bez zmian w stosunku 
do stanu obecnego.  

W związku z tym nie przewiduje się stosowania szczególnych działań mających na celu 
unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 
oddziaływań na środowisko, ponieważ takie oddziaływania nie wystąpią, w związku z 
funkcjonowaniem analizowanego przedsięwzięcia.  
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14 . SPEŁNIANIE WYMAGAŃ ART. 143 USTAWY PRAWO OCHRONY 

ŚRODOWISKA – ART. 66, UST. 1, PKT 11 USTAWY OOŚ 
Artykuł 143 Ustawy Prawo ochrony środowiska mówi, że technologia stosowana 

między innymi w nowouruchamianych instalacjach powinna spełniać wymagania, przy których 
określaniu uwzględnia się w szczególności: 

 stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 
 efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 
 zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 
 stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów, 
 rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 
 wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej, 
 postęp naukowo–techniczny. 
Wymagania, o których mowa w artykule 143 Ustawy Prawo ochrony środowiska nie 

zostały jednak jeszcze określone. Nie ma więc możliwości odniesienia się do nich 
bezpośrednio. Jednocześnie na podstawie analizy projektowanego przedsięwzięcia można 
stwierdzić co następuje: 

 w analizowanej instalacji do magazynowania ciekłego azotu nie będą stosowane 
substancje o dużym potencjale zagrożeń dla środowiska, 

 w analizowanej instalacji do magazynowania ciekłego azotu będzie prowadzona 
racjonalna gospodarka energetyczna, także ze względu na własny, ekonomiczny 
interes Wnioskodawcy, 

 w analizowanej instalacji do magazynowania ciekłego azotu będzie prowadzona 
racjonalna gospodarka materiałami, także ze względu na własny, ekonomiczny 
interes inwestora; nie przewiduje się gospodarowania wodą, surowcami, produktami 
i paliwami, 

 funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie się wiązało z powstawaniem odpadów, 
 z analizowanej instalacji do magazynowania ciekłego azotu nie będzie zachodziła 

emisja substancji zanieczyszczających do powietrza oraz emisja hałasu;  w związku 
z tym funkcjonowanie wyklucza możliwość przekraczającego normy oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko akustyczne i powietrze atmosferyczne, co wykazano 
w niniejszym raporcie, 

 w ramach analizowanego przedsięwzięcia planuje się zastosowanie zbiornika 
ciekłego azotu i osprzętu technicznego stosowanego powszechnie takich obiektach. 
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15 . ODNIESIENIE SIĘ DO CELÓW ŚRODOWISKOWYCH 

WYNIKAJĄCYCH Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH ISTOTNYCH 

Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA – ART. 66, 
UST. 1, PKT 11A USTAWY OOŚ 

W punkcie 11.3.2 niniejszego raportu odniesiono się do celów środowiskowych 
wynikających z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza Odry – Dz.U.2016.1967).  
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16 . OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA – ART. 66, UST. 1, 
PKT 12 USTAWY OOŚ 

Artykuł 135 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska ma brzmienie: 

Jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, albo z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo 
zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie 
mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, 
to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy 
komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, 
radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania 

Z uwagi na charakter analizowanego przedsięwzięcia nie ma podstawy prawnej i  
potrzeby tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 
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17 . PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ 

I KARTOGRAFICZNEJ – ART. 66, UST. 1, PKT 13 I 14 USTAWY 

OOŚ 
W treści niniejszego raportu przedstawiono zagadnienia, które tego wymagały, w 

formie graficznej i kartograficznej. Prezentacje te zostały wykonane na wyskalowanych 
mapach przygotowanych w oparciu o podkłady mapowe i koncepcję zagospodarowania terenu 
przedsięwzięcia. 
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18 . ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH – ART. 66, 
UST. 1, PKT 15 USTAWY OOŚ 

Analizowane przedsięwzięcie ma zostać w całości zrealizowane na terenie istniejącego 
zakładu Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o. Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie się 
wiązało z emisją hałasu do środowiska, zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, 
poborem wody, emisją ścieków, wód opadowych i odpadów. 

W związku z powyższym należy się spodziewać, że realizacja analizowanego 
przedsięwzięcia nie powinna spowodować konfliktów społecznych. 
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19 . MONITORING ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA – ART. 66, 
UST. 1, PKT 16 USTAWY OOŚ 

Zgodnie z Rozporządzeniem MŚ w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 
pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, Inwestor nie będzie 
zobowiązany do prowadzenia monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
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20 . TRUDNOŚCI W TRAKCIE OPRACOWYWANIA RAPORTU – ART. 66, 
UST. 1, PKT 17 USTAWY OOŚ 

Autorzy nie napotkali trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 
współczesnej wiedzy przy opracowywaniu niniejszego raportu. 
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21 . STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM – ART. 66, 
UST. 1, PKT 18 USTAWY OOŚ 

Streszczenie w języku niespecjalistycznym stanowi załącznik 2 do niniejszego raportu. 
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22 . PODPIS AUTORA ORAZ DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU – ART. 
66, UST. 1, PKT 19 USTAWY OOŚ 

Podpis autora niniejszego raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz data jego 
sporządzenia znajduje się na stronie tytułowej. 
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23 . OŚWIADCZENIE AUTORA – ART. 66, UST. 1, PKT 19A USTAWY 

OOŚ 
Oświadczenie autora niniejszego raportu o oddziaływaniu na środowisko o spełnieniu 

wymagań, o których mowa w art. 74a, ust. 2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, zamieszczono w załączniku 1 do niniejszego raportu. 
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25 . PODSUMOWANIE 
Przeprowadzona w niniejszym raporcie o oddziaływaniu na środowisko analiza 

rozwiązań funkcjonalnych oraz technologicznych planowanej budowy płyty fundamentowej i 
zbiornika ciekłego azotu pozwala na sformułowania następujących wniosków: 

 zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie ma charakteru 
ponadnormatywnego, tzn. nie powoduje przekraczania norm jakości środowiska, 

 zasięg oddziaływania ogranicza się praktycznie do terenu przedsięwzięcia. 
Przy czym istotne jest by na etapie wykonywania projektu budowlanego wraz 

z infrastrukturą zachowane zostały wszystkie założenia poczynione w niniejszym 
opracowaniu. Jest warunek niezbędny do tego by w/w wnioski pozostały w mocy. 

Niniejszy raport o oddziaływaniu na środowisko przygotowano w oparciu o 
Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 7 stycznia 2020 roku, znak 
GKiRG.6220.1.1.2019.4, stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko dla przedsięwzięcia. 

W postanowieniu tym określono także, że raport o oddziaływaniu na środowisko 
sporządzony na potrzeby tej procedury powinien spełniać wymagania określone w art. 66 
Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zawierać analizę 
zagadnień wymienionych w kolejnych punktach tego postanowienia. 
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26 . ZAŁĄCZNIKI  

Załącznik 1 Oświadczenie autora raportu o oddziaływaniu na środowisko 

Załącznik 2 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

 

 

 


