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STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM. 
 
Cel opracowania i kwalifikacja przedsięwzięcia. 

Celem opracowania jest raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na  
rozbudowie budynku produkcyjno-magazynowego o charakterze odlewni metali nieżelaznych  
w Zakładzie Produkcji Odlewniczej „DOLMET” s.c. 49-130 Tułowice, ul. Przemysłowa 1, działka  
nr 135/13. Rozbudowa budynku odlewni metali nieżelaznych pozwoli na likwidację aktualnie 
prowadzonych w trzech różnych obiektach produkcyjnych, sąsiadujących z terenem inwestycji, 
procesów odlewania elementów z metali nieżelaznych oraz skoncentrowanie produkcji na jednej 
działce nr 135/13, będącej własnością inwestora.  

Inwestor:  Zakład Produkcji Odlewniczej „DOLMET” s.c.  
Dembiczak Sebastian, Bielecki Przemysław 
49-130 Tułowice, ul. Przemysłowa 1. 

Planowana wielkość produkcji zakładu po rozbudowie – do 200 Mg odlewów/rok, tj. do 1 Mg/dobę. 
 
Kwalifikacja przedsięwzięcie. 

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 2 punkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu 
realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem 
przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub 
montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych 
w ust. 1, o ile progi te zostały określone, w związku z § 3 ust.1 punkt 12 (jako instalacje do 
wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania, odlewania lub 
przetwarzania metali z odzysku inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia), jest 
zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
 
Lokalizacja przedsięwzięcia. 

Planowana rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego o charakterze odlewni metali 
nieżelaznych w Zakładzie Produkcji Odlewniczej „DOLMET” s.c., zlokalizowana jest w Tułowicach 
ul. Przemysłowej 1, działka nr 135/13 obręb Tułowice, gmina Tułowice, powiat opolski, 
województwo opolskie.  

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji/ZPO „DOLMET” s.c. znajdują się: 

 od strony wschodniej budynek magazynowy firmy DOLMET s.c., dalej droga wojewódzka 405 
(ul. Porcelanowa) 

 od strony północnej droga gminna (ul. Przemysłowa), dalej zabudowa mieszkaniowa (rejestr 
zabytków) oraz stacja paliw Lotos Optima 

 od strony zachodniej droga gminna (ul. Przemysłowa), dalej tereny usługowe (były Porcelit) 
oraz sklep Biedronka. 

 od strony południowej tereny usługowe (były Porcelit, rejestr zabytków) 

Zakład „DOLMET” s.c. zlokalizowany jest w bezpiecznej odległości od terenów normowanych 
akustycznie. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa oraz tereny chronione akustycznie znajdują się za 
granicą zakładu: 

 zabudowa wielorodzinna ul. Porcelanowa 2C, działka nr 135/3 (wg mpzp 27 MW),  
w odległości 15 m od strony północnej, przyjęto jako punkt monitoringu 

 zabudowa wielorodzinna ul. Porcelanowa 7A, działka nr 238/12 (wg mpzp 36 MW),  
w odległości 150 m od strony północno-wschodniej, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001839
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Zgodność lokalizacji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:  

Teren inwestycji jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Tułowice, zatwierdzonego Uchwałą nr VIII/52/07 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 sierpnia 
2007r. - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice 
we wsi Tułowice obejmującego teren przemysłu i składów w rejonie uli Przemysłowej  
i Porcelitowej.  

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy 
Tułowice. 
 
Opis przedsięwzięcia: 

Charakterystyka stanu istniejącego:  

Zakład Produkcji Odlewniczej „DOLMET” s.c. w Tułowicach zlokalizowany jest przy  
ul. Przemysłowej 1, na obszarze dużego kompleksu przemysłowego po byłych Zakładach „Porcelit". 
Aktualnie teren zakładu stanowią trzy odrębne obiekty, zlokalizowane w odległości ok 50-100 m od 
siebie: 

 Działka 135/4. Budynek odlewni, obiekt W1: piec odlewniczy elektryczny - 1 szt., tokarki -  
4 szt., piła - 1 szt. 

 Działka 135/32. Hala odlewni, obiekt W2: piec odlewniczy elektryczny - 3 szt., piec 
odlewniczy płomienny - 1 szt., stanowisko spawania, frezarka - 1 szt., piły - 2 szt. 

 Działka 135/13. Malarnia, obiekt W3: kabina lakiernicza - 2 szt. 

Zakład Produkcji Odlewniczej „DOLMET” s.c. jest producentem wyrobów i odlewów z metali 
nieżelaznych, głównie ołowiu. Zakład posiada odlewnię kokilową, produkującą odlewy ołowiane w 
formach stałych. Masa produkowanych wyrobów wynosi od 0,1 kg do 500 kg. Główny asortyment 
produkowanych odlewów: osłony materiałów promieniotwórczych, osłony radiologiczne i pojemniki 
osłonowe na potrzeby techniki nuklearnej oraz wyroby małej architektury ogrodowej i różnorodne 
odlewy do celów przemysłowych i dekoracyjnych. 

Wielkość produkcji zakładu – do 180 Mg odlewów/rok, tj. do 1 Mg/dobę. 

Na terenie zakładu (w trzech lokalizacjach) można wyodrębnić instalacje: 

- odlewni (tj. produkcji odlewów), 

- powlekania (malowania odlewów),  

- czyszczenia odlewów,  

- spawania,  

- energetycznego spalania paliw (kotłownie). 
 
Planowany stan zagospodarowania terenu przedsięwzięcia:  

Planowana inwestycja w Zakładzie Produkcji Odlewniczej „DOLMET” s.c. 49-130 Tułowice,  
ul. Przemysłowa 1 polegać będzie na rozbudowie budynku produkcyjno-magazynowego  
o dodatkową halę o charakterze odlewni metali nieżelaznych. Rozbudowa budynku odlewni pozwoli 
na likwidację aktualnie prowadzonych w trzech różnych obiektach produkcyjnych, (sąsiadujących z 
terenem inwestycji), procesów odlewania elementów z metali nieżelaznych oraz skoncentrowanie 
produkcji na jednej działce nr 135/13, będącej własnością inwestora. 

Budowa hali odlewni projektowana jest w formie konstrukcji stalowej jednonawowej, szkielet 
wykonany będzie z ram stalowych kotwionych w fundamentach żelbetowych. Obudowa konstrukcji 
wykonana będzie z pyt warstwowych oraz częściowo ścian murowanych. Elewacja frontowa 
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wykonana będzie jako fasada szklana oraz ściana pełna. Przykrycie hali z płyt warstwowych, ze 
spadkiem na tylną część działki. 

Zakres projektu: 

 budowa hali produkcyjnej/odlewni:  
dł. 15,7m x szer. 12,0m x wys. 7,0m: 
powierzchnia 190m2   

 montaż wyposażenia hali odlewni (trzy piece odlewnicze o pojemności tygla 50 dm3, tj. 560 
kg Pb każdy i zużyciu 850 kg Pb w ciągu 7 godzin każdy) wraz z systemem wentylacyjnym 
(wentylator dachowy z wyrzutnią powietrza), 2 piece aktywne , jeden jako rezerwowy; 

 zmiana i doposażenie budynku produkcyjno-magazynowego z lakiernią (1), przeniesienie do 
budynku stanowiska spawania z dotychczasowej lokalizacji w obiekcie W2 

 przebudowa i rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie zakładu: kanalizacja wodna, 
ściekowa, deszczówka, instalacje elektryczne, droga wewnętrzna, parking. 

Planowana wielkość produkcji zakładu po rozbudowie – do 200 Mg odlewów/rok,  
                                                                                     tj. do 1 Mg/dobę. 
 
Opis analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia: 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie posiada rozwiązań wariantowych w przedmiocie 
lokalizacji i rodzaju technologii. Rozbudowa hali produkcyjno-biurowej z dobudową hali odlewni 
planowana jest na jedynym wolnym od zabudowy miejscu funkcjonującego zakładu „DOLMET” s.c. 
w Tułowicach przy ul. Przemysłowej 1. Jest to rozwiązanie umożliwiające współpracę 
projektowanej hali odlewni z istniejącym w hali produkcyjno-biurowej parkiem maszynowym oraz 
zapleczem magazynowym. 

Proponowane do zastosowania w hali odlewni rozwiązania techniczno-technologiczne są 
nowoczesne oraz sprawdzone w dotychczasowej produkcji zakładu, prowadzonej w 
wydzierżawionych obiektach produkcyjnych (hala W1 oraz W2). Linie technologiczne 
projektowanej hali zostaną powiązane z istniejącymi liniami produkcyjnymi zakładu i przeniesione 
do projektowanej hali. 

Wobec powyższego uznaje się, że nie istnieją obiektywne przesłanki do rezygnacji z realizacji 
przedsięwzięcia lub zmiany wariantu realizacji przedsięwzięcia proponowanego przez inwestora.  

W raporcie uwzględniono następujące warianty przedsięwzięcia:  

1. Wariant zakładający rezygnację z realizacji przedsięwzięcia (wariant zerowy). 

2. Wariant proponowany przez inwestora (wariant I). 

Wariant inwestora polega na rozbudowie hali produkcyjno-biurowej z dobudową hali odlewni na 
jedynym wolnym od zabudowy miejscu funkcjonującego zakładu „DOLMET” s.c. w Tułowicach przy 
ul. Przemysłowej 1. Jest to rozwiązanie umożliwiające współpracę projektowanej hali odlewni z 
istniejącym w hali produkcyjno-biurowej parkiem maszynowym oraz zapleczem magazynowym. 

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę budynku produkcyjno-magazynowego/budowę hali 
odlewni metali nieżelaznych, łącznie z montażem 3 pieców odlewniczych. Zakres planowanych 
prac: 

 budowa hali produkcyjnej odlewni o powierzchni 190 m2, 

 montaż wyposażenia hali (trzy piece odlewnicze) wraz z systemem wentylacyjnym 
(wentylator dachowy z wyrzutnią), 

 zmiana i doposażenie budynku (1) produkcyjno-magazynowego z lakiernią,  

 przebudowa i rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie zakładu: kanalizacja wodna, 
ściekowa, deszczówka, instalacje elektryczne, droga wewnętrzna, parking. 
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Proponowane do zastosowania w hali odlewni rozwiązania techniczno-technologiczne są 
nowoczesne oraz sprawdzone w dotychczasowej produkcji zakładu, prowadzonej  
w wydzierżawionych obiektach produkcyjnych (hala W1 oraz W2). Linie technologiczne 
projektowanej hali zostaną powiązane z istniejącymi liniami produkcyjnymi zakładu i przeniesione 
do projektowanej hali. 

3. Racjonalny wariant alternatywny (wariant II). 

W trakcie opracowywania koncepcji był rozważany wariant alternatywny polegający na innej 
lokalizacji wentylatora dachowego PFD-560/4D , do którego mają być podłączone 3 elektryczne 
piece tyglowe (Emitor E1). Wentylator projektowano zainstalować w części środkowej dachu nad 
piecami tyglowymi zamiast w rogu rozbudowywanej hali. Lokalizacja ta ze względu na bliższą 
odległość do terenów chronionych pod względem akustycznym byłaby mniej korzystna i dlatego 
wariant przedstawiony przez inwestora (wariant I) wybrano jako wariant do realizacji. 

4. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska. 

Wybrano wariant proponowany przez inwestora jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym 
dla środowiska. Analiza przeprowadzona w niniejszym raporcie wykazała, że eksploatacja 
rozbudowanej hali produkcyjno-biurowej o halę odlewni, przy zastosowaniu proponowanych 
rozwiązań technologicznych, nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko 
oraz warunki życia i zdrowie ludzi. Jest to wariant korzystny dla środowiska. 
 
Określenie oddziaływania, w tym wystąpienia awarii oraz transgranicznego. 

A: Woda i ścieki 

Eksploatacja zakładu, łącznie z dobudowaną halą odlewni, powodować będzie zużycie wody pitnej na 
cele socjalno-bytowe zatrudnionych pracowników oraz utrzymanie czystości obiektów zakładu. 
Zakład będzie korzystał z wody sieciowej. 

Ilość wytwarzanych ścieków socjalno – bytowych, tzw. sanitarnych (WC, natrysk, zlewozmywak, 
umywalka) przyjęto w ilości równej 90% ilości pobranej wody na cele socjalne. 

Do bilansu przyjęto: 

 Ścieki socjalne     - Qśr.d = 0,9 x 132,0 m3/rok = 120 m3/rok 

Odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejącej sieci 
zakładowej, do przyłącza sieci kanalizacji miejskiej, zgodnie z podpisaną Umową o zaopatrzeniu w 
wodę i odbiór ścieków. 

W trakcie prowadzonej działalności produkcyjnej w zakładzie nie będą wytwarzane ścieki 
technologiczne.  

Realizacja przedsięwzięcia zmieni sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów 

projektowanych (dachy 214 m2, drogi + parkingi 130 m2). Wody opadowe z dachów będą 
częściowo odprowadzane bezpośrednio, powierzchniowo do gruntu a częściowo zbierane z dachów 
oraz z placów za pomocą kanalizacji zakładowej i kierowane do studni chłonnych. Wody opadowe i 
roztopowe z drogi i parkingu przed wprowadzaniem do studni chłonnych będą podczyszczane w 
separatorze substancji ropopochodnych. 

B: Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Z eksploatacją zakładu z dobudowaną halą odlewni wiąże się emisja zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego powodowana: 

- emisja pyłów i gazów ze źródeł procesów technologicznych (piece odlewnicze, spawanie,  
   malowanie), 

- emisja pyłów i gazów z instalacji do energetycznego spalania paliw (kotłownie), 
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- emisji spalin ze środków transportu. 

W wyniku obliczeń przeprowadzonych i omówionych w p.9.2 niniejszego raportu nie stwierdzono 
przekroczeń dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu ani wartości odniesienia. Zakładana 
emisja do powietrza nie spowoduje przekroczeń standardów jakości środowiska. Przedsięwzięcie 
podczas normalnej eksploatacji nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie na stan czystości 
powietrza w otoczeniu zakładu. 

C: Wytwarzanie odpadów 

Etap rozbudowy oraz etap eksploatacji zakładu będą źródłem powstawania odpadów 
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne a sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z 
przepisami ustawy o odpadach. 

Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie w sposób uporządkowany, w wyznaczonych 
miejscach w zależności od rodzaju i ich właściwości. Miejsca magazynowania odpadów powinno 
być oznakowane, a opakowania na odpady opisane. 

Wytworzone odpady, po zgromadzeniu ilości ekonomicznie uzasadniającej transport odpadów, będą 
wywiezione celem zagospodarowania. Transport odpadów do odzysku odbywać się będzie środkami 
transportu podmiotów zewnętrznych posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w tym 
zakresie. 

D: Emisja hałasu 

Praca zakładu będąca źródłem hałasu do środowiska emitowanego podczas pracy maszyn i 
urządzeń zakładu oraz transportu i spedycji - nie będzie powodowała przekroczeń standardów 
akustycznych na terenach chronionych akustycznie pod warunkiem dotrzymaniu przedstawionych 
w raporcie założeń: 

 pracy maszyn i urządzeń zakładu oraz pracy transportu samochodowego i spedycji tylko  
w porze dziennej (godz. 6.00-22.00) 

 dotrzymania przyjętych poziomów hałasu przy źródłach oraz wypadkowej izolacyjności 
akustycznej ścian i dachu hali odlewni, 

E: Emisja promieniowania 

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się montażu urządzeń, które zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska podlegają przepisom sprawdzania dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku. Nie przewiduje się oddziaływania na środowisko ze 
względu na emisję promieniowania elektromagnetycznego.  

F: Możliwość powstania sytuacji awaryjnych a także transgranicznego oddziaływania na środowisko 

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz oddziaływania 
transgranicznego związanego z eksploatację planowanego przedsięwzięcia. Uwzględniając 
ograniczony do terenu zakładu charakter oddziaływania na środowisko, wyklucza się możliwość 
wpływu tych oddziaływań na obszary położone poza jego granicami.  

 

Propozycja monitoringu. 

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz zakres korzystania ze środowiska nie zachodzi 
konieczność wykonywania systemów lokalnego monitoringu do badania zmian środowiska 
wywołanych eksploatacją projektowanego zakładu.  
Propozycja monitoringu w latach prowadzenia eksploatacji zakładu – wykonanie pomiarów 
hałasu w środowisku: 
o jednorazowo, po uruchomieniu projektowanej hali – w dwóch punktach pomiarowych: na granicy 

terenu zabudowy oraz przy elewacji budynku: Tułowice ul. Porcelanowa 2C. 
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o okresowych, co dwa lata, w trakcie eksploatacji zakładu – w dwóch punktach pomiarowych: na 
granicy terenu zabudowy oraz przy elewacji budynku: Tułowice ul. Porcelanowa 2C. 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, eksploatacja zakładu produkcji odlewów z 
metali nieżelaznych nie podlega obowiązkowi prowadzenia ciągłych lub okresowych pomiarów 
wielkości emisji pyłów i gazów do powietrza. 
 
Wnioski: 

1. Planowane przedsięwzięcie rozbudowy budynku produkcyjno-magazynowego o charakterze 
odlewni metali nieżelaznych w „DOLMET” Tułowice, kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

2. Przeprowadzona w raporcie analiza przyjętych koncepcji oraz proponowanych urządzeń, 
poparta obliczeniami wykazała, że praca zakładu tylko w porze dziennej (godz. 6.00-22.00) nie 
będzie wywierała ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko na etapach realizacji, 
eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia. 

3. Realizacja przedsięwzięcia na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, 
będzie spełniała wymagania i zakazy określone w Uchwale Nr XX/228/2016 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 27.09.2016r. 

4. Praca zakładu, będąca źródłem hałasu do środowiska emitowanego podczas pracy maszyn i 
urządzeń zakładu oraz transportu i spedycji, nie będzie powodowała przekroczeń standardów 
akustycznych na terenach chronionych pod warunkiem: 

 pracy zakładu tylko w porze dziennej (godz. 6.00-22.00) 

 dotrzymania poziomów hałasu przy źródłach oraz izolacyjności akustycznej ścian i dachu. 
Przedsięwzięcie nie będzie wywierało ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na 
środowisko na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji. 

5. Przedsięwzięcie, będące źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez emisję 
ze źródeł technologicznych oraz energetycznych (kotłownie), nie będzie powodować 
przekroczeń poziomów dopuszczalnych oraz poziomów odniesienia określonych w 
obowiązujących przepisach. Przedsięwzięcie nie będzie wywierało ponadnormatywnego 
oddziaływania na stan zanieczyszczenia powietrza na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz 
likwidacji. 

6. Eksploatacja zakładu będzie generowała ścieki socjalne oraz wody opadowe i roztopowe. Ścieki 
socjalne będą odprowadzane do miejskiej kanalizacji ściekowej. Wody opadowe z dachów będą 
odprowadzane częściowo powierzchniowo bezpośrednio do gruntu a częściowo do studni 
chłonnych a ze spływu z zanieczyszczonych terenów utwardzonych ( droga, parking)  zbierane 
za pomocą kanalizacji zakładowej i po podczyszczeniu w separatorze substancji 
ropopochodnych odprowadzane do studni chłonnych. Przedsięwzięcie nie będzie wywierało 
ponadnormatywnego oddziaływania na stan zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych na 
etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji. 

7. Etap rozbudowy, eksploatacji i likwidacji zakładu będą źródłem powstawania odpadów 
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne a sposób postępowania z odpadami będzie zgodny 
z przepisami ustawy o odpadach i nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska. 

8. Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z możliwością wystąpienia poważnych awarii na 
etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji i nie będzie oddziaływać transgranicznie na 
środowisko i nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

http://duwo.opole.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=25885
http://duwo.opole.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=25885
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1. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA RAPORTU, CEL 
OPRACOWANIA I KWALIFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

 
1.1. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 
 

1. Postanowienie Burmistrza Tułowic nr RLiŚ.6220.3.10.2020.AF z dnia 14.09.2020r. o 
nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia i ustalające zakres raportu. 

2. Mapa ewidencyjna, poświadczona przez właściwy organ, obejmująca przewidywany teren 
na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar oddziaływania  
(w odległości do 100 m od terenu realizacji przedsięwzięcia) 

3. Wypis z rejestru gruntów, obejmujący przewidywany teren na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie (liczba stron postępowania przekracza 10) 

4. Plan zagospodarowania z lokalizacją planowanego przedsięwzięcia. 

5. Mapa terenu zakładu z zaznaczonym przewidywanym obszarem oddziaływania, wraz z 
wyznaczoną odległością 100 m od terenu realizacji przedsięwzięcia. 

6. Projekt hali produkcyjno-magazynowej (rzut parteru - koncepcja). 

7. Tło zanieczyszczeń określone w piśmie GIOŚ RWMŚ w Opolu. 

8. Karty charakterystyki stosowanych substancji. 

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice, zatwierdzony Uchwałą 
nr VIII/52/07 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 sierpnia 2007r. - w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice we wsi Tułowice. 

10. Uchwała nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w 
sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. Z 017 poz. 414, z późn. zm.) 

11. Obowiązujące akty prawne: 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. 2020r., poz. 283). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 

r., poz. 1219); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020, poz. 55), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 797) 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne. (Dz. U. z 2020 poz. 310), 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. z 2019 poz. 969), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333)  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U.2016 poz. 1967). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112). 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. 2020 poz. 10). 
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1.2. Przedmiot opracowania i kwalifikacja przedsięwzięcia. 
 
1.2.1.Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego o charakterze 
odlewni metali nieżelaznych w Zakładzie Produkcji Odlewniczej „DOLMET” s.c.  
49-130 Tułowice, ul. Przemysłowa 1, działka nr 135/13. Rozbudowa/budowa budynku odlewni 
metali nieżelaznych pozwoli na likwidację aktualnie prowadzonych w trzech różnych obiektach 
produkcyjnych, sąsiadujących z terenem inwestycji, procesów odlewania elementów z metali 
nieżelaznych oraz skoncentrowanie produkcji na jednej działce nr 135/13 (własność inwestora).  

Inwestor:  Zakład Produkcji Odlewniczej „DOLMET” s.c.  
Dembiczak Sebastian, Bielecki Przemysław 
49-130 Tułowice, ul. Przemysłowa 1. 

Postanowienie Burmistrza Tułowic nr RLiŚ.6220.3.10.2020.AF z dnia 14.09.2020 r. nakłada 
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustala zakres raportu o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie, zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2020 
r. poz. 283), ze szczególnym uwzględnieniem: 

 oceny wpływu przedsięwzięcia na ochronę przyrody i ochronę przyrody i ochronę 
krajobrazu Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie; 

 analizy zgodności z zakazami określonymi w uchwale nr XX/228/2016 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. Z 017 poz. 414, z późn. zm.); 

 oddziaływania na klimat akustyczny terenów chronionych i stan powietrza 
atmosferycznego. 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie 
przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji. 

Skala przedsięwzięcia (wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko). 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. instalacje do wtórnego 
wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów o zdolności produkcyjnej wytopu do 4 ton na dobę 
zaliczone są do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach może stwierdzić obowiązek 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Planowana wielkość produkcji zakładu po rozbudowie – do 200 Mg odlewów/rok,  
                                                                                     tj. do 1 Mg/dobę. 

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę budynku produkcyjno-magazynowego/budowę hali 
odlewni metali nieżelaznych, łącznie z montażem 3 pieców odlewniczych. Zakres prac: 

 budowa hali produkcyjnej – odlewni o powierzchni 190 m2:  
o długości 15,7 m x szerokości 12,0m x wysokości 7,0m 

 montaż wyposażenia hali (trzy piece odlewnicze) wraz z systemem wentylacyjnym 
(wentylator dachowy z wyrzutnią powietrza) 

 zmiana i doposażenie budynku (1) produkcyjno-magazynowego z lakiernią,  

 przebudowa i rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie zakładu: kanalizacja wodna, 
ściekowa, deszczówka, instalacje elektryczne, droga wewnętrzna, parking. 
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1.2.2. Kwalifikacja przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 2 punkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu 
realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem 
przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub 
montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych 
w ust. 1, o ile progi te zostały określone, w związku z § 3 ust.1 punkt 12 (jako instalacje do 
wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania, odlewania lub 
przetwarzania metali z odzysku inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia), może być 
zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Uzyskanie przedmiotowej decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia zgodnie z 
zapisami art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2019 poz. 1712) jest konieczne przed decyzją o 
pozwoleniu na budowę wydawaną na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo 
budowlane. 

 

2. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA, ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM  
    ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP). 
 
2.1. Lokalizacja przedsięwzięcia. 

Przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku, polegające na rozbudowie budynku produkcyjno-
magazynowego o charakterze odlewni metali nieżelaznych w Zakładzie Produkcji Odlewniczej 
„DOLMET” s.c., zlokalizowana jest w Tułowicach ul. Przemysłowej 1, działka nr 135/13 
obręb Tułowice, gmina Tułowice, powiat opolski, województwo opolskie.  

 
Rys. 1.1. Wycinek mapy topograficznej rejonu lokalizacji przedsięwzięcia (zielony kontur) 

Najbliższa zabudowa MW (niebieski kontur). 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001839
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001839
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Rys. 1.2. Wycinek mapy katastralnej rejonu lokalizacji przedsięwzięcia (zielony kontur) 

 
Rys. 1.3. Lokalizacji przedsięwzięcia na mapie ewidencyjnej (niebieski kontur) 

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji/ZPO „DOLMET” s.c. znajdują się: 

 od strony wschodniej budynek magazynowy firmy DOLMET s.c., dalej droga wojewódzka 405 
(ul. Porcelanowa) 
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 od strony północnej droga gminna (ul. Przemysłowa), dalej zabudowa mieszkaniowa (rejestr 
zabytków) oraz stacja paliw Lotos Optima 

 od strony zachodniej droga gminna (ul. Przemysłowa), dalej tereny usługowe (były Porcelit) 
oraz sklep Biedronka. 

 od strony południowej tereny usługowe (były Porcelit, rejestr zabytków) 

Zakład „DOLMET” s.c. zlokalizowany jest w bezpiecznej odległości od terenów normowanych 
akustycznie. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa oraz tereny chronione akustycznie znajdują się za 
granicą zakładu: 

 zabudowa wielorodzinna ul. Porcelanowa 2C, działka nr 135/3 (wg mpzp 27 MW),  
w odległości 15 m od strony północnej, przyjęto jako punkt monitoringu 

 zabudowa wielorodzinna ul. Porcelanowa 7A, działka nr 238/12 (wg mpzp 36 MW),  
w odległości 150 m od strony północno-wschodniej, 

 

2.2. Zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z mpzp. 

Teren inwestycji jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Tułowice, zatwierdzonego Uchwałą nr VIII/52/07 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 sierpnia 
2007r. - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice 
we wsi Tułowice obejmującego teren przemysłu i składów w rejonie uli Przemysłowej i 
Porcelitowej.  

 

Rys.2. Wyrys z mpzp gminy Tułowice z zaznaczoną lokalizacją terenu inwestycji (zielony 

kontur) i najbliższej zabudowy MW (niebieski kontur). 
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Teren inwestycji zlokalizowany jest w całości na terenie oznaczonym w w/w planie jako 28b 
P,B,S,U przeznaczonym pod zabudowę przemysłową, składową, produkcyjno-usługową lub 
technicznego zaplecza motoryzacji i maszyn rolniczych oraz obiektów infrastruktury technicznej. 

Stosownie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice:  

§ 9. Tereny oznaczone symbolem 25P,S; 28bP,B,S,U; 28cP,B,S,KS przeznacza się pod zabudowę 
przemysłową, składową, produkcyjno - usługową, usługowo - handlową lub technicznego 
zaplecza motoryzacji i maszyn rolniczych oraz obiektów infrastruktury technicznej. Ustala się 
następujące warunki ich zabudowy i zagospodarowania: 

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę przy czym istniejące budynki mogą ulegać przebudowie, 
rozbudowie z utrzymaniem ich w grupie budynków niskich; dopuszcza się budowę nowych 
budynków; 

2) dopuszcza się funkcje mieszane z wykluczeniem inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane sporządzenie 
stosownego raportu (za wyjątkiem inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury 
technicznej i komunikacji); uciążliwość obiektów i urządzeń na granicy winna spełniać wymogi 
określone dla terenu sąsiedniego; 

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

4) gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalizując ich 
ilość i zapewniając ich odzysk; 

5) wyklucza się składowanie, na wolnym powietrzu lub w niezadaszonych budowlach, substancji 
i materiałów powodujących zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych; 

6) nakazuje się wysokość nowej zabudowy mierzoną od średniego poziomu terenu do gzymsów, 
kalenic i innych elementów wieńczących budynki nie przekraczającą 12 m; 

7) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń punktowych wyższych od zabudowy (maszty 
reklamowe, urządzenia technologiczne, itp.); 

8) nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć zgodnie z rysunkiem planu, a w przypadkach 
nieokreślonych na rysunku planu, w odległości 8,0 m od frontowej granicy działki; przy 
rozbudowie istniejącej zabudowy linie zabudowy dostosować do istniejącej linii określonej przez 
sąsiednie, zasadnicze budynki; 

9) dla nowo zabudowywanych terenów nakazuje się powierzchnię biologicznie czynną nie 
mniejszą niż 15 % powierzchni terenu w liniach rozgraniczających, a powierzchnię zabudowy 
max. 70 % powierzchni terenu w liniach rozgraniczających; 

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

11) realizacja obiektów i urządzeń funkcji uzupełniających i z zakresu infrastruktury technicznej 
wg aktualnych warunków technicznych; 

12) docelowo teren przewidziany do uzbrojenia w sieć elektroenergetyczną kablową, sieć 
wodociągową sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjną i gazową 

13) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej wewnętrznymi drogami; 

14) dopuszcza się wtórny podział terenów na tereny mniejsze, przy czym dla nowo 
wydzielonych terenów niemających dostępu do drogi publicznej, należy zapewnić obsługę 
komunikacyjną drogami dojazdowymi wewnętrznymi wg warunków technicznych; 

15) na terenie 28cP,B,S,KS dopuszcza się funkcjonowanie stacji paliw, dla której ustala się: 
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- wysokość zabudowy max. 6,0m do okapu dachu wiat nad dystrybutorami, pawilonu 
handlowego stacji, 

- w rozwiązaniach technologicznych stacji nakazuje się wprowadzenie zabezpieczeń przed 
przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu, hermetyzację gospodarki paliwowej, 
monitoring wód gruntowych poprzez założenie piezometrów, 

- odprowadzenie ścieków opadowych z utwardzonego parkingu i dróg komunikacji po 
podczyszczeniu do kanalizacji deszczowej. 

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tułowice. 

 
Z terenem lokalizacji inwestycji sąsiadują od strony południowej (obiekty byłego zakładu Porcelit) 
oraz od strony północnej (budynek mieszkalny) obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej. 

Stosownie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice:  

§ 18.1. Ochronie konserwatorskiej podlega wpisany do rejestru zabytków pod nr 2374/97 
budynek administracyjny w zespole fabryki porcelany „RS Tulowitz”. 

2. Działania inwestycyjne oraz wszelkie roboty prowadzone w obiekcie, wyszczególnionym w 
ust. 1 i w jego otoczeniu należy prowadzić w oparciu o szczegółowe wytyczne, uzgodnienia i 
decyzje Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

3. W planie obejmuje się ochroną konserwatorską - budynek fabryczny zakładu porcelitu, 
budynek mieszkalny (ul. Świerczewskiego 2c), portiernia fabryki oraz ogrodzenie fabryki. 

4. Dla zabytków określonych w ust. 3 zakres ochrony konserwatorskiej wymaga zachowania: 

- bryły obiektu oraz zasadniczej formy dachu, 

- kompozycji, materiału i detalu elewacji, 

- zasadniczych materiałów ściennych w nowych fragmentach zewnętrznych. 

5. Dla obiektów, wyszczególnionych w ust. 3, ustala się obowiązek dokonania uzgodnienia 
rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym w trybie określonym przepisami 
prawa budowlanego. 

6. Odkrycie przedmiotów przypuszczalnie zabytkowych w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych i ziemnych wymaga: 

1) wstrzymania robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia; 

3) powiadomienia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy. 

Działalność zakładu, po zakończeniu rozbudowy hali produkcyjnej, nie będzie wpływać negatywnie 
na obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej (jak to miało miejsce dotychczas). 

Zgodnie z mpzp najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej (chronione akustycznie): 

 zabudowa wielorodzinna ul. Porcelanowa 2C, działka nr 135/3 (wg mpzp 27 MW),  
w odległości 15 m od strony północnej, przyjęto jako punkt monitoringu 

 zabudowa wielorodzinna ul. Porcelanowa 7A, działka nr 238/12 (wg mpzp 36 MW),  
w odległości 150 m od strony północnej, 

Dla terenów przeznaczonych w planie pod zabudowę mieszkaniową obowiązują dopuszczalne 
poziomy hałasu zgodnie z przepisami szczególnymi. 

Teren lokalizacji inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. Działka nie znajduje się w 
strefie eksploatacji górniczej. Na terenie zakładu nie występują gleby uprawne – jest to teren 
przemysłowy. 
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3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
3.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia oraz warunków  użytkowania terenu  
w fazie budowy i eksploatacji 
 
3.1.1. Istniejący stan zagospodarowania działki. 

Aktualnie na środkowej i zachodniej części działki nr 135/13, na której realizowane będzie 
przedsięwzięcie, zlokalizowana jest wiata blaszana oraz plac manewrowy i parking zakładu 
DOLMET s.c. Dlatego część inwestycyjna działki posiada pełne uzbrojone w zakresie kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci energii elektrycznej oraz sieci 
telefonicznej. Ponadto na działce znajdują się: wewnętrzna droga dojazdowa z parkingiem, plac 
manewrowy, tereny zielone.  

Wykaz istniejących na terenie zakładu obiektów budowlanych: 

o (3) hala magazynowa, połączona z halą produkcyjno-biurową (1) 

o (1) hala produkcyjno-biurowa (m.in. malarnia - I poziom, biura - II poziom) połączona z 
częścią socjalną 

o (3’) budynek gospodarczy 

o (w)  wiata blaszana (do demontażu) 

o (d) droga dojazdowa, parking, plac manewrowy 

 
Rys.3.1. Widok z góry  terenu inwestycji (zielony kontur) 

w 

1 

3 

3’ 

d 
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Rys.3.2. Widok na zakład od ulicy Przemysłowej, teren inwestycji oznaczony strzałką 

 

 

Rys.3.3. Widok na zakład od ulicy Porcelanowej, teren inwestycji – za budynkiem (1) (strzałka) 

W trakcie przeprowadzania wizji lokalnej terenu inwestycji objętego przedsięwzięciem nie 
stwierdzono występowania jakichkolwiek okazów zieleni wysokiej podlegającej ochronie prawnej, 
dlatego projektowana inwestycja nie naruszy szaty roślinnej zarówno w procesie inwestycyjnym, 
jak i w okresie funkcjonowania instalacji.  

Przedmiotowa działka oraz zabudowa na działce nie są wpisane do rejestru zabytków. 

1 
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Aktualna lokalizacja Zakładu Produkcji Odlewniczej „DOLMET” s.c. w Tułowicach. 

Aktualnie Zakład Produkcji Odlewniczej „DOLMET” s.c. zlokalizowany jest w Tułowicach przy  
ul. Przemysłowej 1, na obszarze dużego kompleksu przemysłowego po byłych Zakładach „Porcelit". 
Teren zakładu stanowią trzy odrębne obiekty, zlokalizowane na trzech odrębnych działkach,  
w odległości 50-100 m od siebie: 

 Działka 135/4. Budynek odlewni, obiekt W1: piec odlewniczy elektryczny - 1 szt., tokarki - 4 
szt., piła - 1 szt. 

 Działka 135/32. Hala odlewni, obiekt W2: piec odlewniczy elektryczny - 3 szt., piec 
odlewniczy płomienny - 1 szt., stanowisko spawania, frezarka - 1 szt., piły - 2 szt. 

 Działka 135/13. Malarnia, obiekt W3: kabina lakiernicza - 2 szt. 

 

Zakład Produkcji Odlewniczej „DOLMET” s.c. jest producentem wyrobów i odlewów z metali 
nieżelaznych, głównie ołowiu. Zakład posiada odlewnię kokilową, produkującą odlewy ołowiane w 
formach stałych. Masa produkowanych wyrobów wynosi od 0,1 kg do 500 kg. Główny asortyment 
produkowanych odlewów: osłony materiałów promieniotwórczych, osłony radiologiczne i pojemniki 
osłonowe na potrzeby techniki nuklearnej oraz wyroby małej architektury ogrodowej i różnorodne 
odlewy do celów przemysłowych i dekoracyjnych. 

Wielkość produkcji zakładu – do 180 Mg odlewów/rok, tj. do 1 Mg/dobę. 

 

3.1.2. Planowany stan zagospodarowania działki. 

Planowana inwestycja w Zakładzie Produkcji Odlewniczej „DOLMET” s.c. 49-130 Tułowice,  
ul. Przemysłowa 1 na działce nr 135/13 polegać będzie na rozbudowie istniejącego budynku 
produkcyjno-magazynowego o dodatkową halę o charakterze odlewni metali nieżelaznych. 
Rozbudowa budynku odlewni pozwoli na likwidację aktualnie prowadzonych w trzech różnych 
obiektach produkcyjnych, sąsiadujących z terenem inwestycji, procesów odlewania elementów z 
metali nieżelaznych oraz skoncentrowanie produkcji na jednej działce nr 135/13, będącej 
własnością inwestora. 

Hala odlewni budowana będzie w formie konstrukcji stalowej jednonawowej, szkielet z ram 
stalowych kotwionych w fundamentach żelbetowych. Obudowa konstrukcji hali wykonana będzie z 
pyt warstwowych oraz częściowo ze ścian murowanych. Elewacja frontowa wykonana będzie jako 
fasada szklana oraz ściana pełna. Przekrycie hali z płyt warstwowych, ze spadkiem na tylną część 
działki. 

 

 



ZPU HI-EKO s.c. 
45-449 Opole 

ul. Wschodnia 25 

tel. O77/ 4563 785 

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: 
Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego o charakterze  

odlewni metali nieżelaznych w ZPO „DOLMET” s.c. Tułowice 

Strona 
nr 

22 

 

 

 
Rys. 4.1. Plan zagospodarowania terenu inwestycji wraz z lokalizacją emitorów.

HALA 

Wjazd/wyjazd 
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Rys.4.2. Wizualizacja projektowanej hali (5),  
obok istniejący budynek produkcyjno-magazynowy/biurowy (1) 

Zakres projektu: 

 budowa hali produkcyjnej/odlewni:  
dł. 15,7m x szer. 12,0m x wys. 7,0m: 
powierzchnia 190m2   

 montaż wyposażenia hali odlewni (trzy piece odlewnicze o pojemności tygla 50 dm3, tj. 560 
kg Pb każdy i zużyciu 850 kg Pb w ciągu 7 godzin każdy) wraz z systemem wentylacyjnym 
(wentylator dachowy z wyrzutnią powietrza), 2 piece aktywne , jeden jako rezerwowy; 

 zmiana i doposażenie budynku produkcyjno-magazynowego z lakiernią (1), przeniesienie do 
budynku stanowiska spawania z dotychczasowej lokalizacji w obiekcie W2 

 przebudowa i rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie zakładu: kanalizacja wodna, 
ściekowa, deszczówka, instalacje elektryczne, droga wewnętrzna, parking. 

 

Bilans terenu: 

Zamierzenie inwestycyjne będące przedmiotem niniejszej Karty informacyjnej zlokalizowane 
jest na niezabudowanym terenie funkcjonującego zakładu DOLMET s.c. w Tułowicach przy  
ul. Przemysłowej 1, na działce nr 135/13 obręb Tułowice: 

Powierzchnia terenu inwestycji (działka nr 135/13)  - 1 052 m2, w tym: 

 Powierzchnia zabudowy (hala projektowana)  -   214 m2, 

 Powierzchnia zabudowy (istniejąca)    -   335 m2, 

 Powierzchnia dróg i placów utwardzonych (projektowana):-    130 m2, w tym 

- miejsca parkingowe (projektowana)    -      40 m2,  

 Powierzchnia dróg i placów utwardzonych (istniejąca): -    170 m2,  

 Powierzchnia terenów zielonych (projektowana):  -    200 m2 (20%) 

1 

5 
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3.2. Główne cechy charakterystycznych procesów produkcyjnych 

 

3.2.1. Ogólna charakterystyka instalacji 

Zakład Produkcji Odlewniczej Dolmet s.c. w Tułowicach po zakończeniu rozbudowy pozostanie 
producentem wyrobów i odlewów z metali nieżelaznych. Główne produkty zakładu to odlewy 
ołowiane, osłony przed promieniowaniem radioaktywnym, wykorzystywane w technologiach 
jądrowych i medycynie nuklearnej. Ołowiane odlewy produkowane będą za pomocą technologii 
odlewania grawitacyjnego, z wykorzystaniem stalowych kokili odlewniczych.  

Planowana wielkość produkcji zakładu po rozbudowie – do 200 Mg odlewów/rok,  
                                                                                     tj. do 1 Mg/dobę. 

 

3.2.2. Opis procesu technologicznego 

Odlewanie grawitacyjne kokilowe ołowiu:  

Wsad metalu/gąski odlewnicze będzie roztapiany w projektowanych elektrycznych piecach 
tyglowych (np.: typ CƜO-3,5.6,5/12,5 – 3 szt.) do osiągniecia stanu płynnego, następnie 
roztopiony metal będzie z tygla zalewany do kokili.  

Stopiony metal wprowadzany jest do kokili grawitacyjnie. Właściwości tak otrzymanych 
odlewów są lepsze niż przy odlewaniu do form piaskowych (większa dokładność wymiarowa, 
mniejsza chropowatość powierzchni, lepsze właściwości mechaniczne, skrócenie czasu 
obróbki cieplnej odlewów). Odlewy kokilowe charakteryzują się dobrym wykończeniem 
powierzchni oraz wysoką jednorodnością materiału. 

Masa produkowanych odlewów: od 0,1 do 500 kg.  

 
 

Forma do odlewów kokilowych Odlew kokilowy 

Gotowe odlewy poddawane będą oczyszczaniu z użyciem rozpuszczalników a następnie malowane 
farbą ochronną (w kabinach lakierniczych zlokalizowanych w budynku produkcyjno-biurowym). 

W celu zachowania ciągu technologicznego w projektowanej hali zainstalowane będą:  

- 3 piece odlewnicze elektryczne (dwa robocze, trzeci rezerwa) 

- 1 stanowisko spawalnicze (usuwanie wad), przeniesione do istniejącej hali produkcyjno-biurowej 

Elektryczne piece odlewnicze wyposażone zostaną w indywidualne odciągi, połączone wspólnym 
kolektorem do wentylatora dachowego o wydajności do 27 720 m3/h (zadaszony emitor E1, 
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h=7,5m). Piece pracować będą w systemie 1 zmianowym 6h/dobę, jednoczesna praca dwóch 
pieców, trzeci piec rezerwowy. 

Stanowisko do oczyszczania odlewów z wykorzystaniem rozpuszczalnika zostanie przeniesione do 
projektowanej hali z poprzedniej lokalizacji i będą wyposażone w odciąg o wydajności do 1000 
mᵌ/h . Wylot gazów zaprojektowano poprzez emitor zlokalizowany na północno-wschodniej 
elewacji hali (zadaszony emitor E3, h=7,5m). 

Stanowisko spawalnicze (przeniesione do istniejącego budynku produkcyjno-biurowego (1) z 
poprzedniej lokalizacji) wyposażone będzie w instalację odciągową STAN 100 o wydajności do 
1000 mᵌ/h, połączoną z urządzeniem filtrowentylacyjnym o skuteczności odpylania 99%. Wylot 
oczyszczonych gazów zaprojektowano poprzez emitor zlokalizowany na wschodniej elewacji hali 
(zadaszony emitor E2, h=7,5m). 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia, w istniejącym budynku produkcyjno-biurowym (1), 
znajduje się malarnia (dwie kabiny), z wyciągiem substancji lotnych farb i rozpuszczalników 
(istniejący zadaszony emitor E4, h=7,6 m), posiadająca pozwolenie na emisje gazów i pyłów do 
powietrza ważne do 2023 r.  

Gotowe, pomalowane wyroby będą pakowanie i przekazywane na magazyn, skąd będą wysyłane 
do zamawiającego.  

Specyfikacja maszyn i urządzeń: 

(5) Hala produkcyjna/odlewnia (projektowana): 

 piece odlewnicze tyglowe elektryczne np.: typ CƜO-3,5.6,5/12,5 – 3 szt.  

- pojemność tygla 50dm3, 560 kg Pb, wydajność maksymalna – 850 kg Pb/7 h/dobę 

- temperatura 100-1250 °C, moc 12,0 kW 

 wentylator dachowy pieców tyglowych typ PFD-560/4D – 1 szt.  

- wydajność– 27 720 m3/h, moc 5,5 kW, LA=82 dB 

 stanowisko oczyszczania odlewów wyposażone w odciąg o wydajności do 1000 mᵌ/h 

(1) Budynek produkcyjno-biurowy (istniejący, w rozbudowie): 

 kabina lakiernicza – 2 szt.  

 stanowisko spawalnicze do usuwanie wad – 1 kpl. (przeniesione) 

  

Piec tyglowy elektryczny typ CƜO-3,5.6,5/12,5 (projektowany) 
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Wentylator dachowy typ PFD-560/4D 

(projektowany) 

Wentylator PFD-560/4D – wymiary emitora 

Instalacje technologiczne: 

Planowane przedsięwzięcie rozbudowy budynku produkcyjno-magazynowego o halę odlewni o 
powierzchni 190 m2 zlokalizowane jest na terenie funkcjonującego zakładu DOLMET s.c. w 
Tułowicach. Teren zakładu wyposażony jest w kompletną infrastrukturę przemysłową oraz posiada 
pełne uzbrojenie z doprowadzonymi mediami przemysłowymi. Urządzenia nowej hali zostaną 
podłączone do istniejących instalacji elektrycznej, wodno-ściekowej oraz deszczowej. Projektowana 
hala wymaga wentylacji, dlatego powstaną nowe emitory emisji zanieczyszczeń oraz źródła hałasu. 

 

3.2.3. Ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii. 
 
3.2.3.1. Etap eksploatacji . 

W związku z rozbudową hali produkcyjno-biurowej oraz dobudową hali odlewni planowana roczna 
wielkość produkcji zakładu wzrośnie do ok. 200 Mg odlewów/rok, przy niezmiennej 
maksymalnej produkcji dobowej wynoszącej 1 Mg/dobę.  

Bilans zużycia surowców i materiałów po zrealizowaniu przedsięwzięcia:  Tabela nr 1: 

Rodzaj wykorzystanych 
surowców, materiałów 

Przewidywane max zużycie roczne w zakładzie 

Aktualnie 
Po rozbudowie oraz 

uruchomieniu hali odlewni 
Surowce, materiały 

Stop ołowiu w gąskach 180 Mg/rok 200 Mg/rok 

Kalafonia – smarowanie form 
odlewniczych 

0,03 Mg/rok - 

Elektrody spawalnicze 1500 szt./rok 1500 szt./rok 

Farba poliwinylowa/ 
epoksydowa 

0,35 Mg/rok  0,35 Mg/rok  

Rozpuszczalnik 0,14 Mg/rok, w tym: 
0,07 Mg/rok – powlekanie 
0,07 Mg/rok –czyszczenie 

0,14 Mg/rok, w tym: 
0,07 Mg/rok – powlekanie 
0,07 Mg/rok –czyszczenie 
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Media 

Zużycie wody: 200 mᵌ/rok 130 m3/rok 

Węgiel opałowy 14 Mg/rok 14 Mg/rok 

Zużycie energii:  70 000 kWh/rok 50 000 kWh/rok 

 

3.2.3.2. Etap realizacji. 

Ilości surowców i materiałów potrzebne do realizacji inwestycji zostaną szczegółowo określone  
w projekcie wykonawczym, ilości te wynikają z obowiązujących przepisów i wymaganych 
standardów technicznych dla elementów składowych przedsięwzięcia. Do budowy wykorzystane 
zostaną następujące materiały i surowce: 

- energia elektryczna (na potrzeby robót budowlanych), woda, 

- konstrukcje stalowe, prefabrykaty, bloczki betonowe, beton towarowy, pokrycia dachowe, 
cement, piasek, tłuczeń kamienny,  

- drogowe płyty betonowe, kostka brukowa i betonowa. 

Pracownicy budowlani w trakcie budowy korzystać będą z własnego zaplecza socjalno-biurowego 
(kontenery socjalne z własną dostawą wody pitnej oraz odbiorem ścieków). 

 

3.2.4. Zatrudnienie i organizacja pracy 

W związku z rozbudową zakładu o nową halę odlewni, przy jednoczesnej likwidacji dwóch 
obiektów, zlokalizowanych aktualnie poza działką nr 135/13, zatrudnienie w zakładzie nie ulegnie 
zmianie. 

Liczba zatrudnionych pracowników/stan obecny: 10 pracowników produkcji + 2 osoby dozoru. 

Organizacja pracy w zakładzie, bez zmian: system jednozmianowy (tylko w porze dziennej) 

Zaplecze socjalno-sanitarne dla pracowników (umywalki natrysk, WC) zlokalizowane będą  
w istniejących na działce nr 135/13 obiektach produkcyjnych. 

 

3.2.5. Spedycja oraz transport: 

Określenie natężenia ruchu pojazdów mechanicznych na terenie zakładu: 

1. Ilość samochodów do transportu surowców oraz materiałów (max) 

Samochody ciężarowe:   1 samochód/m-c, przyjęto 1 samochód/8 h. 

Samochody dostawcze/kurierskie:  4 samochód/ m-c, przyjęto 2 samochód/8 h 

Wózek widłowy LINDE (gaz):  przyjęto praca 7 h/8 h 

2. Ilość samochodów do spedycji gotowej produkcji (max) 

Samochody ciężarowe:   1 samochód/m-c, przyjęto 1 samochód/8 h. 

RAZEM (1+2):  

Samochody ciężarowe:   2 samochody/ m-c, przyjęto 1 sam/8. 

Samochody dostawcze/kurierskie:  4 samochody/ m-c, przyjęto 2 sam/8 h. 

Wózek widłowy LINDE (gaz):   przyjęto praca 7 h/8 h 

Transport tylko w porze dziennej (I zmiana). 
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3.3. Przewidywane oddziaływanie na środowisko 
Tabela Nr 2 

Szczegółowe uwarunkowania, związane z 

kwalifikowaniem wpływu przedsięwzięcia na 
środowisko 

Wpływ przedsięwzięcia - istotność parametru w 

odniesieniu do wpływu na środowisko 

Znaczne Średnie Małe Brak 

Skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego 
terenu oraz ich wzajemne proporcje 

  X  

Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w 
szczególności nakładanie się oddziaływań 

  X  

Wykorzystywanie zasobów naturalnych    X 

Emisje i występowanie innych uciążliwości:  

- emisja ścieków    X 

- emisja odpadów   X  

- zanieczyszczenie gleby    X 

- emisja hałasu   X  

- emisja substancji do powietrza  X   

- emisja pola elektromagnetycznego    X 

Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy 
uwzględnieniu używanych substancji i 
stosowanych technologii 

   X 

Wpływ na obszary wodno-błotne oraz inne 
obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych 

   X 

Wpływ na obszary wybrzeży    X 

Wpływ na obszary górskie i leśne    X 

Wpływ na obszary objęte ochroną, w tym strefy 
ochronne ujęć wód i obszary ochronne 
zbiorników wód śródlądowych 

   X 

Wpływ na obszary wymagające specjalnej 
ochrony ze względu na występowanie gatunków 
roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk 
przyrodniczych objętych ochroną  

   X 

Wpływ na obszary, na których standardy jakości 
środowiska zostały przekroczone 

   X 

Wpływ na obszary o krajobrazie mającym 
znaczenie historyczne, kulturowe oraz 
archeologiczne 

   X 

Występująca gęstość zaludnienia w rejonie 
inwestycji 

  X  

Wpływ na obszary przylegające do jezior    X 

Wpływ na obszary ochrony uzdrowiskowej    X 
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4. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM 
PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 
ŚRODOWISKO, W TYM ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJĘTYCH OCHRONĄ NA 
PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY.  
WYNIKI INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ WRAZ Z OPISEM METODYKI. 

 

4.1. Elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004. 

 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020, poz. 55) wymienia 10 form 

ochrony przyrody: 

1. parki narodowe 

2. rezerwaty przyrody 

3. parki krajobrazowe 

4. obszary chronionego krajobrazu 

5. obszary Natura 2000 

6. pomniki przyrody 

7. stanowiska dokumentacyjne 

8. użytki ekologiczne 

9. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

10. ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Na terenach zbliżonych do lokalizacji przedsięwzięcia nie występują obszary parków narodowych w 
myśl ustawy o ochronie przyrody. Poniżej przedstawiono lokalizację najbliżej położonych obszarów 
przyrodniczych podlegających ochronie: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary 
chronionego krajobrazu oraz obszary Natura 2000. 

Najbliższe obszary chronione (rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego 
krajobrazu) znajdują się w następujących odległościach od inwestycji: 

(1) OChK Bory Niemodlińskie   - w obszarze 

(2) ZPK Lipno     - 3,0 km 

(3) Rezerwat Złote Bagno   - 8,2 km 

Najbliższe obszary chronione w ramach NATURA 2000 znajdują się w następujących odległościach 
od inwestycji: 

(1) SOO Bory Niemodliński PLH160005 – 0,5 km 
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Rys. 5.1.  Lokalizacja najbliższych obszarów chronionych: Rezerwaty, OChK, ZPK  
(brązowa i różowa szrafura- obszary chronione, niebieską okrąg - teren inwestycji) 

 
Rys. 5.2.  Lokalizacja najbliższych obszarów Natura 2000 ( niebieski okrąg - teren inwestycji) 

1 

2 

1 
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Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. 

OChK Bory Niemodlińskie utworzony został w 1988 r. Uchwałą Nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie ochrony walorów krajobrazu.  

OChK 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. 

Położony na terenie gmin: Prószków (miejsko-wiejska), Komprachcice (wiejska), Biała (miejsko-
wiejska), Dąbrowa (wiejska), Krapkowice (miejsko-wiejska), Lewin Brzeski (miejsko-wiejska), 
Łambinowice (wiejska), Strzeleczki (wiejska), Korfantów (miejsko-wiejska), Tułowice (miejsko-
wiejska), Grodków (miejsko-wiejska), Niemodlin (miejsko-wiejska).  

Przedmiot ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, zakazy i odstępstwa 
od nich określa obecnie Uchwała Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 
września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, która zastąpiła Rozporządzenie Nr 
0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1133, ze zmianami). W w/w uchwale wskazano zasady i 
preferowane kierunki działań na tych terenach, w odniesieniu do poszczególnych ekosystemów.  

1) w zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych: preferowanie działań zmierzających do 
zachowania i utrzymywania we właściwym stanie ochrony istniejących śródleśnych cieków, 
mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw na piaskowych poprzez m.in. ekstensywne 
użytkowanie i niedopuszczanie do zarastania drzewami i krzewami otwartych przestrzeni; 

2) w zakresie czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych:  

a) przeciwdziałanie sukcesji łąk, pastwisk i torfowisk poprzez m.in. ekstensywne użytkowanie (np. 
koszenie, wypas) lub mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i krzewów,  

b) ograniczanie zmiany użytkowania łąk i pastwisk na grunty orne bądź inne uprawy rolne, 

c) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi, 

d) kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę oraz formowanie nowych 
założeń zieleni wiejskiej (zadrzewienia, zakrzaczenia, remizy śródpolne, parki wiejskie), 

e) zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych, 

f) zachowanie zbiorowisk wydmowych, muraw na piaskowych i psiar, 

g) zachowanie zbiorowisk muraw kserotermicznych, 

h) realizowanie melioracji odwadniających, w tym regulowanie odpływu wody z sieci rowów, tylko 
w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym zachowaniem reżimów 
wilgotnościowych terenów podmokłych, w tym torfowisk, obszarów wodno – błotnych i obszarów 
źródliskowych cieków, 

i) eksploatowanie surowców mineralnych w sposób minimalizujący negatywne oddziaływania na 
przyrodę,  

j) prowadzenie rekultywacji uwzględniającej potrzeby ochrony walorów przyrody ożywionej, 
nieożywionej oraz krajobrazu,  

k) przeciwdziałanie przerywaniu ciągłości korytarzy ekologicznych,  

l) preferowanie regionalnych stylów architektonicznych w zabudowie oraz zabudowy zachowującej 
historyczne kierunki przestrzennego rozwoju miejscowości,  

http://duwo.opole.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=25885
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m) preferowanie zabudowy w zwartych układach ruralistycznych; 

3) w zakresie czynnej ochrony ekosystemów wodnych:  

a) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej,  

b) zachowanie pasów roślinności wzdłuż rowów melioracyjnych i cieków z dopuszczeniem prac 
związanych z ich utrzymaniem i konserwacją, 

c) preferowanie wokół zbiorników wodnych roślinności niskiej i wysokiej ograniczającej spływy 
powierzchniowe, 

d) utrzymanie i odtwarzanie meandrów na wybranych odcinkach cieków, 

e) zwiększanie małej retencji poprzez zachowanie lub odtwarzanie siedlisk hydrogenicznych, w tym 
źródlisk oraz starorzeczy i lokalnych obniżeń terenu. 

Na Obszarze Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie od 21.10.2016 r. obowiązują 
następujące zakazy Uchwały Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 
września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu: 

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 
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; 

2) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie 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 wodno - prawnym, o którym mowa 
w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne z wyjątkiem urządzeń 
wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej; 

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. 

Opis obowiązujących zakazów: 

 (1) Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia.  

 (2) Zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii 
brzegów jezior i rzek - nie dotyczy: 
1) obszarów zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jeżeli przeprowadzona strategiczna 
ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę 
przyrody, w tym pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych i ochronę krajobrazu obszaru 
chronionego krajobrazu; 
nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 

http://duwo.opole.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=25885
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 (3) Zakaz 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, nie dotyczy zadrzewień śródpolnych, których 
usunięcie jest konieczne w celu przywrócenia użytkowania gruntów rolnych - krzewów do 10 
lat lub drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 35 cm w przypadku 
topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii 
akacjowej i platanu klonolistnego oraz 25 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. 
nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 

 (4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, 
nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia 

 (5) dokonywania zmian stosunków wodnych, 
nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia 

 (6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych i obszarów wodno – błotnych,  
nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia 

 

4.2. Elementy środowiska objęte ochroną - korytarze ekologiczne, znajdujące się  
w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia. 

 

 
Rys. 5.3.  Lokalizacja najbliższych korytarzy ekologicznych (szara szrafura) 

(czerwony okrąg - teren inwestycji) 
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Na podstawie informacji uzyskanych z przeglądarki mapowej Geoserwis GDOŚ prezentującej 
granice obszarów chronionych dla terenu całej Polski stwierdza się, iż teren na którym realizowane 
będzie planowane przedsięwzięcie położony jest w bezpiecznej odległości od korytarzy 
ekologicznych (min 21 km). 

Poniżej określono, czy w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia znajdują się obszary 
podlegające ochronie i jaki jest zakres ewentualnego oddziaływania.  

 parki narodowe       – nie ma oddziaływania 

 rezerwaty przyrody      – nie ma oddziaływania 

 parki krajobrazowe      – nie ma oddziaływania 

 obszary chronionego krajobrazu    – nie ma oddziaływania 

 obszary Natura 2000       – nie ma oddziaływania 

 korytarze ekologiczne      - nie ma oddziaływania 

 pomniki przyrody      – nie ma oddziaływania 

 stanowiska dokumentacyjne     – nie ma oddziaływania 

 użytki ekologiczne      – nie ma oddziaływania 

 zespoły przyrodniczo krajobrazowe    – nie ma oddziaływania 

 stanowiska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną  – nie ma oddziaływania 

 

Zastosowane w zakładzie rozwiązania związane z emisją substancji do powietrza, energii do 
środowiska oraz z gospodarką odpadami w pełni zabezpieczą otoczenie i nie będą miały 
negatywnego wpływu na obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Planowane 
przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało negatywnie na obszary chronione w ramach Natura 2000 
oraz obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.  

Wpływ planowanej inwestycji na obszary NATURA 2000 można uznać za mało istotny ze względu: 

- odległość od najbliższego obszaru NATURA 2000 (ok. 5,2 km); 

- brak bezpośrednich powiązań projektowych z obszarem NATURA 2000; 

- brak koniecznych powiązań do zarządzania obszarem NATURA 2000; 

- brak znaczących oddziaływań. 

 

4.3. Oddziaływanie przedsięwzięcia na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) 
i podziemnych (JCWPd). Obszar szczególnego zagrożenia powodzią. 

 
4.3.1. Oddziaływanie przedsięwzięcia JCWP oraz JCWPd. 

Planowane przedsięwzięcie odbywać się będzie na obszarze dorzecza Odry w Regionie Wodnym 
Środkowej Odry. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zastał zatwierdzony 
Uchwałą Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. na posiedzeniu Rady Ministrów i opublikowany w 
Monitorze Polskim nr 40 poz. 451. Plan ten został zaktualizowany w drodze Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2016, poz. 1967).  

Cele środowiskowe zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza określa się 
między innymi dla: 

 sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych; 

 jednolitych części wód podziemnych; 
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Celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód 
powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału i stanu, tak aby osiągnąć 
dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Cele te realizuje się przez podejmowanie 
działań, w szczególności działań polegających na: 

 stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe oraz 
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1; 

 zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych substancji 
priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1. 

Dopuszczalne jest nieosiągnięcie (…) dobrego potencjału ekologicznego sztucznych i silnie 
zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jeżeli jest ono skutkiem nowych zmian 
właściwości fizycznych tych wód albo niezapobieżenie pogorszenia się stanu tych wód ze stanu 
bardzo dobrego do dobrego jest wynikiem nowych działań człowieka, zgodnych z zasadą 
zrównoważonego rozwoju i niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa. 

Dopuszczalne jest nieosiągnięcie dobrego stanu oraz niezapobieżenie pogorszeniu stanu JCWPd, 
jeżeli jest ono skutkiem nowych zmian właściwości fizycznych wód powierzchniowych, albo zmian 
poziomu zwierciadła wód podziemnych. 

Według obowiązującego planu gospodarowania wodami obszaru dorzecza Odry, planowane 
przedsięwzięcie znajduje się na obszarze:  

- jednolitej część wód powierzchniowych o kodzie PLRW60001912899 Ścinawa 
Niemodlińska, od Mesznej do Nysy Kłodzkiej, odległość od zakładu - ok. 450 m 

Warstwa : Zlewnie JCWP 

Kategoria części wód (CW-Przybrzeżna, TW-Przejściowa, RW-Rzeka, LW-Jezioro, S-Morze) : RW 

Warstwa : Jednolite Części Wód Powierzchniowych Rzecznych 

Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych : 

Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej 

Dorzecze : obszar dorzecza Odry 

Region wodny : region wodny Środkowej Odry 

Zlewnia : Nysa Kłodzka 

S. P. EKO. : DOBRY i POWYŻEJ DOBREGO 

DETER. S. P. : 

STAN CHEM. : DOBRY 

DETER. SCH : 

Akt. stan : DOBRY 

CEL ST. EKO. : dobry potencjał ekologiczny 

CEL CHEM. : dobry stan chemiczny 

Użytkowana : rolna 

Ryzyko : niezagrożona 

Długość jednolitej części wód [km] : 50.08 

Powierzchnia [km2] : 104.84 

RZGW: WROCŁAW 
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- jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW600010998. 

Warstwa : Jednolite Części Wód Podziemnych 

KOD UE : PLGW6000109 

Dorzecze : Odra 

Region wodny : Środkowej Odry 

STAN CHEM. : dobry 

STAN IL. : dobry 

OCENA ST. : dobry 

CEL ST. CH. : dobry stan chemiczny 

CEL ST. IL. : dobry stan ilościowy 

Użytk. : rolniczy 

Ryzyko : niezagrożona 

Powierzchnia jednolitej części wód podziemnych [km2] : 4258.30 

RZGW : RZGW we Wrocławiu 

 

 
Rys.6.1. Wody powierzchniowe rejonu lokalizacji zakładu (czerwony kontur). 
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Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego. 

Warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz warunki korzystania z wód zlewni (odpowiednio 
art. 115 i 116 ustawy Prawo wodne) są dokumentami określającymi: szczegółowe wymagania w 
zakresie stanu wód, które wynikają z przyjętych celów środowiskowych, priorytety w zaspokajaniu 
potrzeb wodnych, ograniczenia w korzystaniu z wód niezbędne dla osiągnięcia celów 
środowiskowych, w szczególności w zakresie poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych. 

Warunki korzystania z wód zlewni są sporządzane dla obszarów, gdzie w wyniku ustaleń planu 
gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza konieczne będzie określenie szczegółowych zasad 
ochrony ilości i jakości zasobów wodnych. Warunki korzystania z wód regionu wodnego ustala 
dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ustanowił rozporządzeniem nr 
9/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. warunki korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry 
(opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 15.07.2016 poz. 1621). 

Planowane przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla ilości i jakości wód powierzchniowych, 
ponieważ:  

 realizacja inwestycji - eksploatacja kruszywa nie wiąże się z poborem wód powierzchniowych, 
lub zakłóceniem (ograniczeniem) ich przepływu  

 planowane przedsięwzięcie w okresie budowy i realizacji nie generuje ścieków mogących 
zanieczyścić wody i pogorszyć ich stan czystości  

Z uwagi na brak wprowadzania ścieków/substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego do wód lub do ziemi, nie przewiduje się naruszenia ustaleń Planu gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Odry. 

Podsumowując, biorąc pod uwagę zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia oraz jego 
przewidywane oddziaływanie na środowisko można stwierdzić, że:  

- planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływało na stan ekologiczny jednolitych 
części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP)  

- realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych 
w „Planie gospodarowania wodami dorzecza Odry”. 

 

4.3.2. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 

Za obszary szczególnego zagrożenia powodzią rozumie się: 

a) obszary prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie, raz na 100 lat, 

b) obszary, prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat, 

c) obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym, w który wbudowano trasę wału, 
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Rys. 6.2. Mapa zagrożenia powodziowego (teren zakładu – niebieski okrąg)  

obszar ze średnim prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi, raz na 100 lat (Q 1%)  

– kolor jasno-niebieski oraz wysokim, raz na 10 lat (Q 10%) – kolor ciemno-niebieski. 

 

Zakład Produkcji Odlewniczej „DOLMET” s.c. w Tułowicach zlokalizowany jest na terenie 
przemysłowym, w bezpiecznej odległości od dużych rzek oraz zbiorników wodnych. Na podstawie 
map zagrożenia powodziowego (http://mapy.isok.gov.pl) stwierdzono, że zakład leży poza 
obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 
lat, oraz poza obszarem o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi średnim tj. wynoszącym raz 
na 100 lat (Q1%). W odległości ok. 450 m od rozlewisk rzeki Ścinawa Niemodlińska. 

 

Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym. 

Z uwagi na fakt, że zakład nie jest zlokalizowany na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, 
ustalenia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym nie dotyczą (Plan zarządzania ryzykiem 
powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru 
dorzecza Odry i opublikowany w Dz.U. 2016, poz. 1938). 

Z uwagi na fakt, że realizacja przedsięwzięcia w zakresie szczególnego korzystania z wód nie wiąże 
się z wykonywaniem żadnych nowych urządzeń wodnych ani dodatkowych prac 
hydrotechnicznych, w niniejszym opracowaniu pominięto odniesienia do Planu zarządzania 
ryzykiem powodziowym. 

 

Ścinawa 

Niemodlińska 

Tułowice 
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5. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU 
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA 
PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI 

 

Zgodnie z art. 3 pkt 1 „Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” 
(Dz.U. z 2014 poz. 1446) zabytkiem określa się „nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub 
zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo 
minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na 
posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”. Dodatkowo ustawa definiuje tzw. 
„zabytek archeologiczny” (art. 3 pkt 4) jako „zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, 
podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień 
kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący 
tym wytworem”. Zgodnie z art. 6, ust. 1 pkt 1-3 ustawy opiece i ochronie podlegają, bez względu 
na stan zachowania: 

 „zabytki nieruchome będące w szczególności: 

o krajobrazami kulturowymi, układami urbanistycznymi i zespołami budowlanymi, dziełami 
architektury i budownictwa, 

o obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami 
przemysłowymi, 

o cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, 

o miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości 
lub instytucji, 

 zabytki ruchome będące w szczególności: 

o dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, 

o kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według 
koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje, 

o numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, 
pieczęciami, odznakami, medalami i orderami, 

o wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i 
narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej,  

o materiałami bibliotecznymi, instrumentami muzycznymi, wytworami sztuki ludowej i 
rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi, 

o przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych 
osobistości lub instytucji, 

 zabytki archeologiczne będące, w szczególności: 

o pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, 

o cmentarzyskami, kurhanami, 

o reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.” 

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice, 
zatwierdzonego Uchwałą nr VIII/52/07 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 sierpnia 2007r. - w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice we wsi Tułowice 
obejmującego teren przemysłu i składów w rejonie uli Przemysłowej i Porcelitowej:  

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-23-lipca-2003-r-o-ochronie-zabytkow-i-opiece-nad-zabytkami/?on=11.08.2016
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§ 18.1. Ochronie konserwatorskiej podlega wpisany do rejestru zabytków pod nr 2374/97 
budynek administracyjny w zespole fabryki porcelany „RS Tulowitz”. 

2. Działania inwestycyjne oraz wszelkie roboty prowadzone w obiekcie, wyszczególnionym w 
ust. 1 i w jego otoczeniu należy prowadzić w oparciu o szczegółowe wytyczne, uzgodnienia i 
decyzje Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

3. W planie obejmuje się ochroną konserwatorską - budynek fabryczny zakładu porcelitu, 
budynek mieszkalny (ul. Świerczewskiego 2c), portiernia fabryki oraz ogrodzenie fabryki. 

4. Dla zabytków określonych w ust. 3 zakres ochrony konserwatorskiej wymaga zachowania: 

- bryły obiektu oraz zasadniczej formy dachu, 

- kompozycji, materiału i detalu elewacji, 

- zasadniczych materiałów ściennych w nowych fragmentach zewnętrznych. 

5. Dla obiektów, wyszczególnionych w ust. 3, ustala się obowiązek dokonania uzgodnienia 
rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym w trybie określonym przepisami 
prawa budowlanego. 

6. Odkrycie przedmiotów przypuszczalnie zabytkowych w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych i ziemnych wymaga: 

1) wstrzymania robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia; 

3) powiadomienia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy. 

 

Po analizie mpzp gminy Tułowice stwierdzono, że na terenie przedsięwzięcia nie znajdują się 
obiekty podległe ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
Natomiast w sąsiedztwie lokalizacji przedsięwzięcia występują obiekty podlegające ochronie 
konserwatorskiej: 

 od strony południowej obiekty w zespole fabryki porcelany: budynek administracyjny  
„RS Tulowitz”, budynek fabryczny zakładu porcelitu, portiernia fabryki oraz ogrodzenie 
fabryki.)  

 oraz od strony północnej budynek mieszkalny przy ul. Świerczewskiego 2c. 

 

Działalność zakładu, po zakończeniu rozbudowy hali produkcyjnej, nie będzie wpływać negatywnie 
na obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej (jak to miało miejsce dotychczas). 

Zgodnie z mpzp gminy Tułowice dla terenu lokalizacji przedsięwzięcia nie wyznaczono obszaru 
ochrony konserwatorskiej. Na terenie lokalizacji przedsięwzięcia nie udokumentowano stanowisk 
archeologicznych. 

W przypadku ewentualnego odkrycie przedmiotów przypuszczalnie zabytkowych, nie 
zinwentaryzowane do tej pory, lub natrafienia na wystąpienie stanowiska archeologicznego, 
przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać odpowiednich uzgodnień i uzyskać pozwolenie 
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dalsze prowadzenie robót budowlanych, 
zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  
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6. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE I ZREALIZOWANE, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA 
TERENIE, NA KTÓRYM PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA, ORAZ W 
OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB KTÓRYCH ODDZIAŁYWANIA 
MIESZCZĄ SIĘ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA – 
W ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIAŁYWANIA MOGĄ PROWADZIĆ DO 
SKUMULOWANIA ODDZIAŁYWAŃ Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM. 

 

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze jego oddziaływania 

nie występują przedsięwzięcia realizowane, zrealizowane i planowane do realizacji o podobnym do 

projektowanego przedsięwzięcia lub o podobnej specyfice procesów technologicznych.  

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne ma na celu przeniesienie dotychczasowej produkcji 

(razem z emitorami E-1, E-2, E-6 i E-4, E-8) zlokalizowanej na działkach sąsiadujących nr 135/32 

przy ulicy Porcelanowej 2G i nr 135/4 przy ulicy Przemysłowej 17, na działkę inwestora nr 135/13 

przy ulicy Przemysłowej 1. Przeniesieniu podlegać będzie tylko emitor E-4 i E-2, pozostałe emitory 

ulegają likwidacji. Już ten fakt spowoduje ograniczenie skumulowanego oddziaływania na 

środowisko planowanego przedsięwzięcia. Nie wystąpi dodatkowa emisja pyłowa pogarszająca 

stan zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu zakładu. 

Zgodnie z mailem Urzędu Miejskiego w Tułowicach z dnia 16.03.2020r. oraz zgodnie z BIP Urzędu 
Miejskiego w Tułowicach http://bip.tulowice.pl/decyzje-srodowiskoweo, w rejonie lokalizacji 
przedsięwzięcia wszczęto postępowanie lub wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach: 

 Rok 2020. Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 
„Zmianie sposobu użytkowania części istniejącego obiektu budowlanego na zakład 
lakierniczy”. LAKCAR OSKAR KRUK ul. Porcelanowa 7, 49-130 Tułowice. 
Brak kumulacji oddziaływań ze względu na odmienność stosowanych procesów oraz 
odległość 250m. 

 Rok 2019. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
pn.: „Zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-magazynową do 
produkcji obudów baterii z zapleczem socjalnym firmy Dongshin Motech Poland Sp. z o. o. w 
Tułowicach przy ul. Porcelitowej”. Dongshin Motech Poland Sp. z o. o. ul. Porcelitowa 4, 49-
130 Tułowice. 
Brak kumulacji oddziaływań ze względu na odmienność stosowanych procesów oraz 
odległość 300m. 

 Rok 2018. Brak wydanych decyzji. 

Brak oddziaływań skumulowanych przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych w ostatnich latach 
na podstawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Urzędu Miejskiego w Tułowicach, 
znajdujących się na terenie oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, nie 
pogorszy stanu środowiska w otoczeniu planowanej inwestycji. 

 

http://bip.tulowice.pl/decyzje-srodowiskowe
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7. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 
NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

 

Wariant przewidujący rezygnację z realizacji planowanego przedsięwzięcia i pozostawienie jego 
otoczenia w dotychczasowym stanie określa się, jako wariant zerowy. Uwzględnienie wariantu 
zerowego w raporcie jest wymogiem ustawowym, sformułowanym w art. 66 ust. 1 pkt 4 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie budowy budynku produkcyjno-magazynowego w Tułowicach jest 
wynikiem przedsięwzięcia biznesowego spółki prawa handlowego. Planowane przedsięwzięcie 
zostanie zrealizowane na działkach stanowiących własność inwestora i zlokalizowanych na 
terenach oznaczonych w mpzp symbolem 28b P,B,S,U przeznaczonych pod zabudowę 
przemysłową, składową, produkcyjno-usługową lub technicznego zaplecza motoryzacji i maszyn 
rolniczych oraz obiektów infrastruktury technicznej. Wobec powyższego wariant zerowy, 
zaniechania realizacji przedsięwzięcia, nie jest rozpatrywany. 

W przypadku nie podjęcia przedsięwzięcia obecny stan środowiska w rejonie proponowanej 
lokalizacji inwestycji nie ulegnie zmianie, nie powodując dających się przewidzieć 
negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym obszary Natury 2000.   

Planowane przedsięwzięcie mające na celu przeniesienie dotychczasowej produkcji z dwóch 

sąsiadujących działek, na działkę inwestora przy ulicy Przemysłowej 1, zmieni lokalizację emitorów 

zanieczyszczeń do powietrza: przeniesione zostaną tylko dwa emitory E-4 i E-2, natomiast trzy 

pozostałe E-1, E-6 i E-8 ulegają likwidacji. Spowoduje to także ograniczenie oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

Rezygnacja z realizacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje nie osiągnięcie podstawowego 
celu biznesowego inwestora, tj. nie zwiększy konkurencyjności zakładu na rynku produkcji 
odlewów z metali nieżelaznych. 

 

 

8. OPIS WARIANTÓW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA, W TYM:  

8.1. WARIANT PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ RACJONALNY 
WARIANT ALTERNATYWNY 

8.2. RACJONALNY WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA. 

 

8.1. WARIANT PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ RACJONALNY 
WARIANT ALTERNATYWNY 

 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie posiada rozwiązań wariantowych w przedmiocie 
lokalizacji i rodzaju technologii. Rozbudowa budynku produkcyjno-biurowego z dobudową hali 
odlewni planowana jest na jedynym wolnym od zabudowy miejscu funkcjonującego zakładu 
„DOLMET” s.c. w Tułowicach przy ul. Przemysłowej 1, którego teren jest własnością inwestora. 
Jest to rozwiązanie umożliwiające współpracę projektowanej hali odlewni z istniejącym w hali 
produkcyjno-biurowej parkiem maszynowym oraz zapleczem magazynowym. 
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Proponowane do zastosowania w hali odlewni rozwiązania techniczno-technologiczne są 
nowoczesne oraz sprawdzone w dotychczasowej produkcji zakładu, prowadzonej  
w wydzierżawionych obiektach produkcyjnych (hala W1 oraz W2). Linie technologiczne 
projektowanej hali zostaną powiązane z istniejącymi liniami produkcyjnymi zakładu i przeniesione 
do projektowanej hali. 

Wobec powyższego uznaje się, że nie istnieją obiektywne przesłanki do rezygnacji z realizacji 
przedsięwzięcia lub zmiany wariantu realizacji przedsięwzięcia proponowanego przez inwestora.  

Dlatego realizowany będzie wariant lokalizacyjny przedsięwzięcia proponowany przez inwestora, tj. 
rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego w części południowo-zachodniej zakładu 
„DOLMET” s.c. w Tułowicach przy ul. Przemysłowej 1.  

Na etapie opracowywania założeń do projektu technicznego rozważano dwa warianty lokalizacji 
wentylatora dachowy PFD-560/4D, do którego mają być podłączone 3 elektryczne piece tyglowe 
(Emitor E1): 

- wariant I – wariant Inwestora, lokalizacji wentylatora PFD-560/4D w rogu SW dachu hali 
odlewni. 

- wariant II – wariant alternatywny, lokalizacji wentylatora PFD-560/4D w części środkowej 
dachu hali odlewni (bezpośrednio nad piecami tyglowymi). 

 

8.1.1. Wariant proponowany przez inwestora (wariant I). 

Wariant inwestora polega na rozbudowie hali produkcyjno-biurowej z dobudową hali odlewni  
w części południowo-zachodniej zakładu „DOLMET” s.c. w Tułowicach przy ul. Przemysłowej 1. 
Jest to rozwiązanie umożliwiające współpracę projektowanej hali odlewni z istniejącym w budynku 
produkcyjno-biurowym parkiem maszynowym oraz zapleczem magazynowym. 

Wariant I przewiduje lokalizację wyrzutni wentylatora PFD-560/4D (odciąg spalin z pieców 
tyglowych) w rogu SW dachu hali odlewni. 

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę budynku produkcyjno-magazynowego/budowę hali 
odlewni metali nieżelaznych, łącznie z montażem 3 pieców odlewniczych. Zakres prac: 

 budowa hali produkcyjnej odlewni o powierzchni 190 m2, 

 montaż wyposażenia hali (trzy piece odlewnicze) wraz z systemem wentylacyjnym 
(wentylator dachowy z wyrzutnią zlokalizowaną w rogu SW projektowanej hali), 

 zmiana i doposażenie budynku (1) produkcyjno-magazynowego z lakiernią,  

 przebudowa i rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie zakładu: kanalizacja wodna, 
ściekowa, deszczówka, instalacje elektryczne, droga wewnętrzna, parking. 

 

8.1.2. Racjonalny wariant alternatywny (wariant II).  

Wariant polega na budowie hali odlewni w zakładzie „DOLMET” s.c. w Tułowicach przy  
ul. Przemysłowej 1 oraz lokalizację wyrzutni wentylatora PFD-560/4D w części środkowej dachu 
hali odlewni (bezpośrednio nad piecami tyglowymi). Jest to rozwiązanie minimalizujące długość 
instalacji odciągowej łączącej trzy piece tyglowe z wyrzutnią dachową. 

Wariant II odrzucono ze względu na bliższą odległość od terenów zabudowy mieszkalnej (Tułowice 
ul. Porcelanowa 2C). Dlatego wariant zaproponowany przez inwestora (wariant I) wybrano jako 
wariant do realizacji planowanego przedsięwzięcia. 
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8.2. WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA. 

 

Analiza przeprowadzona w niniejszym raporcie wykazała, że eksploatacja zakładu „DOLMET” s.c. w 
Tułowicach, razem z rozbudowanym budynkiem produkcyjno-biurowym o halę odlewni, przy 
zastosowaniu proponowanych rozwiązań technologicznych, nie będzie powodować negatywnego 
oddziaływania na środowisko oraz warunki życia i zdrowie ludzi. Jest to wariant eksploatacji 
zakładu najkorzystniejszy dla środowiska. 

Uruchomienie rozbudowanego budynku produkcyjno-biurowego (kabiny lakiernicze, stanowiska 
obróbki odlewów + pomieszczenia biurowe) oraz budowa hali odlewni (trzy piece odlewnicze) 
uwzględniać będzie następujące rozwiązania chroniące środowisko: 

 lokalizację inwestycji na terenie przeznaczonym w mpzp pod działalność przemysłową, 
składową oraz produkcyjno-usługową w bezpiecznej odległości (ok. 50 m) od zabudowy 
mieszkaniowej; 

 zastosowanie ekologicznego czynnika grzewczego tyglowych pieców odlewniczych – energii 
elektrycznej; zastosowanie pieców tyglowych w wersji energooszczędnej daje oszczędność 
energii do 25% 

 rezygnacja z pieca węglowo-płomiennego do topienia złomu Pb, 

 z chwilą uruchomienia przyłącza gazu, zastąpienie pieca grzewczego na ekogroszek piecem 
na paliwo gazowe  

 redukcja emisji hałasu z eksploatowanych urządzeń dzięki ich lokalizacji w hali obudowanej 
izolowanymi termoakustycznie ścianami bocznych oraz dachem,  

 postępowanie z odpadami wytwarzanymi na etapie realizacji oraz eksploatacji 
przedsięwzięcia w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach; 

 wody opadowe i roztopowe z potencjalnie zanieczyszczonych powierzchni (projektowane 
drogi i parking) kierowane będą poprzez separator substancji ropopochodnych do studni 
chłonnych, 

 ścieki socjalno-bytowe kierowane będą do gminnej kanalizacji ściekowej, 

 wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i urządzeń 
mechanicznych obiektu. 

 

Wobec powyższego uznaje się, że nie istnieją obiektywne przesłanki do rezygnacji  
z realizacji przedsięwzięcia lub zmiany wariantu realizacji przedsięwzięcia 
proponowanego przez wnioskodawcę.  
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9. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM RÓWNIEŻ WYPADKU WYSTĄPIENIA 
POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. 

 

9.1. Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków - wpływ na  środowisko, 
zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie wraz z oceną. 

 

9.1.1. Pobór wody - etap  eksploatacji przedsięwzięcia. 

Eksploatacja zakładu, łącznie z rozbudowaną halą produkcyjno-biurową i dobudowaną halą odlewni, 
powodować będzie zużycie wody pitnej na cele socjalno-bytowe zatrudnionych pracowników oraz 
utrzymanie czystości obiektów zakładu. 

Nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia a tym samym wzrostu zużycia wody pitnej. Pracownicy 
korzystać będą z dotychczasowych pomieszczeń socjalnych, w istniejących obiektach zakładu. 

Do bilansu wodnego przyjęto następujące zapotrzebowanie wody (przy jednozmianowym systemie pracy,  
5 dni w tygodniu, 220 dni w roku, zatrudnienie bez zmian 10+2 osoby): 

Tabela nr 2: 

Lp. Sposób zużycia wody 

Zużycie  

Dobowe; 

m3/d 

Miesięczne; 

m3/m-c 

Roczne; 

m3/rok 

1 Woda na cele socjalne*: 

60 l/prac. x 7 + 15 l/prac. x 5 

 

0,50 

 

10,0 

 

120,0 

2 Woda na cele utrzymania czystości  0,05 1,0 12,0 

RAZEM: 0,73 14,6 132,0 

* - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 

 
Pobór wody - etap  realizacji przedsięwzięcia. 

Na etapie prac budowlano-montażowych pracownicy wykonawcy korzystać będą  
z przygotowanego przez wykonawcę zaplecza sanitarnego w specjalistycznych kontenerach.  

Z chwilą przystąpienia do prac związanych z rozbudową budynku produkcyjno-magazynowego 
firma wykonująca te usługi zapewni pracownikom budowy dostęp do przenośnego kontenera 
socjalnego oraz do przenośnej toalety. Woda pitna dostarczana będzie do kontenera w 20 l 
butlach. 

 

9.1.2.  Odprowadzenie ścieków - etap  eksploatacji przedsięwzięcia. 
 
9.1.2.1. Ścieki socjalne 

Ilość wytwarzanych ścieków socjalno – bytowych, tzw. sanitarnych (WC, natrysk, zlewozmywak, 
umywalka) przyjęto w ilości równej 90% ilości pobranej wody na cele socjalne. 
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Do bilansu przyjęto następujące ilości odprowadzanych ścieków socjalno-bytowych: 

 Ścieki socjalne     - Qśr.d = 0,9 x 132,0 m3/rok = 120 m3/rok 

Odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejącej sieci 
zakładowej, do przyłącza sieci kanalizacji miejskiej, zgodnie z podpisaną Umową o zaopatrzeniu w 
wodę i odbiór ścieków. 

 

9.1.2.2. Ścieki technologiczne 

W trakcie prowadzonej działalności produkcyjnej w zakładzie, łącznie z rozbudowanym budynkiem 
produkcyjno-biurowym i dobudowaną halą odlewni, nie będą generowane ścieki technologiczne.  

 

9.1.2.3. Ścieki opadowe 

Aktualnie na terenie zakładu Dolmet s.c. w Tułowicach (działka nr 135/13, powierzchnia 1052 m2), 
obejmującego także teren projektowanej hali odlewni (powierzchnia 214 m2), wykorzystywana jest 
kanalizacja deszczowa. Wody opadowe i roztopowe z dachów istniejących obiektów (335 m2) oraz 
ze spływu powierzchniowego z terenów utwardzonych (droga dojazdowa i plac manewrowy,  
170 m2) za pomocą istniejącej kanalizacji zakładowej odprowadzane są do kanalizacji deszczowej.  
 

Bilans ścieków deszczowych z terenu inwestycji: 

Powierzchnia terenu inwestycji (działka nr 135/13)  - 1 052 m2, w tym: 

 Powierzchnia zabudowy (hala projektowana)  -   214 m2, 

 Powierzchnia zabudowy (istniejąca)    -   335 m2, 

 Powierzchnia dróg i placów utwardzonych (projektowana):-    130 m2, w tym 

- miejsca parkingowe      -      40 m2,  

 Powierzchnia dróg i placów utwardzonych (istniejąca): -    170 m2,  

 Powierzchnia terenów zielonych (projektowana):  -    203 m2 (20%) 

Maksymalny przepływ wód opadowych liczymy ze wzoru: 

 FqQ max , gdzie: 

 - współczynnik szczelności nawierzchni zlewni  

dla dachów:  = 0,95; dla dróg, placów, parkingu  =0,9 

q - natężenie opadu miarodajnego [ l/ s.ha], haslq  /101   

F - powierzchnia zlewni [ha]:  

- dla dachów, F1 = 0, 0549 ha,  

- dla terenów utwardzonych, F2=0,0300 ha 

Miarodajne natężenie deszczu przy prawdopodobieństwie pojawienia się:  

%100p , 1C ,  haslq  /101  

Qmax1 = 0,95 x 101 l/s x 0,0549 ha  =  5,27 l/s  

Qmax2 = 0,9 x 101 l/s x x 0,0300 ha  =  2,73 l/s 
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Ogólna ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z dachów i terenu utwardzonego 
wyniesie:      Qmax = 8,00 l/s 

 

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych z 
dachów projektowanej hali o powierzchni 214 m2 oraz ze spływu powierzchniowego z terenów 
utwardzonych o powierzchni 130 m2 zmieni się w sposób następujący: 

 odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów hali nastąpi bez 
podczyszczania częściowo bezpośrednio, powierzchniowo do gruntu a częściowo do studni 
chłonnych z rozsączaniem do otaczającego gruntu, nie powodując zalewania terenów 
sąsiadujących,  

 odprowadzanie wód opadowych z potencjalnie zanieczyszczonych nawierzchni utwardzonych 
(droga, parking) następować będzie poprzez separator substancji ropopochodnych do studni 
chłonnych z rozsączaniem do otaczającego gruntu, nie powodując zalewania terenów 
sąsiadujących,  

W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na jakość wód 
gruntowych. 

 

9.1.3. Odprowadzenie ścieków – etap budowy zakładu. 

 

Na etapie prac budowlano-montażowych pracownicy wykonawcy korzystać będą z przygotowanego 
przez wykonawcę zaplecza sanitarnego w specjalistycznych kontenerach.  

Z chwilą przystąpienia do prac związanych z rozbudową hal produkcyjno-magazynowych firma 
wykonująca te usługi zapewni pracownikom budowy dostęp do przenośnego kontenera socjalnego 
oraz do przenośnej toalety. Woda pitna dostarczana będzie do kontenera w 20 l butlach. Ścieki z 
toalety wywożone będą do najbliższego punktu zlewnego oczyszczalni ścieków. 

 

 

9.1.4. Ocena oddziaływania na środowisko gospodarki wodno-ściekowej. 

 

Uwzględniając specyfikę warunków pracy zakładu produkcji odlewów z metali nieżelaznych (brak 
generowania ścieków technologicznych) oraz zakładając prawidłową eksploatację urządzeń 
technologicznych i wodnych, szczególnie przy racjonalnym gospodarowaniu wodą sieciową, można 
stwierdzić, że nie wystąpi ponadnormatywne oddziaływanie projektowanego 
przedsięwzięcia na środowisko ze względu na zużycie wody, odprowadzanie ścieków 
socjalnych oraz wód opadowych i roztopowych. Dlatego realizacja przedsięwzięcia w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej nie wpłynie negatywnie na środowisko i jego wykorzystanie oraz na 
zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 
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9.2. Emisja zanieczyszczeń do powietrza z podaniem rodzaju i ilości - wpływ na 
środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie wraz z oceną  

 

9.2.1. Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia.  

Aktualnie, zgodnie z informacją zawartą w piśmie Głównego Inspektoratu Ochrony nr DM/OP/063-
1/215/20/MW z dnia 16.11.2020 r. aktualny stan jakości powietrza dla miejscowości Tułowice jest 
następujący: 

-średnioroczna wartość stężenia pyłu zawieszonego PM10  - 23 µg/m3 

-średnioroczna wartość stężenia pyłu zawieszonego PM2,5   - 17 µg/m3 

-średnioroczna wartość stężenia dwutlenku azotu    - 11 µg/m3 

-średnioroczne stężenie dwutlenki siarki     - 4 µg/m3 

-średnioroczne stężenie benzenu     - 1 µg/m3 

-średnioroczne stężenie ołowiu       - 0,01 µg/m3 

i nie wykazuje przekroczenia średniorocznych wartości dopuszczalnych określonych w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031). 

W rejonie oddziaływania emisji substancji z zakładu nie istnieją obszary, na których 
obowiązywałyby zaostrzone wartości stężeń dopuszczalnych.  

 

9.2.2. Opis procesów wpływających na stan czystości powietrza wokół zakładu: 

Emisja do powietrza - stan istniejący: 

Szczegółowy opis technologii stosowanych aktualnie na terenie zakładu zawiera pkt. 3.1. 
niniejszego opracowania (Stan istniejący). 

Emisja do powietrza - stan projektowany 
Planowana inwestycja w Zakładzie Produkcji Odlewniczej „DOLMET” s.c. 49-130 Tułowice, ul. 

Przemysłowa 1 polegać będzie na rozbudowie budynku produkcyjno-magazynowego o dodatkową 

halę o charakterze odlewni metali nieżelaznych. Rozbudowa budynku odlewni pozwoli na likwidację 

aktualnie prowadzonych w trzech różnych obiektach produkcyjnych, sąsiadujących z terenem 

inwestycji, procesów odlewania elementów z metali nieżelaznych oraz skoncentrowanie produkcji 

na jednej działce nr 135/13, będącej własnością inwestora. 

Zakres projektu: 

 budowa hali produkcyjnej/odlewni:  
dł. 15,7m x szer. 12,0m x wys. 7,0m: 
powierzchnia 190m2   

 montaż wyposażenia hali odlewni (trzy piece odlewnicze o pojemności tygla 50 dm3, tj. 560 
kg Pb każdy i zużyciu 850 kg Pb w ciągu 7 godzin każdy) wraz z systemem wentylacyjnym 
(wentylator dachowy z wyrzutnią powietrza), 2 piece aktywne , jeden jako rezerwowy; 

 zmiana i doposażenie budynku produkcyjno-magazynowego z lakiernią (1), przeniesienie do 
budynku stanowiska spawania z dotychczasowej lokalizacji w obiekcie W2 

 przebudowa i rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie zakładu: kanalizacja wodna, 
ściekowa, deszczówka, instalacje elektryczne, droga wewnętrzna, parking. 
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Planowana wielkość produkcji zakładu po rozbudowie – do ok. 200 Mg odlewów/rok, tj. do 1 
kg/dobę. 

Szczegółowy opis technologii stosowanych w budynku projektowanym zawiera pkt. 3.2 niniejszego 
opracowania. 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje również zmiany technologiczne jakie zostaną 
wprowadzone w zakładzie mające wpływ na rodzaje i ilości wprowadzanych substancji do 
powietrza oraz na warunki ich wprowadzania. Dla potrzeb niniejszego opracowania dokonano 
analizy ilości przewidywanych do zużycia substancji , ich Kart charakterystyk i na tej podstawie 
obliczono emisje maksymalne emisje. 

Poniżej w tabeli nr 3 zestawiono dane bilansowe zużycia surowców w procesie produkcyjnym w 
całym zakładzie i w projektowanej hali a w tabeli nr 4 określono emisje dla wszystkich źródeł i 
emitorów: 

Tabela nr 4 

Rodzaj wykorzystanych 

surowców, materiałów 

Przewidywane max zużycie roczne w zakładzie 

Instalacja, emitory 
Po rozbudowie oraz 

uruchomieniu hali odlewni 

Stop ołowiu w gąskach Piece elektryczne odlewnicze 
tyglowe CШO-3,5.6,5/12,6 – 2 
piece aktywne i 1 rezerwowy, 
wspólny emitor E1 zadaszony; 

wentylator dachowy o 
wydajności Qmax= 27 720 m3/h; 

H = 7,5 m; d= 0,56m 

200 Mg/rok 

Elektrody spawalnicze Stanowisko spawania ,  
emitor E2 zadaszony 

H = 7,5 m; d = 0,315 m 
1500 szt./rok 

Proces czyszczenia odlewów  z 
użyciem rozcieńczalnika do 
wyrobów poliwinylowych i 
chlorokauczukowych ogólnego 
stosowania 

Wyrzutnia wentylatora 
stanowiska obróbki odlewów- 

1000 m3/h; 
Emitor E3, zadaszony 

H = 7,5 m; d = 0,315 m 

0,070 Mg/rok – w procesie 
czyszczenia 

Farba do malowania 
powierzchni ocynkowanych 
LOWICYN 

 
2 kabiny lakiernicze do 
powlekania odlewów 
E4 - Emitor otwarty 

(wentylator dachowy - 500 m3/h; 
2000 h/rok) 

H = 7,6 m; d = 0,315 m 

0,35 Mg/rok (E5 – 500 m3/h; 
2000 h/rok) 

Rozcieńczalnik do wyrobów 
poliwinylowych i 
chlorokauczukowych ogólnego 
stosowania  

0,070 Mg/rok 

Węgiel opałowy Kotłownia – kocioł o wydajności 
0,033 MW, sprawność 80 % 

Emitor zadaszony E5 
H = 7,5 m; d = 0,3 m 

17,6 Mg/rok 
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Obliczenia emisji: 

1. Wentylator dachowy PFD-560/4D , do którego będą podłączone 3 elektryczne piece 
tyglowe (Emitor E1).  

Zakłada się równoczesną pracę 2-ch pieców a 3 stanowić będzie rezerwę. 

Piec wytapia 850 kg Pb w ciągu 7 godzin, co daje 121,43 kg Pb/h.  

Dla dwóch pieców godzinna wydajność wyniesie: 242,86 kg Pb/h 

Do obliczenia emisji zanieczyszczeń wykorzystano wskaźniki na podstawie posiadanego pozwolenia 
na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz raportu KOBIZE: 

Pył og. = 87 g/Mg ołowiu wytopionego 

Ołów Pb = 2,5 g/ Mg ołowiu wytopionego 

Pył zawieszony PM10 stanowi 78 % pyłu ogółem a PM2,5 = 50 % pyłu ogółem ( dane literaturowe 
na podstawie niemieckiej odlewni). 

Ep.og.= 242,86 kg Pb/h x 0,087 g/kg = 21,13 g/h : 3600 s =0,0059 g/s 

EPM10 = 0,78 x 0,0059 g/s = 0,0046 g/s 

EPM2,5 = 0,50 x 0,0059 g/s = 0,00295 g/s 

EPb.= 242,86 kg Pb/h x 0,0025 g/kg = 0,6072 g/h : 3600 s = 0,00017 g/s 

 

2. Emisja ze stanowiska do spawania – E2 

Zużycie elektrod ER 1.46: ok. 1500 szt./rok 
Czas pracy – ok. 960 h/rok 

Emisję ze spawania obliczono na podstawie wskaźników wg. „Katalogu charakterystyk materiałów 
spawalniczych pod względem emisji zanieczyszczeń – instytut Spawalnictwa, Gliwice, 1998 
Dla elektrod ER-1.46: 
NO2 = 167,2 mg/szt. 
PM10 = 1264,3 mg/szt. 
CO = 43,81 mg/szt. 

ENO2  = 167,2 mg/szt. x 1500 szt./rok = 250,8 g/rok : 960 h/rok = 0,26125 g/h = 0,000073 g/s 

ECO  = 43,81 mg/szt. x 1500 szt./rok = 65,715 g/rok : 960 h/rok = 0,06845 g/h = 0,000019 g/s 

EPM10 = 1264,3 mg/szt. x 1500 szt./rok = 1896,45 g/rok : 960 h/rok = 1,9755 g/h = 0,00055 g/s 

Po uwzględnieniu 99% skuteczności odpylania na filtrze:  

EPM10 = 0,00055 g/s x 0,01= 0,0000055 g/s 

 

3. Malowanie i oczyszczanie odlewów. 

Z analizy Kart charakterystyk farby i rozcieńczalnika jakie będą stosowane w zakładzie poziomy 
odniesienia posiadają ksylen, etylobenzen, cykloheksanon i octan butylu, węglowodory alifatyczne i 
aromatyczne. Emisję wyliczono na podstawie danych zawartych w Kartach charakterystyk oraz 
przewidywanego rocznego zużycia zgodnie z Tabelą nr 3. Poniżej sposób obliczenia emisji. 

Stanowisko czyszczenia odlewów (Emitor E3): 

Zużycie: 70 kg/rok 
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Czas pracy : 2000 h/rok 

Zawartość ksylenu: 73 % 

Zawartość etylobenzenu: 19 % 

Zawartość cykloheksanonu: 2 % 

Zawartość octanu butylu: 2 % 

EKsylenu = 70 kg/rok x 0,73 = 51,1 kg/rok : 2000 h/rok = 0,02555 kg/h = 0,0071 g/s; 
EEtylobenzenu = 70 kg/rok x 0,19 = 13,3 kg/rok : 2000 h/rok = 0,00665 kg/h = 0,00185 g/s; 
ECykloheksanonu = 70 kg/rok x 0,02 = 1,4 kg/rok : 2000 h/rok = 0,0007 kg/h = 0,0002 g/s; 

EOctanu butylu = 70 kg/rok x 0,02 = 1,4 kg/rok : 2000 h/rok = 0,0007 kg/h = 0,0002 g/s; 

Malowanie odlewów w dwóch kabinach (Emitor E4): 

Farba do malowania powierzchni ocynkowanych LOWICYN : 350 kg/rok 

Czas pracy : 2000 h/rok 

Zawartość ksylenu: 27 % 

Zawartość etylobenzenu: 8 % 

Zawartość węglowodorów aromatycznych: 2 % 

Zawartość węglowodorów alifatycznych: 2 % 

KSYLEN 

Emisja z farby: 
EKsylenu = 350 kg/rok x 0,27 = 94,5 kg/rok : 2000 h/rok = 0,04725 kg/h = 0,0131 g/s; 
Emisja z rozcieńczalnika:  
EKsylenu = 70 kg/rok x 0,73 = 51,1 kg/rok : 2000 h/rok = 0,02555 kg/h = 0,0071 g/s;  

Emisja łączna ksylenu dla emitora : 0,0202 g/s 

ETYLOBENZEN 

Emisja z farby: 
EEtylobenzenu = 350 kg/rok x 0,08 = 28 kg/rok : 2000 h/rok = 0,014 kg/h = 0,0039 g/s; 
Emisja z rozcieńczalnika:  
EEtylobenzenu = 70 kg/rok x 0,19 = 13,3 kg/rok : 2000 h/rok = 0,00665 kg/h = 0,00185 g/s; 
Emisja łączna etylobenzenu dla emitora : 0,00575 g/s 

Węglowodory aromatyczne 

Emisja z farby: 
Ew.arom = 350 kg/rok x 0,02 = 7 kg/rok : 2000 h/rok = 0,0035 kg/h = 0,00097 g/s; 
Węglowodory alifatyczne 

Emisja z farby: 
Ew.alif. = 350 kg/rok x 0,02 = 7 kg/rok : 2000 h/rok = 0,0035 kg/h = 0,00097 g/s; 

Emisja z rozcieńczalnika:  
ECykloheksanonu = 70 kg/rok x 0,02 = 1,4 kg/rok : 2000 h/rok = 0,0007 kg/h = 0,0002 g/s; 

EOctanu butylu = 70 kg/rok x 0,02 = 1,4 kg/rok : 2000 h/rok = 0,0007 kg/h = 0,0002 g/s; 
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Emitor E5: 

KOCIOŁ OPALANY WĘGLEM KAMIENNYM - ruszt stały, ciąg naturalny 
    

            Parametry węgla: wartość opałowa    - 6444 kcal/kg 
      Groszek EKO zawartość popiołu   - 8,4 % 
      

  
zawartość siarki   - 0,6 % 

      

            Moc cieplna kotła   - 28375 kcal/h 
 

33 kW Frakcja  Udział % Prędkość m/s Emisja g/s 

 Sprawność kotła  - 0,8 
    

0 -10 14 0,0015 0,00360 

 Temp. Spalin   - 443 0K 
   

10-20 11 0,018 0,00283 

 Wysokość emitora - h= 7 
   

20-30 10 0,07 0,00257 

 Przekrój emitora  -  a= 0 F  = 0 
 

30-40 10 0,1 0,00257 

 
  

b= 0 
   

40-50 5 0,13 0,00129 

 
  

d = 0,315 F   = 0,049 
 

50-60 7,5 0,185 0,00193 

 Spr. Urządz. Odpylającego 0 % 
  

>60 42,5 0,3 0,01092 

 Spr. Urządz. Odsiarczającego 0 % 
  

      0,02570 

 Czas pracy 
  

3200 h 
       

  
CE= 0,365 

   
Warunek - kryterium opadu pyłu: 

 Maksymalne zużycie paliwa 
         

 
B   = 5,5 kg/h 

   
25,7 mniejsze lub równe 30,63266 mg/s 

Prędkość wylotowa spalin 
  

Vsp  = 11,4 
 

Vrz   = 101,7 
  

 
v   = 0,58 

         Emisja pyłu 0,0924 kg/h      = 0,0257 g/s   = 0,2957 Mg/rok 
    Emisja pyłu zawieszonego  0,013 

 
0,0036 g/s   =   0,0416 Mg/rok 

   Emisja dwutlenku azotu 0,0055 kg/h  =  0,0015 g/s   =  0,0176 Mg/rok 
   Emisja dwutlenku siarki 0,0502 kg/h   = 0,0139 g/s    = 0,1606 Mg/rok 
   Emisja tlenku węgla 0,2475 kg/h    = 0,0688 g/s    = 0,7920 Mg/rok 
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W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia  powstaną następujące źródła i emitory emisji zanieczyszczeń :  Tabela nr 5 
 

Lp. Nr emitora Źródło emisji Wysokość 
emitora 

Średnica 
wylotu 

Rodzaj 
urządzenia 
ograniczają-
cego emisję 

Wylot 
(pionowy 

lub 
poziomy, 
zadaszony 
otwarty) 

Temp. 
wylot. 
gazów  

Czas emisji 
 

substancja g/s kg/h Mg/rok 

[m] [m] [K] [h/rok] 

Projektowana hala – wyciągi i wentylacja 

 

1. 

E1 

 

Piece elektryczne 

odlewnicze tyglowe 

CШO-3,5.6,5/12,6 
– 2 piece aktywne i 

1 rezerwowy, 
wspólny emitor E1 

zadaszony; 

wentylator 
dachowy o 

wydajności  
Qmax= 27 720 m3/h 

 

7,5 

 

0,56 

 

 

Brak 

 

Pionowy, 

zadaszony 

 

293 

 

580 

 
Ce=0,066 

 

Pył ogółem 

Pył zaw. PM10 
Pył zaw. PM2,5 

Ołów w PM10 
 
 

 

0,0059 

0,0046 
0,00295 

0,00017 
 

 

0,02124 

0,01656 
0,01062 

0,00061 
 

 

0,01232 

0,00960 
0,00616 

0,000355 
 

2.  E2 

 
Wyciąg znad 

stanowiska 
spawalniczego – 

spawanie 
elektrodami 

 

 

7,5 0,315 

 

Urządzenie 
filtrowenty-
lacyjne  
FILTRBOX 
do 
usuwania 
suchych 
pyłów i 
dymów 
>99% 

 

Poziomy 

 

293 

 

960 
(Ce=0,11) 

 

Pył zaw. PM10 =  
Pył zaw. PM2,5 

Dwutlenek azotu 
Tlenek węgla 

 

 

 
0,0000055 

0,000073 
0,000019 

 

 
0,0000198 

0,00026 
0,000068 

 

 
0,00002 

0,00025 
0,00007 
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3. E3 

Wyrzutnia wentylatora  

stanowiska 
oczyszczania o 

wydajności 1000 m3/h 

 

7,5 0,315 Brak Pionowy, 

zadaszony 

293 2000  

(Ce=0,23 

Ksylen 

Etylobenzen 
Cykloheksanon 

Octan butylu 

0,0071 

0,00185 
0,0002 

0,0002 

0,02555 

0,00665 
0,0007 

0,0007 

0,05110 

0,01330 
0,0014 

0,0014 

4. E4 
Wentylator dachowy – 

wyciąg z 2 kabin 
lakierniczych  o 

wydajności 500 m3/h 

(stosowanie farby i 
rozpuszczalnika) 

7,6 0,315 Maty 

filtracyjne 

Pionowy, 

otwarty 
V = 1,78 

m/s 

293 2000  

(Ce=0,23) 
 

Ksylen 

Etylobenzen 
Cykloheksanon 

Octan butylu 

Węglowodory 
alifatyczne  

Węglowodory 
aromatyczne  

 

0,0202 

0,00575 
0,0002 

0,0002 

 
0,00097 

 
0,00097 

0,07272 

0,0207 
0,0007 

0,0007 

 
0,0035 

 
0,0035 

0,14544 

0,0414 
0,0014 

0,0014 

 
0,007 

 
0,007 

5. E5 
Kotłownia – kocioł 
UKS 0,033 MW 

7,5 0,3 
 

Brak Pionowy, 
zadaszony 

443 3200  
(Ce=0,37) 

 

Pył całkowity 
Pył zaw. PM10 =  

Pył zaw. PM2,5 
Dwutlenek azotu 

Dwutlenek siarki 

Tlenek węgla 
 

0,0257 
 

0,0036 
0,0015 

0,0139 

0,0688 

0,0925 
 

0,01296 
0,0054 

0,0500 

0,2477 

0,296 
 

0,0415 
0,0173 

0,1600 

0,7926 
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9.2.3. Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na stan czystości powietrza 
atmosferycznego 

 

9.2.3.1. Omówienie metody obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza, uwzględnionej 
we wniosku. 

Obliczenia zostały przeprowadzone wg metod określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w 
powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Określa ono: 

1. wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane dla: 

a. terenu kraju, z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej, 

b. obszarów ochrony uzdrowiskowej, 

2. warunki, w jakich ustala się wartości odniesienia, takie jak temperatura i ciśnienie; 

3. oznaczenie numeryczne substancji pozwalające na jednoznaczną jej identyfikację; 

4. okresy, dla których uśrednione są wartości odniesienia; 

5. warunki uznawania wartości odniesienia za dotrzymane; 

6. referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu. 

Wyniki obliczeń porównane zostały zarówno z wartościami stężeń dopuszczalnych w powietrzu 
opublikowanymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.  
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 0, poz. 1031) jak i z wartościami 
odniesienia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w 
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego powodowanego działalnością zakładu 
wpływają: 

 rodzaj i ilość zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych do atmosfery, 

 sposoby wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza (rodzaj i wysokość emitorów 
prędkość wypływu gazu, temperatura wylotowa gazów), 

 warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. 

Dwa pierwsze czynniki określa rodzaj i skala działalności zakładu, trzeci zależny jest od lokalizacji 
zakładu, a w szczególności od zjawisk atmosferycznych i topograficznych, decydujących o 
intensywności wymiany powietrza w atmosferze, tj.: 

 kierunek i prędkość wiatru, 

 dyfuzja atmosfery, 

 szorstkość terenu, 

 pochłanianie zanieczyszczeń przez suche podłoże, 

 przemiany zanieczyszczeń w atmosferze, 

 wymywanie zanieczyszczeń przez opady, 

 górna inwersja temperatury, 

 ruch obrotowy Ziemi i związane z nim ruchy mas powietrza, 

 kumulacja zanieczyszczeń w chmurach. 
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Stosowane metody obliczeniowe uwzględniają zjawiska opisane w ww. punktach. Oparto je  
o matematyczny model ruchu zanieczyszczeń w atmosferze z uwzględnieniem wyników badań 
doświadczalnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia 
dla niektórych substancji w powietrzu, określającym metodykę modelowania poziomów substancji w 
powietrzu konieczne jest też uwzględnienie tła substancji, dla których prowadzi się obliczenia i dla 
których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu. Tło podaje właściwy Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska, jako stężenie uśrednione dla roku. W obliczeniach stanu 
zanieczyszczenia powietrza należy również uwzględnić współczynnik aerodynamicznej szorstkości 
terenu, który wyznacza się w zasięgu 50 hmax. Dla całego obszaru analizy określa się jedną średnią 
wartość współczynnika zo z wartości współczynnika dla określonego typu pokrycia terenu – zgodnie 
z tabelą nr 2.3 w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia.  

Rozporządzenie zawiera szczegółową metodykę obliczania: 

 stężeń substancji uśrednione dla 1 godziny, 

 stężeń maksymalnych substancji uśrednione dla 1 godziny, 

 percentyli ze stężeń substancji uśrednionych dla 1 godziny, 

 opadu substancji pyłowej. 

Obliczenia poziomów substancji w powietrzu powinny obejmować obliczenie: 

 stężeń maksymalnych 1 - godz. (Sm) substancji, dla których określono wartości 
odniesienia dla czasu uśredniania 1 - godz,  

 percentyla 99,8 (S 99,8) dla substancji, dla których określono wartości odniesienia dla 
czasu uśredniania 1 - godz. oraz percentyla 99,726 (S 99,726) dla dwutlenku siarki, 

 stężenia średniego rocznego (S) substancji, dla których określono wartości odniesienia 
dla czasu uśredniania 1 rok, 

 opadu pyłu, kadmu i ołowiu. 

Z obszaru objętego obliczeniami wyłączony jest teren Zakładu, dla którego dokonuje się obliczeń. 

W rozporządzeniu wyróżniono następujące zakresy obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza: 

 zakres skrócony 

 zakres pełny. 

Dla wymienionych parametrów obliczenia prowadzi się w obszarze oddziaływania analizowanego 
obiektu: 

- przy powierzchni ziemi (stężenia, opad pyłu); 

- na elewacjach pobliskiej zabudowy (stężenia), jeżeli w odległości do 10H od któregokolwiek 
emitora należącego do rozważanego obiektu znajdują się budynki mieszkalne lub biurowe 
wyższe niż parterowe, a także żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, sanatoria, itp.). 

W przypadku projektowanej rozbudowy hali w promieniu 10 H - wysokości emitorów (75 m od 
emitorów ) występuje zabudowa mieszkalna wyższa niż parterowa .  
Zgodnie z mpzp najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej (chronione akustycznie): 

 zabudowa wielorodzinna ul. Porcelanowa 2C, działka nr 135/3 (wg mpzp 27 MW),  
w odległości 15 m od strony północnej, przyjęto jako punkt monitoringu 

 zabudowa wielorodzinna ul. Porcelanowa 7A, działka nr 238/12 (wg mpzp 36 MW),  
w odległości 150 m od strony północnej, 

Zatem obliczenia na wysokości zabudowy są wymagane. 
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Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w 
powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez 
stężenie uśrednione dla 1 godziny jest nie większa niż 0,274% czasu w roku w 
przypadku dwutlenku siarki, a 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji. 

W przypadku dwutlenku siarki i dwutlenku azotu częstość przekraczania odnosi się do wartości 
odniesienia wraz z marginesem tolerancji określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 0, poz. 1031).  

Ze względu na oddalenie terenu lokalizacji obiektów emisja substancji z zakładu nie będzie 
oddziaływała na tereny siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, ani nie 
wpłynie negatywnie na gatunki, dla których zostały utworzenie specjalnych obszarów ochrony 
siedlisk niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci Natura 2000 w Polsce. 

W rejonie oddziaływania emisji z rozpatrywanych w analizie instalacji nie istnieją parki narodowe, 
ani też leśne kompleksy promocyjne i obszary ochrony uzdrowiskowej, nie istnieją również pomniki 
historii wpisane na listę dziedzictwa światowego i w związku z tym wielkości stężeń zanieczyszczeń 
odprowadzanych z instalacji zostaną porównane z wartościami odniesienia z wykazu wartości 
odniesienia, określonych w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 
2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 
16, poz. 87). 

Dla emitowanych substancji wartości odniesienia poziomu substancji w powietrzu wynoszą: 

Tabela nr 6 

Lp. Nazwa substancji 
Wartości odniesienia w mikrogramach na 
metr sześcienny (μg/m3) w odniesieniu do 

okresu 

  1 godz. roku 

1. Pył zaw. PM10 280 40 

2. Pył zaw. PM2,5 - 20 

3. Ołów w PM10 5 0,5 

4. Dwutlenek azotu 200 40 

5. Dwutlenek siarki 350 20 

6. Tlenek węgla 30 000 - 

7. Ksylen 100 10 

8. Etylobenzen 500 38 

9. Cykloheksanon 40 3,5 

10. Octan butylu 100 8,7 

11. Węglowodory aromatyczne 1000 43 

12. Węglowodory alifatyczne 3000 1000 

 

9.2.3.2. Określenie aerodynamicznej szorstkości terenu 

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 wyznacza się na podstawie map 
topograficznych. Przy określaniu najwyższego ze stężeń maksymalnych Smm dla zespołu źródeł, 
należy wyznaczyć średnie wartości współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu z0 dla r 
sektorów róży wiatrów w zasięgu 50 hmax. Dla każdego sektora należy obliczyć średnią wartość z0 
według wzoru: 

z0 = 
F

1


c

cF   z0c 
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Biorąc pod uwagę typ pokrycia terenu w promieniu 50 wysokości najwyższego z emitorów instalacji 
(7,5 m x 50 = 375 ), na podstawie mapy topograficznej w skali 1:25.000, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie dla niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. Nr 16 z 2010 roku, poz. 87) obliczona średnia wartość współczynnika 
aerodynamicznej szorstkości terenu wynosi (Tab. 1): 

z0 = 0,5 

 

9.2.3.3. Określenie warunków meteorologicznych 

Do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z będącego przedmiotem niniejszego opracowania 
przyjęto aktualne dane meteorologiczne, tj. statystykę stanów równowagi atmosfery, prędkości i 
kierunki wiatru oraz średnią temperaturę dla okresu roku, określoną przez państwową służbę 
meteorologiczną dla stacji meteorologicznej w Opolu. 

Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru % w skali roku dla stacji 
meteorologicznej Opole 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW N 

4,70 4,90 4,44 5,83 10,39 15,06 8,77 8,46 11,80 12,95 8,28 4,42 

Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru % w skali roku dla stacji 
meteorologicznej Opole 

1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 

28,94 24,22 17,19 11,56 8,09 4,32 2,78 1,53 0,78 0,39 0,20 

Tabela meteorologiczna. Stacja meteorologiczna: Opole - rok.  

Wysokość anemometru: 14 m 

Prędk. Syt. Kierunki wiatru 

wiatru met. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 92 107 88 102 102 114 94 73 102 106 97 83 

1 2 145 111 165 203 221 270 202 170 182 232 197 153 

1 3 167 174 191 244 250 305 251 213 228 271 261 187 

1 4 243 226 288 333 375 444 443 368 392 381 313 248 

1 5 29 25 50 50 69 111 95 85 62 61 46 37 

1 6 178 253 400 558 597 654 500 306 273 193 149 168 

2 1 50 54 83 71 80 101 73 54 67 85 86 64 

2 2 111 118 140 157 181 272 222 173 195 290 198 137 

2 3 132 141 177 171 218 370 328 254 327 382 305 216 

2 4 145 162 227 211 250 469 511 437 517 511 325 199 

2 5 16 13 45 57 64 126 110 66 82 69 31 22 

2 6 59 108 195 292 360 571 368 176 185 143 70 66 

3 1 14 11 37 42 45 69 26 24 23 29 18 25 

3 2 78 93 125 102 142 244 180 159 237 278 165 101 

3 3 112 99 120 120 162 300 235 233 390 442 296 152 

3 4 94 99 122 112 157 335 346 334 431 485 243 123 

3 5 8 9 17 24 42 95 59 48 48 40 17 5 

3 6 11 20 71 74 140 254 128 70 63 47 29 14 

4 2 42 52 63 65 97 159 82 120 150 175 93 46 

4 3 66 78 85 72 99 251 169 223 335 445 225 107 

4 4 51 49 63 66 98 306 195 264 350 332 164 68 

4 5 1 4 5 3 10 37 22 22 20 13 5 4 

4 6 1 4 13 18 37 82 39 25 17 12 4 0 
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5 2 6 10 21 14 26 57 22 40 63 45 21 12 

5 3 53 48 46 42 78 227 107 192 280 311 124 58 

5 4 24 33 32 34 57 238 107 206 250 251 104 40 

5 5 0 0 0 0 1 5 3 7 5 1 0 0 

6 3 20 22 28 13 43 140 55 122 166 204 65 23 

6 4 8 15 10 7 35 175 62 120 184 185 57 18 

7 3 7 7 10 4 15 53 25 52 86 82 18 7 

7 4 4 4 5 1 11 109 33 70 143 126 42 6 

8 3 1 2 5 1 8 35 14 26 65 71 10 3 

8 4 0 2 3 1 5 55 17 41 93 63 15 2 

9 4 1 0 1 0 1 13 5 14 37 27 6 4 

10 4 0 0 1 0 0 6 4 9 29 16 3 0 

11 4 0 0 0 0 1 4 0 4 20 12 3 0 

 

Poniższy rysunek ilustruje różę wiatrów, która została uwzględniona w obliczeniach.  

 

ha = 14 m 
tr = 8.7 

tz = 2.4 
tl = 15.1 oC 

 

Róża wiatrów dla miasta Opola 

 

9.2.3.4. Informacja o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu na środowisko 
oraz graficzne przedstawienie wyników obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza z 
uwzględnieniem referencyjnych metodyk modelowania 

W obliczeniach uwzględniono wszystkie źródła substancji zanieczyszczających powietrze. Do 
obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza powodowanego działalnością jednostki wprowadzającej 
zanieczyszczenia zastosowano obowiązujące referencyjne metodyki modelowania poziomów 
substancji w powietrzu określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 
stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, 
poz. 87). 

Do obliczenia stężeń w powietrzu atmosferycznym przyjęto maksymalne wielkości emisji. 
Szczegółowe wyniki obliczeń przedstawia Tabela nr 6.1 oraz izolinie stężeń maksymalnych, stężeń 
średniorocznych przedstawione są w załączonych do dokumentacji wydrukach. Przeprowadzono 
obliczenia stężeń maksymalnych i średniorocznych w receptorach położonych na powierzchni terenu 
w sieci obliczeniowej w otoczeniu zakładu oraz na najbliższej zabudowie mieszkalnej. 
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Szczegółowe wyniki obliczeń w sieci obliczeniowej na poziomie terenu   Tabela nr 7.1 

Nazwa substancji 

Wartości 
dopuszczalne 

[µg/m3] 
uśrednione do 

Poziom 
[µg/m3] 

Wartość obliczona stężeń 
maksymalnych występujących  

poza terenem Zakładu 
w [μg/m3]  

w odniesieniu do okresu 

1 
godziny 

( D1 ) 

roku 
( Da ) 

graniczny 
( 0,1 D1 ) 

dyspozycyjny 
( Da – R ) 

1 godz. 
Częstość 
przekro-

czeń 
Rok 

Poziom terenu 

Pył zawieszony PM10 280 40 28 8 15,04 - 0,225 
Pył zawieszony PM2,5 - 20 - 1 - - 0,216 

Ołów w PM10 
5 0,5 0,5 0,48 0,346 - 

0,0018
1 

Dwutlenek azotu 200 40 20 26 6,359 - 0,169 
Dwutlenek siarki 350 20 35 16 56,54 - 1,545 

Tlenek węgla 30000 - 3000 - 279,9 - - 
Ksylen 100 10 10 9 55,19 - 1,504 

Etylobenzen 500 38 50 34,2 15,71 - 0,42 
Cykloheksanon 40 3,5 4 7,83 0,815 - 0,0210 
Octan butylu 100 8,7 10 3,15 0,815 - 0,0210 
Węglowodory 
aromatyczne 

1000 43 100 38,7 2,65 - 0,0563 

Węglowodory alifatyczne 3000 1000 300 900 2,65 - 0,0563 
Poziom zabudowy mieszkaniowej 

Pył zawieszony PM10 280 40 28 8 26,33 - 0,43 
Pył zawieszony PM2,5 - 20 - 1 - - 0,416 

Ołów w PM10 5 0,5 0,5 0,48 0,483 - 0,001 
Dwutlenek azotu 200 40 20 26 8,388 - 0,183 
Dwutlenek siarki 350 20 35 16 76,215 - 1,667 

Tlenek węgla 30000 - 3000 - 379,173 - - 
Ksylen 100 10 10 9 128,495 0,18 2,270 

Etylobenzen 500 38 50 34,2 36,576 - 0,638 
Cykloheksanon 40 3,5 4 7,83 1,272 - 0,029 
Octan butylu 100 8,7 10 3,15 1,272 - 0,029 
Węglowodory 
aromatyczne 

1000 43 100 38,7 6,170 - 0,092 

Węglowodory alifatyczne 3000 1000 300 900 6,170 - 0,092 
Uwaga! Kursywą oznaczono substancje dla których maksymalne stężenia nie przekraczają 10 % poziomów odniesienia. 

Opad pyłu –  74 g/m2/rok (< 200 g/m2/rok) 

 

Na podstawie przeprowadzonych w niniejszej dokumentacji obliczeń należy stwierdzić, 
że uwzględnione w dokumentacji substancje emitowane z instalacji w zakładzie ZPO 
„DOLMET” s.c. w Tułowicach nie spowodują przekroczeń norm czystości powietrza 
ustalonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).  

Do dokumentacji dołączone zostały wyniki obliczeń w formie wydruków komputerowych, oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wyniki obliczeń przedstawione w formie 
graficznej.  
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Określenie standardów emisyjnych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 
współspalania odpadów (Dz. U. z 2018 r., poz. 680) dokonano analizy instalacji, w których 
stosowane będą preparaty zawierające lotne związki organiczne (LZO) pod kątem objęcia ich 
standardami emisyjnymi. Z analizy stanu projektowanego wynika, że wykorzystanie preparatów 
zawierających LZO nie kwalifikuje instalacji do objęcia ich standardami emisyjnymi, gdyż w 
procesach: powlekania, czyszczenia produktów prowadzonych na terenie zakładu nie dojdzie 
do osiągnięcia n/w progów zużycia tj.: 

Powlekanie > 5 Mg/rok 
Wymaga standardów 

Czyszczenie produktów > 2 Mg/rok 

Obliczenia emisji zanieczyszczeń powstające podczas stosowania farby do malowania 
powierzchni ocynkowanych LOWICYN i rozcieńczalnika do wyrobów poliwinylowych i 
chlorokauczukowych ogólnego stosowania obliczono przyjmując podane przez inwestora 
maksymalne jego zużycie oraz charakterystykę stosowanych środków, a także podany czas trwania 
operacji.            Tabela 7.2 

Docelowe 
zużycie 

[kg/rok] 

Numer 

CAS 
Nazwa substancji 

Zawartość 

przyjęta 
do 

obliczeń 

[%] 

Ilość 

przyjęta 
do 

obliczeń 

[kg/rok] 

Wartość 

odniesienia 

Ilość LZO 

przyjęta 
do 

obliczeń 

[kg/rok] 

FARBA LOWICYN 
 

350 

1330-20-7 Ksylen 27 94,5 100/10 

143,5  

100-41-4 Etylobenzen 8 28 500/38 

64742-95-6 

- 

Solwent nafta (ropa naftowa) 

Węglowodory aromatyczne 
2 7 1000/43 

64742-48-9 

- 

Benzyna ciężka obrabiana 
wodorem (ropa naftowa) 

Węglowodory alifatyczne 

2 7 3000/1000 

 111-76-2 2-butoksyetanol 2 7 -  

ROZCIEŃCZALNIK  
 

140 

1330-20-7 Ksylen 73 102,2 100/10 

134,4  100-41-4 Etylobenzen 19 26,6 500/38 

108-94-1 Cykloheksanon <2 2,8 40/3,5 

123-86-4 Octan butylu <2 2,8 100/8,7 

 
Łączna ilość preparatów  490 [kg/rok] poniżej progów 

zużycia Łączna zawartość LZO w preparatach  277,9 [kg/rok] 

Na podstawie przeprowadzonej w niniejszej dokumentacji analizie technologii wchodzącej w zakres 
przedsięwzięcia należy stwierdzić, że na etapie eksploatacji w nowoprojektowanej hali zostaną 
zlokalizowane instalacje nieobjęte standardami emisyjnymi. Źródła emisji do powietrza z 
instalacji po zrealizowaniu przedsięwzięcia w ZPO „DOLMET” s.c. w Tułowicach nie będą 
powodowały negatywnego oddziaływania na stan zanieczyszczenia powietrza w 
otoczeniu zakładu. 

Ocenia się, że w stopniu dostatecznym będzie zabezpieczane przed zanieczyszczeniem 
powietrze oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie, zatem przedsięwzięcie nie spowoduje 
ponadnormatywnego wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie 
miejsca prowadzenia prac wydobywczych kruszywa, w tym  na obszar Natura 2000. 
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9.3. Wytwarzanie odpadów stałych z podaniem ich rodzaju i ilości – wpływ na 
środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie wraz z oceną  

 

9.3.1.Rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów. 

Etap eksploatacji nowej instalacji. 

W związku z rozbudową hali produkcyjno-biurowej (kabiny lakiernicze, stanowiska obróbki odlewów 
+ pomieszczenia biurowe) oraz budową nowej hali odlewni (w miejsce dzierżawionej poza terenem 
zakładu) w Zakładzie Produkcji Odlewniczej DOLMET S.C. w Tułowicach asortyment produkcji 
pozostanie bez zmian (odlewy z ołowiu), wrośnie jedynie do ok. 200 Mg/rok (o 10%)  zdolność 
produkcyjna zakładu. Analiza procesu gospodarki odpadami po zakończeniu rozbudowy i 
uruchomieniu nowej hali pozwala stwierdzić, że nie nastąpi także zmiana asortymentowo-ilościowa 
wytwarzanych odpadów, wzrośnie o ok. 10% ilość odpadów związanych bezpośrednio z produkcją 
odlewów z ołowiu. 

Tabela nr 8.1. Klasyfikacja i ilość powstających odpadów w zakładzie.  

ODPADY NIEBEZPIECZNE 

Kod 

odpadu 

Nazwa odpadu Ilość 

Mg/rok 

Miejsce i sposób wstępnego 

magazynowania odpadów 

10 04 02* Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji 
pierwotnej i wtórnej 

2,5 

Odpady gromadzone w szczelnych, 
zamykanych pojemnikach w wydzielonym 

do tego celu miejscu magazynowym na 
placu przy budynku odlewni 

10 04 04* Pyły z gazów odlotowych 

0,02 

Odpady gromadzone w szczelnym, 

zamykanym pojemniku w wydzielonym do 
tego celu miejscu magazynowym na placu 

przy budynku odlewni 

10 04 05* Inne cząstki i pyły 

1,0 

Odpady gromadzone w szczelnym, 
zamykanym pojemniku w wydzielonym do 

tego celu miejscu magazynowym na placu 
przy budynku odlewni 

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone  

0,1 

Odpady gromadzone w szczelnych, 

zamykanych pojemnikach w wydzielonym 
do tego celu miejscu magazynowym na 

placu przy budynku odlewni 

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

09 do 16 0212 

0,05 

Odpady gromadzone w skrzyni drewnianej 
w warsztacie mechanicznym. 

Razem odpady niebezpieczne:    3,67 Mg/rok 

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE 

Kod 

odpadu 

Nazwa odpadu 
Ilość 

Mg/rok 

Miejsce i sposób wstępnego 

magazynowania odpadów 

10 04 99 
Inne niewymienione odpady 

1,0  

Odpady gromadzone w pojemnikach lub 
kontenerze na terenie placu 
magazynowego. 

12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych 1,5 

Odpady gromadzone w pojemnikach lub 
kontenerze na terenie placu 
magazynowego. 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,1 

Odpady gromadzone w pojemnikach lub 
kontenerze na terenie placu 
magazynowego. 
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15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,1 

Odpady gromadzone w pojemnikach lub 
kontenerze na terenie placu 
magazynowego. 

15 01 03 Opakowania z drewna 1,0  

Odpady gromadzone w pojemnikach lub 
kontenerze na terenie placu 
magazynowego. 

15 01 04 Opakowania z metali 
0,1 

 

Odpady gromadzone w pojemnikach lub 
kontenerze na terenie placu 
magazynowego. 

16 01 22 
Inne nie wymienione elementy – złom 
mieszany 0,5 

Odpady gromadzone w pojemnikach lub 
kontenerze na terenie placu 

magazynowego. 

16 02 14 
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w  
16 02 09 do 16 02 13 

0,5 

Odpady gromadzone w tekturowych 
opakowaniach, w pojemnikach lub na 
regałach, w warsztacie. 

Razem odpady inne niż niebezpieczne: 4,8 Mg/rok 

Wytwarzane odpady stałe będą segregowane i magazynowane w przeznaczonych do tego 
pojemnikach oraz kubłach a następnie przekazywane do odzysku firmom specjalistycznym 
posiadającym wymagane prawem zezwolenia.  

Etap realizacji  

Tabela nr 8.2. 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 
0,3 

Odpady gromadzone w kontenerach, 

bigbagach - podczas budowy 

15 01 03 Opakowania z drewna 
0,4 

Odpady gromadzone w kontenerach - 

podczas budowy 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów 

10,0 
Odpady gromadzone w kontenerach, 

bigbagach - podczas budowy 

17 02 02 Stłuczka szklana 0,1 

17 09 04 Odpady budowlane i po rozbiórkach 
5,0 

Odpady gromadzone w kontenerach - 
podczas budowy 

Razem odpady: 15,8  

W czasie prac budowlano-montażowych należy wyznaczyć sektory i ustawić w nich odpowiednie 
pojemniki oraz kontenery, w których selektywnie składowane będą odpady. Po wykonaniu ww. prac 
teren należy uporządkować. Wytworzone na etapie montażu odpady, po zgromadzeniu ilości 
ekonomicznie uzasadniającej transport, będą wywiezione do zagospodarowania przez firmę 
posiadającą zezwolenie na transport odpadów. Opcjonalnie wytwórcą ww. odpadów zgodnie z 
zawartą umową będą firmy świadczące usługi budowlane, które zagospodarują powstałe odpady we 
własnym zakresie. 

 

9.3.2. Gospodarka odpadami. 

Odpady generowane w trakcie budowy i eksploatacji przedsięzięcia będą zagospodarowywane 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie: 

 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1219.).  

 Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 797)  
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Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie w sposób uporządkowany, w wyznaczonych 
miejscach w zależności od rodzaju i ich właściwości. Miejsca magazynowania odpadów powinno być 
oznakowane, a opakowania na odpady opisane. 

Wytworzone odpady, po zgromadzeniu ilości ekonomicznie uzasadniającej transport odpadów, będą 
wywiezione celem zagospodarowania. Transport odpadów do odzysku odbywać się będzie środkami 
transportu podmiotów zewnętrznych posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w tym 
zakresie lub zarejestrowanych w Urzędzie Marszałkowskim zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Gospodarka odpadami na terenie zakładu będzie realizowana poprzez: 

o ograniczanie ilości powstających odpadów poprzez optymalizację wykorzystania surowców, 
materiałów i paliw,  

o prowadzenie systemu gospodarowania odpadami polegającego na selektywnym zbieraniu 
odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów nadających się do odzysku,  

o magazynowanie odpadów substancji ropopochodnych w sposób uniemożliwiający ich 
przedostawanie się do środowiska gruntowo-wodnego, w celu skutecznego zabezpieczenia 
przed skażeniem  

o magazynowanie odpadów w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na 
środowisko, poddawaniu odpadów, w pierwszej kolejności odzyskowi,  
a w przypadku braku takiej możliwości unieszkodliwianiu i przekazywaniu odpadów do 
zagospodarowania posiadaczom mającym stosowne zezwolenia,  

 

Przed rozpoczęciem działalności powodującej powstanie odpadów prowadzący instalację 
zobowiązany jest do uzyskania decyzji, udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Dlatego 
po uruchomieniu eksploatacji nowej hali należy dokonać bilansu wytwarzanych odpadów innych niż 
niebezpieczne oraz niebezpiecznych i w przypadku nie spełniania warunków pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów, wystąpić z wnioskiem o zmianę posiadanego pozwolenia. 

 

9.3.3. Ocena gospodarki odpadami. 

Na podstawie przedstawionego opisu przewidywanej gospodarki odpadowej, sposobów 
unieszkodliwiania lub wykorzystania gospodarczego odpadów oraz sposobów prowadzenia robót 
budowlano-montażowych należy stwierdzić, że przy zachowaniu warunków opisanych powyżej 
proces inwestycyjny nie naruszy przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach.  

 

Nie przewiduje się niekorzystnego wpływu planowanej inwestycji na stan środowiska 
naturalnego w zakresie gospodarowania odpadami powstającymi na terenie zakładu. 
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9.4. Emisja hałasu – wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie wraz z 
oceną. 
 
9.4.1. Źródła emisji hałasu oraz ich charakterystyka. 

A: Etap eksploatacji instalacji. 

Uruchomienie i eksploatacja rozbudowanej hali produkcyjnej/odlewni spowoduje powstanie nowych 
źródeł emisji hałasu: 

 źródło hałasu typu budynek – projektowana hala odlewni z pracującym wyposażeniem,  
LA,1m = 75 dB-A  

 źródła punktowe - pracujące wentylatory dachowe, LWA = 80-90 dB-A 

 źródła ruchome/linowe - transport zewnętrzny (dostawy i odbiór towarów/materiałów do  
projektowanej hali).  

 źródła ruchome/linowe - transport wewnętrzny (wózek widłowy).  

Źródłami skumulowanej uciążliwości akustycznej w zakładzie, po uruchomieniu hali odlewni, będą:  

 źródło hałasu typu budynek – praca hali produkcyjno-biurowej, łącznie z kabiną lakierniczą, 

 źródła punktowe: wentylatory dachowe kabiny lakierniczej,  

 źródła ruchome, tj. praca samochodów ciężarowych oraz wózka widłowego 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prowadzącego instalację przyjęto czas pracy: 

 Hala produkcyjna/odlewnia oraz hala produkcyjno-biurowa - praca na I zmianę 

 Transport wewnętrzny     - praca na I zmianę 

 Transport zewnętrzny      - praca na I zmianę. 

W tabeli scharakteryzowano wszystkie istotne dla klimatu akustycznego instalacji źródła hałasu. 
Uwzględniając pracę zakładu tylko na I zmianę rozpatrywano tylko jeden wariant obliczeniowy: 
praca w porze dziennej. 

a) źródła punktowe :         Tabela nr 9.1: 

Ozn. Źródła punktowe 

Poz. 
dźwięku 

w odl. 1m 
LA1 , dB-A 

Moc 
akustycz-na  
LWA , dB-A 

Czas pracy, h/d 
Moc akustyczna 
ekwiwalentna 
LWAeq , dB-A 

Dzień Noc Dzień Noc 

Źródła projektowane 

WD1 E1. Wentylator dachowy 2 pieców 

tyglowych, h=7,5m  
82 90 6 - 88,8 - 

WD2 E2. Wyrzutnia wentylatora stanowiska 
spawania (przeniesiony), h=7,5m 

72 80 7 - 79,4 - 

WD3 E3. Wyrzutnia wentylatora stanowiska 

obróbki (przeniesiony), h=7,5m 
72 80 7 - 79,4 - 

Źródła istniejące 

WD4 E4. Wentylator dachowy 2 kabin 

lakierniczych, h=7,5m  
72 80 7 - 79,4 - 

K1 E5. Komin kotłowni, h=7,5 m 55 63 8 - 63 - 
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UWAGA: 
1.) Czas pracy podaje się w godzinach/minutach w porównaniu z czasem odniesienia równym dla pory 

dziennej 8h i nocnej 1h. 
2. Moc akustyczną źródeł punktowych określamy: 
 na podstawie danych producenta 
 wykorzystując kalkulator akustyczny NTL – M. Kirpluk „Oszacowanie poziomu mocy akustycznej (model 

uproszczony)”. 
3. Moc ekwiwalentną źródeł określamy (uwzględniającą rzeczywisty czas pracy Te): Leg,8h = Leq,Te + 10logTe/To  

 

b) źródła liniowe 

Trasy przejazdów pojazdów samochodowych (T1 - samochody ciężarowe, T2 - samochody 
dostawcze) zostały opisane jako źródła liniowe, dla których wyznaczono zastępcze równoważne 
poziomy mocy akustycznej. Teren, po którym poruszają się pojazdy podzielony został na odcinki 
proste, które pokrywają się z wszystkimi trasami przejazdów pojazdów. Dla poszczególnych 
odcinków zostały uwzględnione przejazdy wszystkich pojazdów poruszających się po terenie w ciągu 
8 najmniej korzystnych godzin pory dnia. W analizie akustycznej uwzględniono przejazdy pojazdów 
w obu kierunkach (2 kursy). 

Wyznaczono następujące źródła liniowe, opisujące trasy przejazdów pojazdów poruszających się 

po zakładzie w ciągu pory dnia ze średnią prędkością 10-20 km/h: 

Tabela nr 9.2 

Lp. Źródła liniowe 

Poziom 
dźwięku w 

odległości 1m 
od źródła 
LA1 , dB-A 

Moc 
akustyczna  
LWA , dB-A 

Czas pracy, 
min/8h 

Moc akustyczna 
ekwiwalentna 

LWA 8h,eq , dB-A 

Dzień Noc Dzień Noc 

Źródła projektowane/istniejące 

1 
Samochód ciężarowy T1 (trasa: 
wjazd-plac) 

80-89 93-102 Tab 7.2.a 70,8 - 

2 
Samochód dostawczy T2 (trasa: 

wjazd-plac) 
80-85 93-98 Tab 7.2.a 73,7 - 

3 
Wózek widłowy (trasa wzdłuż 
hal) 

80-85 95-93 Tab.7.2.a 81,4 - 

Obliczenie mocy akustycznej ekwiwalentnej      Tabela 9.2.a 

Lp. 
Źródła ruchome/opcja ruchowa/opis 

umownego miejsca postojowego 

Poziom 
dźwięku w 
odl. 1m od 

źródła 
LA1 , dB-A 

Moc 
akustyczna  
LWA , dB-A 

Czas pracy, 
Moc akustyczna 
ekwiwalentna 

LWA 8h,eq , dB-A 

Dzień 
min/8h 

Noc 
min/1h 

Dzień Noc 

1A 
Samochód ciężarowy (trasa T1)- 
start/hamowanie  

89 102,0 0,2 - 
70,8 - 

1B 
Samochód ciężarowy (trasa T1)- 

jazda 
80 93,0 1,3 - 

2A 
Samochód dostawczy (trasa T2)- 

start/hamowanie  
85 98,0 0,2 - 

73,7 - 
2B 

Samochód dostawczy (trasa T2)- 
jazda 

80 93,0 2,8 - 

3A 
Wózek akumulatorowy trasa 

/strat – przy hali 
85 93,0 30 - 

81,4 - 
3B 

Wózek akumulatorowy trasa 

/hamowanie, jazda do hal 
80 88,0 390 - 
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UWAGA: 
1. Moc akustyczną źródeł ruchomych określamy na podstawie danych o poziomie dźwięku w odległości 1 m 
od środka transportu oraz wykorzystując przybliżoną metodę określenia zasięgu emisji hałasu od środków 
transportu zgodnie z Instrukcją 338/2003, załącznik 5, według wzoru: 

                               1        N         0,1LWn 

LWeqn =  10 log  [ ---       ti  10             ]  

                            T      n=1    gdzie: 

LWeqn  – ekwiwalentny poziom mocy akustycznej n-tego pojazdu 

LWn  –poziom mocy akustycznej dla danej opcji ruchowej 

ti    - czas trwania opcji 

N - liczba opcji 

T - czas oceny  

2. Według wyciągu ze świadectwa homologacji ciągnika siodłowego MAN typ TGA-3 o maksymalnej mocy 

silnika netto 353 kW poziom hałasu od pracy silnika na postoju wynosi 89 dB-A przy prędkości obrotowej 

silnika 1425 min-1 a podczas jazdy 80 dB-A. 

Samochód dostawczy: poziom hałasu od pracy silnika na postoju wynosi 85 dB-A a podczas jazdy 80 dB-A. 

3. Przyjęto ilość samochodów/pojazdów obsługujących zakład:  

Samochody ciężarowe – 2 sam/ m-c, przyjęto 1 sam/8h. 

Samochody dostawcze – 4 sam/ m-c, przyjęto 2 sam/8h. 

Wózek widłowy LINDE – przyjęto praca 7 h/8h. 

4. Rzeczywisty czas pracy samochodów Te: 

Samochody ciężarowe – trasa T1: 10 km/h x 100 m = 0,6 min/8h x1sam/8h x 2kursy = 1,2 min/8h,  
przyjęto 1,5 min/8h 

Samochody dostawcze – trasa T2: 10 km/h x 100 m = 0,6 min/8h x2sam/8h x 2kursy = 2,4 min/8h  
przyjęto 3 min/8h 

5. Opis metody: Drogę przejazdu środka transportu zamieniamy na zbiór zastępczych punktowych źródeł i/lub 
identyfikujemy każde miejsce postojowe, zastępując je punktowym źródłem hałasu. 

Sam. ciężarowe: start/hamowanie+jazda - 1,8min+0,2min m= 2 min/8 h 
Sam. dostawcze: start/hamowanie+jazda - 2,8min+0,2min m= 3 min/8 h 

Transport tylko w porze dziennej (I zmiana). 
 
c) źródła budynki 

Zgodnie z metodyką obliczeniową, gdy jedna lub więcej ścian budynku emituje hałas na zewnątrz, 
budynek traktuje się jako źródło hałasu – budynek. Budynki, które nie są źródłami hałasu zostały 
potraktowane jako ekrany akustyczne (budynki techniczne i biurowe).   Tabela nr 9.3 

ŹRÓDŁA BUDYNKI 

Ściana 

Izolacyjność 

akustyczna średnia 
ścian/dachu,  

Riż, dB-A 

Poziom dźwięku 1m od ściany, 

LA1 , dB-A 

Poziom dźwięku 

ekwiwalentny, LAeq , dB-A 

pora dzienna pora nocna pora dzienna pora nocna 

Źródła projektowane 

B2. Hala produkcyjna/odlewnia projektowana – H= 7,0 m 

Czas pracy *, h 8/8 1/1   

Wschodnia 25 75 0 75 - 

północna 25 75 0 75 - 

zachodnia 25 75 0 75 - 

południowa  25 75 0 75 - 

dach 28 75 0 75 - 
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Źródła istniejące 

B1. Hala produkcyjno-biurowa istniejąca – H= 7,0 m 

Czas pracy *, h 8/8 1/1   

Wschodnia 25 75 0 75 - 

północna 25 75 0 75 - 

zachodnia 25 75 0 75 - 

południowa  25 75 0 75 - 

dach 28 75 0 75 - 

UWAGA: 
1.*) Czas pracy podaje się w godzinach w porównaniu z czasem odniesienia obowiązującym dla pory dziennej 
(8h) i nocnej (1h). Ekwiwalentny poziom dźwięku określamy uwzględniając rzeczywisty czas pracy Te: LA,eg,8h = 
Leq,Te + 10logTe/To 
2. Poziom dźwięku w odległości 1 m od ścian wewnętrznych określamy na podstawie pomiarów hałasu 
przeprowadzonych na stanowiskach pracy w podobnych zakładach lub na podstawie poziomu dźwięku maszyn 
przewidzianych do zainstalowania w budynku, z uwzględnieniem odległości od poszczególnych ścian. 
3. Izolacyjność akustyczna średnia ścian/dachu Riz, dB-A liczona jest z uwzględnieniem: 

- izolacyjności pełnej ściany z płyty warstwowej g=100mm RA1 = 25 dB 

- izolacyjności okna stalowego z pojedynczą szybą, nie otwieranego RA1 = 25 dB 

- izolacyjności pełnego dachu z płyty wielowarstwowej RA1 = 28 dB 

 

9.4.2. Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku 

Teren inwestycji jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Tułowice, zatwierdzonego Uchwałą nr VIII/52/07 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 sierpnia 
2007r. - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice 
we wsi Tułowice obejmującego teren przemysłu i składów w rejonie uli Przemysłowej i Porcelitowej.  

Teren inwestycji zlokalizowany jest w całości na terenie oznaczonym w w/w planie jako 28b P,B,S,U 
przeznaczonym pod zabudowę przemysłową, składową, produkcyjno-usługową lub technicznego 
zaplecza motoryzacji i maszyn rolniczych oraz obiektów infrastruktury technicznej. Jest to teren nie 
normowany akustycznie. 

Zgodnie z mpzp najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej (chronione akustycznie): 

 zabudowa wielorodzinna ul. Porcelanowa 2C, działka nr 135/3 (wg mpzp 27 MW),  
w odległości 15 m od strony północnej, przyjęto jako punkt monitoringu 

 zabudowa wielorodzinna ul. Porcelanowa 7A, działka nr 238/12 (wg mpzp 36 MW),  
w odległości 150 m od strony północno-wschodniej, 

Dla terenów przeznaczonych w planie pod zabudowę mieszkaniową obowiązują dopuszczalne 
poziomy hałasu zgodnie z przepisami szczególnymi. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 112 
j.t.) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku: 

 dopuszczalny poziom hałasu, wyrażone wskaźnikami LAeq D; i LAeq N, na terenach 
zabudowy wielorodzinnej (ul. Porcelanowa 2C, ul. Porcelanowa 7A) nie może przekraczać 
następujących wartości: 

LAeq D dla pory dziennej [6.00 –22.00] - 55 dB-A 
LAeq N dla pory nocnej [22.00-6.00]  - 45 dB-A 
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9.4.3. Wyniki obliczeń. 

Wyniki obliczeń przeprowadzonych zgodnie z instrukcją ITB 338/2008 “Metody określania emisji i 
imisji hałasu przemysłowego w środowisku” oraz przy wykorzystaniu programu komputerowego 
HPZ’ 2001 Windows: Wersja: marzec’2012 (zgodny z normą PN-ISO9613-2:2002), dla pory dziennej 
(praca zakładu tylko na I zmianie) w formie planu sytuacyjnego oraz obliczeń w węzłach siatki 
obliczeniowej przedstawiono na rys. 7 oraz zawarto w załącznikach do niniejszego opracowania. 

Dla określenia wpływu pracy zakładu na środowisko na terenach normowanych akustycznie 
przeprowadzono obliczenia wielkości równoważnego poziomu dźwięku LA w wybranych punktach 
obserwacji, położonych przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej. Wynik poniżej: 

Tabela 10. Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji 

Lp. Symbol Nazwa x [m] y [m] z [m] LA/LAeq D [dB] 
Pora dzienna 

1 PP1 Zabudowa wielorodzinna  
ul. Porcelanowa 2C, symbol 27MW 

246,8 185,8 4,0 49,2/55 

2 PP2 Zabudowa wielorodzinna  
ul. Porcelanowa 7A, symbol 36MW 

409,9 230,4 4,0 34,9/55 

 

Poniżej na rysunku przedstawione są graficzne wyniki przeprowadzonych obliczeń propagacji hałasu 
dla pory dziennej: 
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Rys.7: ZPO „DOLMET” S.C. - wykres izofon w porze dziennej na podkładzie mapowym

DOLMET 

TEREN 

ZABUDOWY 

TEREN 

ZABUDOWY 



ZPU HI-EKO s.c. 

45-449 Opole 

ul. Wschodnia 25 

tel. O77/ 4563 785 

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: 
Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego o charakterze  

odlewni metali nieżelaznych w ZPO „DOLMET” s.c. Tułowice 

Strona 

nr 

71 

 

 

 

9.4.4. Omówienie wyników obliczeń. 

Etap eksploatacji instalacji: 

Z przeprowadzonych obliczeń emisji hałasu w środowisku pochodzącego od pracującego tylko  
w porze dziennej (6.00-22.00) zakładu DOLMET s.c. w Tułowicach, po zakończeniu budowy hali 
produkcyjnej/odlewni, wynika, że przy założonych poziomach dźwięku przy poszczególnych źródłach 
oraz wypadkowej izolacyjności akustycznej przegród (ścian i sufitów hali) nie wystąpią przy 
najbliższej zabudowie mieszkalnej (ul. Porcelanowa 2C oraz ul. Porcelanowa 7A) przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów dźwięku 55 dB dla pory dziennej, określonych zgodne z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 112 j.t.) w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Izofona 50 dB dla pory dnia nie wykracza poza 
granicę własności działki inwestora. 

 
Etap realizacji instalacji (rozbudowa hali): 

W czasie realizacji inwestycji mogą wystąpić krótkotrwałe, wyższe od obliczonych, poziomy dźwięku 
w środowisku, spowodowane pracą sprzętu transportowego i dźwigów w porze dziennej (godz. 7.00 
– 18.00). Nadal nie będą jednak powodować przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla 
najbliższych terenów chronionych (odległość od inwestycji 50-150 m). W trakcie wykonywania prac 
nie przewiduje się stosowania specjalnych zabezpieczeń przeciwhałasowych. Użyty do prac 
budowlanych sprzęt powinien być sprawny i działać zgodnie z normą PN-86/M-47251.  

Uwzględniając powyższe wyniki obliczeń można stwierdzić, że możliwa jest realizacja 
projektowanego przedsięwzięcia ze względu na skumulowane oddziaływanie hałasu emitowanego 
do środowiska z całego zakładu DOLMET s.c. w Tułowicach, łącznie z projektowaną halą odlewni. 

 

 

9.5. Emisja promieniowania, zakłóceń elektromagnetycznych i inne uciążliwości  
z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania 
– wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie wraz z oceną  

 

9.5.1. Promieniowanie elektromagnetyczne 

Pole elektryczne wytwarzane jest przez elementy przewodzące, znajdujące się pod napięciem. 
Wartość natężenia pola zależy od napięcia i odległości. Natężenie pola  
w rozpatrywanym miejscu lub obszarze jest tym wyższe im większe jest napięcie. Natomiast wraz z 
oddalaniem się od urządzenia znajdującego się pod napięciem natężenie pola 
elektromagnetycznego maleje. 

Wszystkie czynne urządzenia elektromagnetyczne wytwarzają pole elektryczne, jednakże urządzenia 
elektryczne niskiego napięcia wytwarzają wokół siebie pola słabe o niewielkim zasięgu 
oddziaływania. Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych zostały 
określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. W sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów [Dz.U. nr 192, poz. 1883 z dnia 30 października 2003r]. 
Rozporządzenie to różnicuje dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla: 

 terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 

 miejsc dostępnych dla ludności. 
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W poniższych tabelach przedstawiono dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych na terenach 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludności, dla różnego 
zakresu częstotliwości pól. 
 
Tabela nr 11.1. Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry 

fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, oraz dopuszczalne poziomy pól 
elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów 
fizycznych, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 

Parametr fizyczny 
Składowa 

elektryczna 
Składowa 

magnetyczna 
Gęstość 
mocy 

Zakres częstotliwości pola 
elektromagnetycznego 

1 50 Hz 1 kV/m 60 A/m - 

-   50 Hz – częstotliwość sieci elektroenergetycznej 

- podane w kolumnach 2 i 3 tabeli wartości graniczne parametrów fizycznych charakteryzujących 
oddziaływanie pól elektromagnetycznych odpowiadają wartościom skutecznym natężeń pól 
elektrycznych i magnetycznych 

 

Tabela nr 11.2. Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry 
fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowiska, dla miejsc 
dostępnych dla ludności oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, 
charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, dla miejsc dostępnych 
dla ludności. 

Parametr fizyczny 
Składowa 

elektryczna 
Składowa 

magnetyczna 
Gęstość mocy Zakres częstotliwości pola 

elektromagnetycznego 

1 0 Hz 10 kV/m 2500 A/m - 

2 Od 0 Hz do 0,5 Hz - 2500 A/m - 

3 Od 0,5 Hz do 50 Hz 10 kV/m 60 A/m - 

4 Od 0,05 kHz do 1 kHz - 3/f A/m - 

5 Od 0,001 MHz do 3 MHz 20V/m 3 A/m - 

6 Od 3 MHz do 300 MHz 7 V/m - - 

7 Od 300 MHz do 300 GHz 7 V/m - 0,1 W/m2 

 

 wartość skuteczna natężeń pól elektrycznych i magnetycznych podana do jednego miejsca 
znaczącego 

 wartość średniej gęstości mocy dla pól elektromagnetycznych o częstotliwości podana z 
dokładnością do jednego miejsca znaczącego po przecinku 

 f – częstotliwość w jednostkach podanych w kolumnie 1 
 50 Hz – częstotliwość sieci elektroenergetycznej 

 

9.5.2. Pola elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz 

Źródłem pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz są wszystkie urządzenia zasilane z 
publicznej sieci energoelektrycznej, jak również sama sieć. Jednak jedynie urządzenia i sieć 
pracująca z najwyższymi napięciami (powyżej 110 kV) są zdolne do wytworzenia pola 
elektromagnetycznego, którego poziom mógłby naruszyć wartości dopuszczalne.  

W przypadku urządzeń i sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia, emitowane przez nie pole 
ma na tyle niski poziom, że nie powoduje zagrożenia dla środowiska.  
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9.5.3. Ocena oddziaływania i wnioski 

Urządzenia elektryczne przewidziane do zainstalowania w rozbudowywanym zakładzie (trzy piece 
odlewnicze, dwie kabiny lakiernicze, stanowisko spawania, silniki maszyn, napędy bram) nie będą 
powodować emisji pól elektromagnetycznych o natężeniu przekraczającym wartości graniczne 
ustalone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku dla pól o 
częstotliwości 50 Hz, których wartości graniczne parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla 
ludności wynoszą: 

• składowa elektryczna –10 kV/m, 

• składowa magnetyczna – 60 A/m. 

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się montażu instalacji, które 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów 
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

(Dz.U. 2020 poz. 258) podlegają przepisom sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku.  

Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem oddziaływania na środowisko, zdrowie i warunki 
życia ludzi w zakresie emisji pól elektromagnetycznych. W zakresie emisji pól elektromagnetycznych 
nie zachodzi konieczność stosowania działań ograniczających wpływ przedsięwzięcia na środowisko i 
warunki życia ludzi. 

Nie zachodzi konieczność ustalania w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
warunków eksploatacji przedsięwzięcia w zakresie ochrony przed emisją pól 
elektromagnetycznych. 

 

 

Rys. 8: Mapa zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia. 

 

hala 
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9.6. Ocena możliwości powstania sytuacji awaryjnych (nadzwyczajnego zagrożenia 
środowiska) a także potencjalnego transgranicznego oddziaływania na środowisko 
oraz ich skutki. 

 

Określenie „poważnej awarii przemysłowej” wprowadzone zostało Ustawą z dnia 27 kwietnia 
2001 roku „Prawo ochrony środowiska”. Zgodnie z definicją ustawową przez poważną awarię 
przemysłową rozumie się „zdarzenie w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w czasie 
procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w której występuje jedna lub więcej 
substancji niebezpiecznych, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub 
zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. 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 
poz. 138), uwzględniając jednocześnie charakter prowadzonych w zakładzie procesów 
technologicznych oraz właściwości stosowanych materiałów stwierdza się, że zakład produkcji 

odlewów z metali nieżelaznych nie zalicza się do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej. 

W celu wykluczenia możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych lub katastrofy budowlanej 
użytkownik instalacji ma obowiązek prawidłowej eksploatacji urządzeń i instalacji oraz właściwego 
ich zabezpieczenia (m.in. poprzez przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego 
urządzeń i obiektów). 

W trakcie wykonywania robót budowlano-montażowych mogą wystąpić awarie sprzętu tj. wyciek 
paliwa lub materiałów smarnych. W celu wyeliminowania możliwości postania stanów awaryjnych, 
należy prowadzić prace budowlano-montażowe: 

- w sposób ostrożny i pod ścisłym nadzorem, 

- zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczno-technologiczną oraz dokumentacją 
techniczno-ruchową stosowanego sprzętu.  

Ze względu na lokalne oddziaływanie obiektu na środowisko, co szczegółowo omówiono w pkt.9 
niniejszego raportu, nie przewiduje się także transgranicznego oddziaływania inwestycji na 
środowisko. 

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii może wystąpić w sąsiedztwie terenu zakładu, w wyniku 
transportu drogami publicznymi substancji lub materiałów niebezpiecznych (poważna awaria 
drogowa). Zdarzenia takie (wyłącznie o incydentalnym charakterze) pozostaną jednak poza 
granicami terenu opracowania.  

Usytuowanie przedsięwzięcia (ok. 110 km od granicy), a także lokalny charakter oddziaływań na 
środowisko, które wystąpią tylko w miejscu usytuowania planowanego przedsięwzięcia, nie 
spowoduje wystąpienia skutków o charakterze transgranicznym, zarówno na etapie 
rozbudowy zakładu, jak i na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia oraz na etapie 
ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia. 
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10. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA ANALIZOWANYCH 
WARIANTÓW NA ŚRODOWISKO, NA KLIMAT, W TYM EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH 
I ODDZIAŁYWANIA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA DOSTOSOWANIA DO ZMIAN 
KLIMATU; 
10A) PORÓWNANIE ODDZIAŁYWAŃ ANALIZOWANYCH WARIANTÓW NA:  

10.1. LUDZI, ROŚLINY, ZWIERZĘTA, GRZYBY I SIEDLISKA PRZYRODNICZE, WODĘ I 

POWIETRZE,  

10.2. POWIERZCHNIĘ ZIEMI, Z UWZGLĘDNIENIEM RUCHÓW MASOWYCH ZIEMI, KLIMAT I 

KRAJOBRAZ,  

10.3. DOBRA MATERIALNE,  

10.4. ZABYTKI I KRAJOBRAZ KULTUROWY, OBJĘTE ISTNIEJĄCĄ DOKUMENTACJĄ, W 

SZCZEGÓLNOŚCI REJESTREM LUB EWIDENCJĄ ZABYTKÓW,  

10.5. FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 

KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY 
OBSZARÓW NATURA 2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH,  

10.6. WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY TYMI ELEMENTAMI.  

 
Oddziaływanie i wpływ na środowisko proponowanego przez wnioskodawcę wariantu realizacji i 
eksploatacji planowanego przedsięwzięcia opisano szczegółowo w punkcie 9 raportu pn. „Określenie 
przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów”.  
Z przeprowadzonej analizy i oceny oddziaływania wynika następujący sposób oddziaływania na 
poszczególne elementy środowiska naturalnego: 

 

10.1. Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, 
wodę i powietrze. 
 
Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze. 

Uwzględniając lokalny, opisany szczegółowo w punktach 9.2-9.4 niniejszego raportu, charakter 
oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko, które wystąpią tylko w miejscu usytuowania 
planowanego przedsięwzięcia oraz w najbliższej okolicy (50-100m od projektowanej hali), wyklucza 
się możliwość bezpośredniego negatywnego oddziaływania na ludzi oraz na tereny zabudowy 
mieszkaniowej, zarówno na etapie rozbudowy zakładu jak i jego eksploatacji.  

Teren lokalizacji planowanego przedsięwzięcia (działka nr 135/13 obręb Tułowice) usytuowany jest 
na terenie zakładu ZPO „DOLMET” s.c. w Tułowicach ul. Przemysłowej 1. Działka jest własnością 
inwestora. Najbliższe tereny zabudowy chronione akustycznie oddalone są od granicy terenu 
planowanego  przedsięwzięcia: 

 zabudowa wielorodzinna ul. Porcelanowa 2C, działka nr 135/3 (wg mpzp 27 MW),  
w odległości 15 m od strony północnej,  

 zabudowa wielorodzinna ul. Porcelanowa 7A, działka nr 238/12 (wg mpzp 36 MW),  
w odległości 150 m od strony północno-wschodniej, 

Teren lokalizacji przedsięwzięcia oraz tereny bezpośrednio sąsiadujące posiadają aktualny 
miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice, zatwierdzonego Uchwałą nr 
VIII/52/07 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 sierpnia 2007r. - w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice we wsi Tułowice obejmującego teren przemysłu 
i składów w rejonie uli Przemysłowej i Porcelitowej. Teren pod planowaną inwestycję wg mpzp 
oznaczony jest jako 28b P,B,S,U i przeznaczony pod zabudowę przemysłową, składową, 
produkcyjno-usługową lub technicznego zaplecza motoryzacji i maszyn rolniczych oraz obiektów 
infrastruktury technicznej. 

Uwzględniając lokalny, opisany szczegółowo w punktach 9.2-9.4 niniejszego raportu, charakter 
oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko w zakresie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do 
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powietrza, które wystąpią tylko w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz w najbliższej okolicy (50-
100m od projektowanej hali), wyklucza się możliwość bezpośredniego negatywnego oddziaływania 
na ludzi oraz na tereny zabudowy mieszkaniowej, zarówno na etapie budowy zakładu jak i jego 
eksploatacji.  

Wystąpią jednak oddziaływania negatywne o charakterze pośrednim, spowodowane zwiększonym 
natężeniem ruchu samochodowego po drogach lokalnych. Szacuje się, że realizacja przedsięwzięcia 
spowoduje przyrost ilości poruszających się po okolicznych drogach samochodów ciężarowych: 

 na etapie rozbudowy zakładu   – 4 sam./dzień, do 4 sam./8 h. 

 na etapie eksploatacji zakładu (p.3.2.4) – 2 sam. ciężarowe i 4 dostawcze dziennie, j. do 
2 sam./8 h. 

Uwaga: określenie uciążliwości akustycznej związanej z ruchem pojazdów po drogach publicznych nie wchodzi 

w zakres niniejszego raportu (drogi publiczne nie są objęte przedmiotem przedsięwzięcia). 

Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze. 

Teren inwestycji znajduje się poza obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych oraz w 
znacznej odległości od obszarów o szczególnych walorach krajobrazowo-przyrodniczych (NATURA 
2000). Na opisywanym terenie i w jego sąsiedztwie nie występują pomniki przyrody oraz użytki 
ekologiczne. Ze względu na znaczną odległość instalacji od wymienionych terenów wyklucza się 
możliwość powstania jakichkolwiek negatywnych oddziaływań ze strony inwestycji na obszary objęte 
ochroną, w tym obszary NATURA 2000. Dotyczy to zarówno oddziaływań o charakterze 
bezpośrednim jak i pośrednim. 

Prowadzona w zakładzie produkcja będzie miała skutki ekologiczne wyłącznie o znaczeniu lokalnym, 
ograniczonym do terenu zakładu oraz do terenów bezpośrednio do niego przyległych, z którymi związane 
będą prace prowadzone w halach produkcyjnych oraz przejazdy samochodów ciężarowych. 

Teren inwestycji znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, 
jednak realizacja przedsięwzięcia nie stoi w sprzeczności z zakazami Uchwały Nr XXIV/193/88 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie ochrony walorów 
krajobrazu. Opis obowiązujących zakazów: 

 (1) Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
NIE DOTYCZY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.  

 (2) Zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii 
brzegów jezior i rzek - nie dotyczy: 

1) obszarów zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jeżeli przeprowadzona strategiczna 
ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę 
przyrody, w tym pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych i ochronę krajobrazu obszaru 
chronionego krajobrazu; 
NIE DOTYCZY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

 (3) Zakaz 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, nie dotyczy zadrzewień śródpolnych, których usunięcie jest konieczne w 
celu przywrócenia użytkowania gruntów rolnych - krzewów do 10 lat lub drzew, których 
obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 35 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca 
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu 
klonolistnego oraz 25 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. 
NIE DOTYCZY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

 (4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, 
NIE DOTYCZY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
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 (5) dokonywania zmian stosunków wodnych, 
NIE DOTYCZY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 (6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych i obszarów wodno – błotnych,  
NIE DOTYCZY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Oddziaływanie na wodę. 

Planowana inwestycja jest położona na obszarze dorzecza Odry w Regionie Wodnym Środkowej 

Odry. Zgodnie z aktualnie obowiązującym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry zatwierdzony i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1967), przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie: 

 jednolitej część wód powierzchniowych o kodzie PLRW60001912899, nazwa Ścinawa 
Niemodlińska. Charakter jednolitej części wód rzecznych: zlewnia Nysa Kłodzka. Stan chem. 
dobry, nie zagrożony ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych; odległość od zakładu - 
ok. 450 m. 

 jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW600010998. Dorzecze Odry. Stan JCWP 

dobry, stan tych wód ilościowy i chemiczny jest dobry, nie zagrożony ryzykiem nieosiągnięcia 

celów środowiskowych. 

Teren przedsięwzięcia odwadniają: 

 rzeka Ścinawa Niemodlińska (odległość 450 m), zlewnia Odry 

Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego zakładu spowoduje jedynie naruszenie 
wierzchnich warstw gleby tylko do ok. 1,5 m (fundamenty), dlatego nie spowoduje potrzeby 
drenowania wód podziemnych.  

Inwestycja nie zmieni warunków poboru wód powierzchniowych i podziemnych, gdyż zakład nie 
będzie z nich korzystać.  

Zakład nie będzie generować ścieków technologicznych. Wody opadowe i roztopowe z terenów 
utwardzonych i dachów będą zbierane są za pomocą istniejącej kanalizacji ogólnozakładowej i 
odprowadzane do gminnej kanalizacji deszczowej. Realizacja przedsięwzięcia nie zmieni bilansu 
powstających ścieków opadowych oraz sposobu ich odprowadzania. 

Jak pokazano w niniejszym raporcie (p.9.1), uwzględniając specyfikę warunków pracy rozbudowanego 
zakładu oraz zakładając prawidłową eksploatację urządzeń technologicznych i wodnych, rozbudowa i 
eksploatacja zakładu nie pogorszy jakości wód podziemnych, nie wystąpi ponadnormatywne 
oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na środowisko ze względu na wytwarzanie ścieków 
socjalnych oraz wód opadowych i roztopowych.  

Oddziaływanie na powietrze. 

Jak opisano wcześniej (punkt 9.2) z funkcjonowaniem rozbudowanego zakładu wiąże się emisja 
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego powodowana m.in.: 

- emisja pyłów i gazów z utrzymania obiektów technologicznych zakładu, 

- emisja pyłów i gazów z instalacji do energetycznego spalania paliw, 

- emisji spalin ze środków transportu. 

W wyniku obliczeń przeprowadzonych i omówionych w p.9.2 niniejszego raportu nie stwierdzono 
przekroczeń dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu ani wartości odniesienia. Zakładana 
emisja do powietrza nie spowoduje przekroczeń standardów jakości środowiska. Przedsięwzięcie 
podczas normalnej eksploatacji nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie na stan czystości 
powietrza w otoczeniu zakładu. 

Ocenia się, że w stopniu dostatecznym zostanie zabezpieczone przed zanieczyszczeniem powietrze, 
zatem realizacja przedsięwzięcia nie będzie wywierała ponadnormatywnego wpływu na stan zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego w rejonie realizowanej inwestycji. 
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10.2. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych  
ziemi, klimat i krajobraz. 

 

10.2.1. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, 

Planowane przedsięwzięcie rozbudowy budynku produkcyjno-magazynowego o charakterze odlewni 
metali nieżelaznych w Tułowicach będzie realizowane na terenie zurbanizowanym, oznaczonym w 
mpzp symbolem 28b P,B,S,U - tereny zabudowy przemysłowej, składowej, produkcyjno-usługowej 
oraz obiektów infrastruktury techniczne.  

W czasie budowy hali nastąpi tylko nieznaczne – maksymalnie do głębokości 1,5 m - naruszenie 
wierzchniej warstwy gleby. Zatem nie przewiduje się dodatkowego negatywnego oddziaływania na 
powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi. 

Przedsięwzięcie, na etapie prowadzenia prac budowlanych i modernizacyjnych, będzie wymagało 
wykonania robót, które mogą wpłynąć na przekształcenie fizyczne gruntu. W celu zminimalizowania 
oddziaływania inwestycji na środowisko gruntowe na etapie realizacji inwestycji przewiduje się: 

 zlokalizowanie zaplecza budowy na terenach już przekształconych, najmniej cennych pod 
względem przyrodniczym (istniejące puste place przemysłowe),  

 ograniczenie penetracji terenu wokół terenu prowadzonych robót, 

 ograniczenie i zabezpieczenie powierzchni składowanych materiałów na obszarze prac 
budowlano - montażowych, 

 maksymalne zabezpieczenie sprzętu budowlanego przed możliwością awaryjnego wycieku 
paliwa i smarów. 

Ponadto wszystkie wytworzone w wyniku prac budowlanych odpady, będą składowane w 
oddzielnych metalowych kontenerach, będących własnością firmy prowadzącej budowę lub 
bezpośrednio na samochody transportujące odpady.  

Właściwe zabezpieczenie gruntu przed zanieczyszczeniem potencjalnymi wyciekami płynów 
eksploatacyjnych ze sprzętu budowlanego oraz odpadami powstającymi w trakcie budowy, pozwoli 
zminimalizować negatywny wpływ omawianej inwestycji na powierzchnię ziemi. 

Trwające roboty budowlane spowodują przejściowe zmiany w krajobrazie spowodowane: 

 ustawieniem na terenie budowy tymczasowego magazynu i kontenera socjalnego dla 
pracowników, 

 okresowym magazynowaniem materiałów budowlanych i odpadów z budowy. 

 pracą maszyn i sprzętu budowlanego, 

Przed rozpoczęciem eksploatacji rozbudowanej części zakładu, powierzchnia terenu w rejonie 
potencjalnie narażonym na zanieczyszczenia (miejsca postojowe samochodów oraz miejsca dostaw i 
spedycji) będzie zabezpieczona poprzez wykonanie szczelnej utwardzonej powierzchni, co 
wyeliminuje możliwość zanieczyszczenia gruntu w trakcie obsługi transportu samochodowego.  

 

10.2.2. Zmiany klimatu i dostosowanie do zmian klimatycznych, a także odporność na klęski 

żywiołowe. 

Według przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska poważna awaria to zdarzenie, w szczególności 

emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub 

transportu, który prowadzi do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska albo 

powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.  
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Kwalifikacja zakładu do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii 

przemysłowej następuje w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w 

sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje 

o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535). Do zakładów o zwiększonym lub dużym 

ryzyku zalicza się zakład, w którym występują substancji niebezpiecznych w ilości równej lub 

większej niż określona w załączniku do rozporządzenia.  

Normalna eksploatacja zakładu produkcji odlewów z metali nieżelaznych nie niesie za sobą 

zagrożenia wystąpienia poważnej awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska - rodzaj i 

ilość substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu, nie spowoduje jej 

zakwalifikowania do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej.  

Na obszarze lokalizacji przedsięwzięcie nie występuje zagrożenie wystąpienia katastrof naturalnych. 
Teren nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, ze średnim prawdopodobieństwem 
wystąpienia powodzi, raz na 100 lat oraz wysokim, raz na 10 lat (ok. 450 m od rozlewisk rzeki 
Ścinawa Niemodlińska), nie jest położony w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia usuwisk, 
ruchów skorupy ziemskiej, występowania porywistych wiatrów itp.  

 

Wpływ na klimat 

Analizując wpływ przedsięwzięcia na klimat należy przeanalizować dodatkowo dwa kryteria:  

• możliwość wpływu przedsięwzięcia na zmiany klimatu poprzez emisję gazów cieplarnianych 

(bezpośrednią i pośrednią) oraz zmiany sposobu zagospodarowania terenu, szczególnie w zakresie 

zmiany możliwości gromadzenia CO2 przez glebę,  

• dostosowanie przedsięwzięcia do zmieniającego się klimatu, w szczególności uodpornienia na 

gwałtowane zjawiska klimatyczne.  

Planowane przedsięwzięcie na etapie realizacji, a także eksploatacji nie będzie źródłem istotnych 

ilości zanieczyszczeń do powietrza, w tym gazów cieplarnianych. Emisja gazów cieplarnianych dla 

wariantu realizacji przedsięwzięcia będzie wiązała się ze spalaniem opału/węgla kamiennego-

ekogroszek (lub paliwa gazowego po uruchomienia przyłącza gazu) w kotłach centralnego 

ogrzewania oraz spalaniem paliw w środkach transportu.  

Niewielkie emisje gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla i metanu nie spowodują istotnego i 

odczuwalnego w skali lokalnej i ponadlokalnej zwiększenia się efektu cieplarnianego.  

Również nie zmienią się w sposób istotny warunki mikroklimatyczne. Obecnie na większej części 
analizowanego terenu występują zurbanizowane tereny przemysłowe, charakteryzujące się 
niewielkimi możliwościami korzystnej stymulacji warunków mikroklimatycznych w zakresie 
wilgotności powietrza i temperatury. Po realizacji przedsięwzięcia w obrębie terenów 
zurbanizowanych nie zmieni się wilgotność powietrza, i nie powstanie też na większą skalę efekt 
wyspy ciepła, gdyż powierzchnia obiektów przemysłowych nie zmieni się w sposób dominujący. Nie 
nastąpią zmiany znaczące ze względu na znaczne podobieństwa warunków mikroklimatycznych 
istniejących terenów przemysłowych i przeznaczonych pod zabudowę niezabudowanych placów 
przemysłowych. 

 

Zatem emisja gazów cieplarnianych w wyniku realizacji przedsięwzięcia będzie 

nieznaczna i nie będzie miała wpływu na zwiększanie efektu cieplarnianego. 
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Przedsięwzięcie będzie zaprojektowane z uwzględnieniem możliwości wystąpienia ekstremalnych 

zjawisk klimatycznych, towarzyszących zmianom klimatu takich jak:  

• Fale upałów. 

Planowana hala wykonana będzie z materiałów wykazujących wysoką odporność na 

podwyższone temperatury takie jak: płyty wielowarstwowo, stal, szkło, beton. Żadne z użytych 

materiałów nie będą powodowały emisji LZO pod wpływem wysokich temperatur.  

• Susze spowodowane długoterminowymi zmianami w strukturze opadów. 
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie jest związana z zapotrzebowaniem na wodę 
produkcyjną, pobieraną z ujęcia wód podziemnych. Dostawa wody pitnej (socjalnej) z wodociągu 
miejskiego nie będzie wrażliwa na długie okresy suszy.  

• Ekstremalne opady, zalewanie przez rzeki i gwałtowne powodzie.  
Planowane przedsięwzięcie jest odporne na wystąpienie ulewnych deszczy. Brak całkowitego 
uszczelnienia powierzchni gruntu (jedynie drogi wewnętrzne wykonane w sposób częściowo 
ograniczający przepuszczalność gruntu) oraz częściowe pokrycie powierzchni terenu naturalną 
roślinnością, nie ogranicza możliwości absorpcji wody przez grunt. Przedsięwzięcie nie jest także 
zlokalizowane w obniżeniu terenu ani na obszarze zalewowym, nie jest wiec zlokalizowane w 
miejscu, w którym mogą wystąpić powodzie. Budowa i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie 
także powodowała zalewania terenów sąsiednich.  

• Burze i wiatry.  
Planowane przedsięwzięcie będzie zaprojektowane w sposób gwarantujący odporność na 
gwałtowne porywy wiatru towarzyszące burzom lub huraganom. Projektowana hala 
zlokalizowana jest na terenie istniejącego zakładu, poza strefą upadku wysokich obiektów 
(drzew, słupów itp.).  

• Osuwiska.  
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami, na których mogą wystąpić 
osuwiska. 

• Podnoszący się poziom mórz.  
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarem, na który wpływ może mieć 
podnoszący się poziom mórz. 

• Fale chłodu i śniegu.  
Planowane przedsięwzięcie zaprojektowane jest z uwzględnieniem możliwości wystąpienia 
okresów bardzo niskich temperatur (dostawa ciepła z kotłowni zakładowej, docelowo gazowej). 
Wystąpienie oblodzenia nie będzie miało wpływu na prace instalacji. Przedsięwzięcie zostanie 
zaprojektowane z uwzględnieniem możliwości wystąpienia intensywnych opadów śniegu oraz 
gradu.  

Podsumowując, rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej zakładu zostanie 
zaprojektowana z uwzględnieniem obecnych warunków klimatycznych, jak również 
przewidywanych zmian klimatu w nadchodzących latach, a także możliwości 
wystąpienia skrajnych zjawisk klimatycznych. 

 

10.2.3. Krajobraz 

Opis krajobrazu w którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcia.  

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie istniejącego Zakładu Produkcji Odlewniczej 
„DOLMET” s.c. w Tułowicach, w którym prowadzona jest produkcja odlewów z metali nieżelaznych. 

Zakład położony jest w północnej części miasta Tułowice, po zachodniej stronie ulicy Porcelanowej 
(droga wojewódzka 405).  
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Jest to teren zurbanizowany, oznaczony w mpzp symbolem 28b P,B,S,U - tereny zabudowy 
przemysłowej, produkcyjno-usługowej oraz obiekty infrastruktury techniczne, stanowiący własność 
inwestora. Na terenie zakładu znajdują się obiekty produkcyjno – magazynowe, w których prowadzi 
się operacje technologiczne . 

Otoczenie zakładu: 

 od strony wschodniej budynek magazynowy firmy DOLMET s.c., dalej droga wojewódzka 405 
(ul. Porcelanowa) 

 od strony północnej droga gminna (ul. Przemysłowa), dalej zabudowa mieszkaniowa (rejestr 
zabytków) oraz stacja paliw Lotos Optima 

 od strony zachodniej droga gminna (ul. Przemysłowa), dalej tereny usługowe (były Porcelit) 
oraz sklep Biedronka. 

 od strony południowej tereny usługowe (były Porcelit, rejestr zabytków) 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa: 

 ul. Porcelanowa 2C, działka nr 135/3, w odległości 15 m od strony północnej,  

 ul. Porcelanowa 7A, działka nr 238/12, w odległości 150 m od strony północnej, 

 

Rys. 9. Wycinek mapy topograficznej rejonu lokalizacji zakładu (niebieski kontur) 

Krajobraz kulturowy ma charakter typowego krajobrazu przemysłowo-usługowego, ze znaczącymi 

elementami zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz zieleni ochronnej. 

Terenom mieszkaniowym towarzyszą liniowe zadrzewienia oraz tereny ogródków działkowych, 
nadając krajobrazowi piętno krajobrazu kulturowego, harmonijnego.  

Krajobraz rejonu lokalizacji przedsięwzięcia stanowi typ powszechnie występujący na Opolszczyźnie, 
nie zagrożony w skali lokalnej i ponadlokalnej. Nie występują tu formy pokrycia i ukształtowania 
mające istotne znaczenie waloryzacyjne.  
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Krajobraz bezpośredniej lokalizacji zakładu zawiera cechy krajobrazu zabytkowo-kulturowego 
(zespół fabryki porcelany „RS Tulowitz”), jednak rozbudowa i modernizacja istniejących obiektów 
przemysłowych nie będzie miała dominującego wpływu na ten krajobraz. 

Uzasadnienie wariantu z oceną wpływu na krajobraz 

Rozbudowa obiektów produkcyjnych (Zakład Produkcji Odlewniczej) w postaci hal produkcyjno-
magazynowych nawiązujących stylistycznie do istniejących zabudowań produkcyjnych zakładu, nie 
wpłynie negatywnie na walory krajobrazowe.  

Korzystnym uwarunkowaniem dla realizacji przedsięwzięcia jest jego lokalizacja na terenie 
zurbanizowanym, stanowiącym własność inwestora oraz oznaczonym w mpzp symbolem 28b 
P,B,S,U - tereny zabudowy przemysłowej, produkcyjno-usługowej.  

Rozpatrywane przedsięwzięcie nie spowoduje żadnego negatywnego wpływu na krajobraz, 
pozytywny wpływ na krajobraz będzie widoczny po zakończeniu prac modernizacyjnych, 
porządkujących teren. 

 

10.3. Oddziaływanie na dobra materialne 
 
Nie przewiduje się wpływu inwestycji na dobra materialne na żadnym z etapów jego istnienia 
(rozbudowy, eksploatacji bądź likwidacji). Położenie planowanego przedsięwzięcia nie koliduje z 
żadnymi obiektami stanowiącymi dobra materialne. 

 

10.4. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, 
w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 
 

Na obszarze lokalizacji przedsięwzięcia (istniejący Zakład Produkcji Odlewniczej „DOLMET” s.c.) nie 
występują obiekty chronione, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub 
ewidencją zabytków. Z terenem lokalizacji inwestycji sąsiadują obiekty podlegające ochronie 
konserwatorskiej: 

 od strony południowej - obiekty byłego zakładu Porcelit: budynek administracyjny w zespole 
fabryki porcelany „RS Tulowitz”, budynek fabryczny zakładu porcelitu, portiernia fabryki oraz 
ogrodzenie fabryki, 

 od strony północnej - budynek mieszkalny ul. Świerczewskiego 2c. 

Działalność zakładu, po zakończeniu rozbudowy budynku produkcyjno-magazynowego, nie będzie 
wpływać negatywnie na obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej (jak to miało miejsce 
dotychczas). Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
zabytki i krajobraz kulturowy ze względu na bezpiecną odległość inwestycji od obiektów 
chronionych. 

 

10.5. Oddziaływanie na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony 
obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych. 
 
Opisano szczegółowo w p.4.1 raportu. 

Teren inwestycji znajduje się poza obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych oraz w 
znacznej odległości od obszarów o szczególnych walorach krajobrazowo-przyrodniczych (NATURA 
2000). Na opisywanym terenie i w jego sąsiedztwie nie występują pomniki przyrody oraz użytki 
ekologiczne. Ze względu na znaczną odległość instalacji od wymienionych terenów wyklucza się 
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możliwość powstania jakichkolwiek negatywnych oddziaływań ze strony inwestycji na obszary objęte 
ochroną, w tym obszary NATURA 2000. Dotyczy to zarówno oddziaływań o charakterze 
bezpośrednim jak i pośrednim. 

Prowadzona w zakładzie produkcja będzie miała skutki ekologiczne wyłącznie o znaczeniu lokalnym, 
ograniczonym do terenu zakładu oraz do terenów bezpośrednio do niego przyległych, z którymi związane 
będą prace prowadzone w halach produkcyjnych oraz przejazdy samochodów ciężarowych. 

Teren inwestycji znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, 
jednak realizacja przedsięwzięcia nie stoi w sprzeczności z zakazami Uchwały Nr XXIV/193/88 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie ochrony walorów 
krajobrazu. Opis obowiązujących zakazów: 

 (1) Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
NIE DOTYCZY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.  

 (2) Zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii 
brzegów jezior i rzek - nie dotyczy: 

1) obszarów zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jeżeli przeprowadzona strategiczna 
ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę 
przyrody, w tym pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych i ochronę krajobrazu obszaru 
chronionego krajobrazu; 
NIE DOTYCZY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

 (3) Zakaz 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, nie dotyczy zadrzewień śródpolnych, których usunięcie jest konieczne w 
celu przywrócenia użytkowania gruntów rolnych - krzewów do 10 lat lub drzew, których 
obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 35 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca 
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu 
klonolistnego oraz 25 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. 
NIE DOTYCZY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

 (4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, 
NIE DOTYCZY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 (5) dokonywania zmian stosunków wodnych, 
NIE DOTYCZY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 (6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych i obszarów wodno – błotnych,  
NIE DOTYCZY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Zastosowane w zakładzie rozwiązania związane z emisją substancji do powietrza, energii do 
środowiska oraz z gospodarką odpadami w pełni zabezpieczą otoczenie i nie będą miały 
negatywnego wpływu na obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Planowane 
przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało negatywnie na obszary chronione w ramach Natura 2000. 

 

10.6. wzajemne oddziaływanie między tymi elementami. 
 
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować wzajemnego oddziaływania między 
elementami wymienionymi w pkt. 10.1÷10.5 oraz w art.66 ust.1 pkt.7 lit.e) 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. 
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11. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ 
OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, 
WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I 
CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:  

11.1. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 

11.2. CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁYWAŃ BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH I WTÓRNYCH 

11.3. CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁYWAŃ SKUMULOWANYCH 

11.4. CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁYWAŃ KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWYCH 

11A) ODNIESIENIE SIĘ DO CELÓW ŚRODOWISKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z DOKUMENTÓW 

STRATEGICZNYCH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

 

11.1. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę 

 

W Raporcie zastosowano metodę porównawczą w stosunku do podobnych rozwiązań, urządzeń i 
wartości normowych, ale jednocześnie metodę prostego prognozowania wynikowego, polegającego 
na ocenie przedsięwzięcia i analizie możliwego wpływu omawianego przedsięwzięcia na otaczające 
środowisko, z uwzględnieniem jego położenia w terenie. Materiał wyjściowy do sporządzenia 
raportu stanowiły: materiały źródłowe dostarczone przez inwestora, przepisy prawne, opracowania 
dotyczące omawianego przedsięwzięcia, a także literatura. 

Przy opracowaniu niniejszego raportu oraz przy prognozowaniu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko wykorzystano następujące metody: 

 Metodykę obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) 

 Instrukcję ITB nr 338/2003 “Metody określania emisji hałasu przemysłowego w środowisku”.  

 Program komputerowy HPZ-2001, wersja maj 2007, ITB Warszawa, licencja NA-0150 Hi-Eko. 

oraz następujące informacje o środowisku: tło zanieczyszczeń powietrza podane przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska oraz katalog danych meteorologicznych. Ww. zakres należy uznać 
za zadawalający i na tym etapie oceny nie stwierdzono braków i niedoskonałości. 

 

11.2. Charakterystyka oddziaływań bezpośrednich, pośrednich i wtórnych 
 
Przedsięwzięcie oddziałuje bezpośrednio na środowisko poprzez emisje zanieczyszczeń do powietrza 
powstałych w wyniku eksploatacji zakładu (emisja spowodowana spalaniem paliwa w kotłach 
grzewczych, emisja z procesów technologicznych, emisja z transportu samochodowego) oraz emisję 
hałasu, jednakże wielkość emisji nie spowoduje ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko. 

Jak wykazano w p.9 raportu, nie przewiduje się znaczących oddziaływań planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko w żadnym jego komponencie, oddziaływanie przedsięwzięcia 
związane jest w stosunku do obecnego stanu środowiska tylko: 

 z imisji hałasu do środowiska (praca źródeł zewnętrznych, wewnętrznych oraz transportu 
samochodowego w granicach zakładu), nie przekraczającą standardów akustycznych dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej. 

 z emisją pyłów i gazów do powietrza, nie powodującą przekroczeń stężeń dopuszczalnych i 
poziomów odniesienia emitowanych substancji gazowych i pyłowych w powietrzu oraz 
przekroczeń dopuszczalnego opadu pyłu. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100160087
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 z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. 

Pełną analizę oddziaływania wynikającego z emisji do środowiska na etapie eksploatacji 
przedsięwzięcia przeprowadzono w p.9 niniejszym Raportu. Jak wynika z tej analizy, oddziaływania 
należą do bezpośrednich i chwilowych, ograniczonych czasem pracy źródeł zanieczyszczeń, czasem 
trwania transportu samochodowego. Przy prowadzeniu procesów technologicznych wg warunków 
określonych w założeniach technicznych, oddziaływania te mieszczą się w granicach 
dopuszczalnych. 

Analiza oddziaływania przeprowadzona została metodą obliczeniową z wykorzystaniem zalecanych 
modeli matematycznych dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza i propagacji hałasu w 
środowisku oraz danych bilansowych w celu ustalenia ilości powstających odpadów.  

 

11.3. Charakterystyka oddziaływań skumulowanych. 

 

W rejonie lokalizacji zakładu nie występują i nie są projektowane przedsięwzięcia, których 
oddziaływanie kumulowałoby się z oddziaływanie projektowanego zamierzenia inwestycyjnego. 

Ze względu na lokalizację projektowanego przedsięwzięcia na terenach przemysłowych nie 
przewiduje się wystąpienia skumulowanych oddziaływań na florę i faunę. Tym samym 
oddziaływanie skumulowane w odniesieniu do wymienionych komponentów środowiska 
przyrodniczego nie wystąpi. Charakter i lokalizacja planowanego przedsięwzięcia powodują, że nie 
przewiduje się również wystąpienia oddziaływań skumulowanych odnoszących się do obszarów 
chronionych, w tym obszarów Natura 2000.  

Nie przewiduje się znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko w żadnym 
jego komponencie. Jak wykazano w raporcie, oddziaływanie przedsięwzięcia związane jest z 
oddziaływaniem na stan jakości powietrza oraz oddziaływaniem akustycznym, jednakże są to 
oddziaływania poniżej wartości dopuszczalnych i poziomów odniesienia, określonych w 
obowiązujących przepisach.  

Zatem nie przewiduje się oddziaływań skumulowanych w żadnym komponencie. 

 

11.4. Charakterystyka oddziaływań krótko-, średnio- i długoterminowych. 
 
Przedsięwzięcie oddziałuje bezpośrednio na środowisko poprzez emisje zanieczyszczeń do powietrza 
powstałych w wyniku eksploatacji zakładu (emisja spowodowana spalaniem paliwa w kotłach 
grzewczych, emisja z procesów technologicznych, emisja z transportu samochodowego) oraz emisję 
hałasu, jednakże wielkość emisji nie spowoduje ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko. 

Jak wykazano w p.9 raportu, nie przewiduje się znaczących oddziaływań planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko w żadnym jego komponencie. Jak wykazano w raporcie, 
oddziaływanie przedsięwzięcia związane jest w stosunku do obecnego stanu środowiska tylko z 
oddziaływaniem na stan jakości powietrza oraz oddziaływaniem akustycznym, jednakże są to 
oddziaływania poniżej wartości dopuszczalnych i poziomów odniesienia, określonych w 
obowiązujących przepisach.  

Jak wynika z przeprowadzonej analizy oddziaływania emisji do środowiska na etapie eksploatacji 
przedsięwzięcia, oddziaływania należą do średnio- i długoterminowych, ograniczonych czasem pracy 
źródeł zanieczyszczeń oraz czasem trwania transportu samochodowego. Przy prowadzeniu 
procesów technologicznych wg warunków określonych w założeniach technicznych, oddziaływania 
te mieszczą się w granicach dopuszczalnych. 
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Analiza oddziaływania przeprowadzona została metodą obliczeniową z wykorzystaniem zalecanych 
modeli matematycznych dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza i propagacji hałasu w 
środowisku oraz danych bilansowych w celu ustalenia ilości powstających odpadów.  

 

11A) Odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów 
strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia. 

 

Nadrzędnymi dokumentami strategicznymi w Polsce są: 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności. 

 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020  

dziewięć zintegrowanych strategii o charakterze horyzontalnym, szczególnie:  

 Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” (BEiŚ),  

 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG),  

 Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)  

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020,  

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. 

Poniżej niektóre cele środowiskowe wybranych dokumentów strategicznych wiążące się z 
realizowanym przedsięwzięciem: 

I. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 

1. Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 

środowiska 

II. Strategia Rozwoju Kraju 2020 

a) Priorytetowy kierunek interwencji II.6.4. Poprawa stanu środowiska, 

III. Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” 

1. Cel 3. Poprawa stanu środowiska 

IV. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 

i. Kierunek działań 3.2. Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie 

planowania, projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia 

a) Działanie 3.2.1. Poprawa efektywności energetycznej i materiałowej przedsięwzięć 

architektoniczno-budowlanych oraz istniejących zasobów, 

V. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie 

a) Działanie 2.2.4. Usługi komunalne i związane z ochroną środowiska, 

VI. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

1. Kierunek – wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii 

 

Realizacja przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku produkcyjno-
magazynowego zakładu uwzględnia nowoczesne rozwiązania techniczne, technologiczne 
i organizacyjne, które są spójne z celami środowiskowymi wynikającymi z głównych 
dokumentów strategicznych. 
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12. ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA W FAZIE LIKWIDACJI. 

 

Projektowany do rozbudowy Zakład Produkcji Odlewniczej „DOLMET” s.c. w Tułowicach nie jest 
przewidywany do likwidacji w dającej się przewidzieć przyszłości. Ewentualna likwidacja zakładu nie 
będzie wymagała prowadzenia prac budowlanych w zakresie większym niż jego budowa.  
W przypadku likwidacji fizycznej obiektów zakładu obowiązkiem Inwestora będzie przywrócić teren 
do stanu pierwotnego lub przeznaczyć teren likwidowanego zakładu na inwestycję zgodną  
z obowiązującym w tym czasie planem zagospodarowania przestrzennego. 

W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością fizycznej likwidacji obiektów 
zakładu (np. głęboka dekoniunktura w branży), wykonana ona zostanie zgodnie z prawem 
budowlanym (m.in. na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej), wymaganiami ochrony 
środowiska (w szczególności w odniesieniu do gospodarki odpadami), a także rewitalizacji terenu po 
zlikwidowaniu instalacji. 

Likwidacja zakładu nie powinna powodować strat ekologicznych. Wiązałaby się ona głównie z 
rozbiórką obiektów budowlanych i demontażem zainstalowanych w nich urządzeń.  

W okresie realizacji ewentualnej fizycznej likwidacji zakładu, występować będą uciążliwości dla 
środowiska, w takich jego elementach jak: powietrze atmosferyczne, hałas, odpady oraz środowisko 
gruntowo – wodne. 
 
a. Oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego. 

Źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w czasie trwania prac likwidacyjnych 
obiektów zakładu oraz maszyn, będzie proces rozbiórkowy i związana z nim emisja pyłu, praca 
silników urządzeń budowlanych, sprzętu oraz samochodów transportowych. 

W celu ochrony powietrza atmosferycznego i zabezpieczenia go przed nadmierną emisją 
zanieczyszczeń, niezbędne będzie opracowanie odpowiedniego harmonogramu prac rozbiórkowych, 
a także odpowiednie zabezpieczanie miejsc, mogących przyczyniać się do nadmiernej emisji (np. 
miejsc czasowego magazynowania gruzu przed wywiezieniem), a także na bieżąco i systematycznie 
przeprowadzanie prac porządkowych.  

Na etapie rozbiórki obiektów (likwidacja obiektów) źródłem oddziaływań w zakresie wpływu na stan 
jakości powietrza będą: 

- maszyny i urządzenia wykorzystywane do prac rozbiórkowych; 

- pojazdy transportujące materiały i odpady z rozbiórki. 

Podczas prac budowlanych/rozbiórkowych emisja zanieczyszczeń, której źródłem będzie spalanie 
paliw w silnikach pojazdów będzie miała charakter emisji punktowej oraz częściowo, rozproszonej. 
Ilość substancji zanieczyszczających, emitowanych z silników spalinowych, zależy od ilości 
spalonego paliwa – w rozpatrywanym przypadku - oleju napędowego. 

Wykonawca prac zobowiązany będzie do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na środowisko (w dobrym stanie technicznym). 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego na etapie rozbiórki będzie miała charakter 
niezorganizowany, o niedużym zasięgu i będzie ponadto występować okresowo. 
 
b. Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Podczas likwidacji zakładu nastąpi czasowa emisja hałasu związana z obecnością pracującego 
sprzętu budowlanego – rozbiórkowego i transportującego materiały i odpady z rozbiórki. Natężenie 
hałasu osiągnie niewysokie poziomy i będzie miał charakter rozproszony i chwilowy.  
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Pojazdy technologiczne jak również środki transportu odpadów z budowy stanowią źródła hałasu o 
poziomie 88-95 dB. Należy jednak zaznaczyć, że uciążliwości tego typu będą oddziaływały wyłącznie 
w trakcie prac rozbiórkowych. Tak więc, w czasie likwidacji obiektów zakładu wystąpi niewątpliwie 
emisja hałasu, gdyż pracujące w tym czasie źródła będą emitowały hałas, ale w celu minimalizacji 
oddziaływania hałasu na klimat akustyczny wszystkie prace prowadzone będą w porze dziennej.  

Zakładając również, że do czasu likwidacji zakładu, w jego pobliżu nie pojawią się nowe tereny 
chronione pod względem akustycznym i odległości od likwidowanych obiektów do najbliższej 
zabudowy mieszkaniowej nadal będą wynosiły około 50-150m, to oddziaływanie hałasu 
likwidowanego zakładu nie spowoduje przekroczeń standardów akustycznych na terenach 
chronionych. 
 
c. Postępowania z powstałymi odpadami wraz z określeniem ich ilości 

W fazie likwidacji obiektów zakładu powstawać będą głownie odpady budowlane z grupy 17 -
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wg 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 
2014 poz. 1923). 

Obowiązek zagospodarowania powstałych podczas rozbiórki odpadów, spoczywać będzie na 
wykonawcy robót. Wykonawca robót zobowiązany będzie do selektywnego magazynowania 
poszczególnych rodzajów odpadów, z uwzględnieniem zasad postępowania z nimi, zgodnie z ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 797) 

Przewidywane ilości odpadów powstałych w wyniku całkowitej likwidacji obiektów zakładu: 

Tabela 12 
Grupa Kod  

odpadu  

Nazwa katalogowa grupy i rodzaju odpadu Prognozowana ilość 

Mg/rok 

17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej 

17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. 
beton, cegły, płyty, ceramika) 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów   800,0 
17 01 07  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06  

2 000,0 

17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

17 02 01 Drewno 80,0 
17 02 03 Tworzywa sztuczne 20,0  

17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 

17 03 80 Odpadowa papa 300,0 
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

17 04 05 Żelazo i stal 800,0  

17 04 07 Mieszaniny metali  60,0 
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10* 4,0  

17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wym. w 17 06 01* i 17 06 03* 3,0 
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu  

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* 

300,0  

*  odpad niebezpieczny 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001923
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001923
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000021
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Podstawowym działaniem minimalizującym uciążliwość tej fazy przedsięwzięcia dla środowiska i 
warunków życia ludzi będzie prawidłowa gospodarka odpadami powstającymi w wyniku rozbiórki i 
demontażu. Prawidłowa gospodarka odpadami polegać będzie na: 

1/stosowaniu segregacji odpadów, 

2/przekazaniu odpadów do unieszkodliwienia lub gospodarczego wykorzystania (odzysku), czego 
efektem będzie zmniejszenie masy odpadów składowanych. 

Wszystkie odpady (inne niż niebezpieczne) do czasu odebrania przez uprawnionego posiadacza, 
będą gromadzone na terenie zakładu w sposób selektywny w oznakowanych pojemnikach 
stalowych lub z tworzyw sztucznych, a gruz w miejscu powstawania.  

Wytworzone odpady powinny być tymczasowo magazynowane na terenie zakładu w wyznaczonych 
miejscach. Odpady magazynowane będą w stalowych kontenerach, beczkach i pojemnikach, 
odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach. Kontenery zostaną ustawione na 
utwardzonych, szczelnych podłożach, co będzie stanowiło barierę przed migracją zanieczyszczeń do 
gruntu lub wody. Miejsce tymczasowego magazynowania będzie wydzielone, zabezpieczone przed 
dostępem osób niepowołanych oraz przed działaniem czynników atmosferycznych.  

Urządzenia techniczne, które będą sprawne, mogą być odsprzedane w całości lub na części.  

Po wykonaniu fizycznej likwidacji obiektów zakładu zostanie wykonana niwelacja terenu, 
ewentualna wymiana wierzchniej warstwy gruntu. 

Nie przewiduje się naruszenia stanu środowiska, w postaci degradacji lub skażenia wynikającego z 
likwidacji przedsięwzięcia, a przez to konieczności rekultywacji. 
 

d. Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne 

W trakcie etapu likwidacji obiektów zakładu, w związku z pracą ekip budowlanych, będą powstawały 
ścieki sanitarne, stąd też, wykonawca zapewni odpowiednie zaplecze sanitarne dla pracowników 
(kontenery socjalne), co pozwoli wyeliminować niekontrolowany zrzutów ścieków do środowiska  w 
trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych. 

Wody opadowe będą spływały z placu prac demontażowych i rozbiórkowych do gruntu w sposób 
naturalny - infiltracja. Poziom zanieczyszczenia wód opadowych zależeć będzie przede wszystkim od 
stanu technicznego stosowanych pojazdów i maszyn budowlanych, od ich sposobu eksploatacji oraz 
od stanu utrzymania czystości na placu. Dlatego też, bezwzględnie należy przestrzegać zalecenia 
stosowania maszyn i sprzętu w dobrym stanie technicznym oraz przeciwdziałać zanieczyszczeniu 
terenu rozbiórki powstającymi odpadami. 

Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami wyeliminuje ryzyko zanieczyszczenia środowiska 
gruntowo - wodnego. Wykonawca prac rozbiórkowych zobowiązany będzie do używania sprzętu do 
wykonania robót utrzymywanego w dobrym stanie technicznym.  

Na terenie likwidowanego zakładu nie będą podejmowane prace serwisowo-remontowe 
eksploatowanego sprzętu, jak np. wymiana oleju. 

Wpływ na grunt i wody podziemne może zaistnieć wyłącznie w przypadku awaryjnego wycieku oleju 
napędowego z pracujących maszyn budowlanych lub środków transportowych.  

Zaistnienie tego typu zdarzeniom można skutecznie zapobiegać, przez zapewnienie odpowiedniego 
dozoru nad sprzętem w czasie jego pracy, jak również po pracy, gdy sprzęt znajduje się na placu 
likwidowanych obiektów. 

Prace rozbiórkowe i demontażowe odpowiednio zaprojektowane i zorganizowane nie 
będą powodować ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko, tereny zabudowy 
mieszkalnej i nie naruszą interesów osób trzecich. 
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13. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ 
NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE 
PRZYRODY (NATURA 2000). 
 

Na terenach zbliżonych do lokalizacji przedsięwzięcia nie występują obszary parków narodowych  
w myśl ustawy o ochronie przyrody. Najbliższe obszary chronione (rezerwaty przyrody, parki 
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe) znajdują się w 
następujących odległościach od inwestycji: 

(1) OChK Bory Niemodlińskie   - w obszarze 

(2) ZPK Lipno     - 3,0 km 

(3) Rezerwat Złote Bagno   - 8,2 km 

Najbliższe obszary chronione w ramach NATURA 2000 znajdują się w następujących odległościach 
od inwestycji: 

(1) SOO Bory Niemodliński PLH160005 – 0,5 km 

Prowadzona w zakładzie produkcja będzie miała skutki ekologiczne wyłącznie o znaczeniu lokalnym, 
ograniczonym do terenu zakładu oraz do terenów bezpośrednio do niego przyległych, z którymi związane 
będą prace prowadzone w halach produkcyjnych oraz przejazdy samochodów ciężarowych. 

Teren inwestycji znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, 
jednak realizacja przedsięwzięcia nie stoi w sprzeczności z zakazami Uchwały Nr XXIV/193/88 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie ochrony walorów 
krajobrazu. Opis obowiązujących zakazów: 

 (1) Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
NIE DOTYCZY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.  

 (2) Zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii 
brzegów jezior i rzek - nie dotyczy: 

1) obszarów zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jeżeli przeprowadzona strategiczna 
ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę 
przyrody, w tym pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych i ochronę krajobrazu obszaru 
chronionego krajobrazu; 
NIE DOTYCZY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

 (3) Zakaz 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, nie dotyczy zadrzewień śródpolnych, których usunięcie jest konieczne w 
celu przywrócenia użytkowania gruntów rolnych - krzewów do 10 lat lub drzew, których 
obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 35 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca 
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu 
klonolistnego oraz 25 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. 
NIE DOTYCZY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

 (4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, 
NIE DOTYCZY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 (5) dokonywania zmian stosunków wodnych, 
NIE DOTYCZY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
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 (6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych i obszarów wodno – błotnych,  
NIE DOTYCZY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Zastosowane w zakładzie rozwiązania związane z emisją substancji do powietrza, energii do 
środowiska oraz z gospodarką odpadami w pełni zabezpieczą otoczenie i nie będą miały 
negatywnego wpływu na obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 

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

 lokalizację inwestycji na terenie przeznaczonym w mpzp pod działalność przemysłową, 
składową oraz produkcyjno-usługową w bezpiecznej odległości (ok. 50 m) od zabudowy 
mieszkaniowej; 

 zastosowanie ekologicznego czynnika grzewczego pieców odlewniczych – energii elektrycznej; 
zastosowanie pieców tyglowych w wersji energooszczędnej daje oszczędność energii do 25% 

 rezygnacja z pieca węglowo-płomiennego do topienia złomu Pb, 

 z chwilą uruchomienia przyłącza gazu, zastąpienie pieca grzewczego na ekogroszek piecem na 
paliwo gazowe  

 redukcja emisji hałasu z eksploatowanych urządzeń dzięki ich lokalizacji w hali obudowanej 
izolowanymi termoakustycznie ścianami bocznych oraz dachem,  

 postępowanie z odpadami wytwarzanymi na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia 
w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach; 

 wody opadowe i roztopowe z dachów oraz z dróg i placów kierowane będą do gminnej 
kanalizacji deszczowej, z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji zakładowej; 

 ścieki socjalno-bytowe kierowane będą do gminnej kanalizacji ściekowej. 

 wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i urządzeń 
mechanicznych obiektu. 

  prowadzenie ewidencji rodzaju i ilości gazów wprowadzanych do powietrza oraz ewidencji 
odpadów w bazie BDO. 

W celu ograniczenia uciążliwości na etapie budowy, montażu i rozruchu projektowanego budynku, 
wykonawca zobowiązany jest odpowiednimi przepisami prawa do: 

 odpady powstające na etapie prac budowlano-montażowych będą okresowo magazynowane i 
zagospodarowane przez wykonawców tych usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 wyeliminowanie lub ograniczenie przelewania paliw i innych środków chemicznych na placu 
budowy, 

 wykorzystywanie sprzętu technicznego posiadającego dopuszczenie do ruchu i stosowne 
atesty, 

 stosowane maszyny i urządzenia wyposażone w silniki spalinowe powinny charakteryzować się 
dobrym stanem technicznym i spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 
kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. 2014, 
poz. 588), 

 prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami BHP i p.poż. 

 

Zastosowane rozwiązania pozwolą na ograniczenie uciążliwego działania zakładu do 
granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 
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14. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ 
WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY PRAWO OCHRONY 
ŚRODOWISKA.  

 
Zgodnie z art. 184 ust. 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – „Prawo ochrony środowiska” 
raport oddziaływania na środowisko dla instalacji nowo uruchamianych winien zawierać informację 
o spełnieniu wymagań art. 143 wyżej cytowanej ustawy. 

Dla realizacji przedsięwzięcia zastosowane procesy technologiczne i metody typowe dla 
stosowanych w kraju i za granicą technologii produkcji odlewów z metali nieżelaznych.  
W proponowanych rozwiązaniach zminimalizowano uciążliwości zakładu dla środowiska z 
jednoczesnym ograniczeniem zużycia materiałów i energii na jednostkę produkcji.  

Z analizy zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami i dyrektywami UE wynika: 

 Przedsięwzięcie realizowane jest z zachowaniem zasady o poszanowaniu energii - 
zastosowane urządzenia będą posiadały wymagane certyfikaty energetyczne 

 Zastosowane zostaną urządzenia, dla których producent gwarantuje zastosowanie 
nowoczesnych rozwiązań technicznych, uwzględniających spełnienie standardów ochrony 
środowiska. Odlewanie metali nieżelaznych odbywać się będzie tylko w piecach elektrycznych. 
Piec odlewniczy płomienny spalający ok. 30 Mg/rok drewna zostanie wyeliminowany, co 
ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza. 

 Zapewnione zostanie racjonalne zużycie energii oraz optymalne surowców, materiałów i paliw. 

 Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji jest odpowiednia do wielkości prowadzonej oraz 
projektowanej w zakładzie produkcji a obliczona uciążliwość nie będzie przekraczać granic 
terenu własności Inwestora. 

 Przedsięwzięcie realizowane będzie zgodnie z postępem naukowo-technicznym w dziedzinie 
odlewnictwa metali nieżelaznych. 

Wobec powyższego stwierdza się, że planowana eksploatacja rozbudowanego budynku 
produkcyjno-magazynowego zakładu spełni wymogi określone w art. 143 Ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 roku – „Prawo ochrony środowiska” (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 
1219). 

 

15. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE JEST 
STANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska  
oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, 
wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z 
nich. 

 

Zgodnie z Rozdz.3, art.135, ust.1 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1219) obszar ograniczonego użytkowania wyznaczany jest  
w przypadku, gdy mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i 
organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem inwestycji. 

W oparciu o wyniki wykonanej analizy oddziaływania na środowisko, a w szczególności na 
podstawie przeprowadzonych symulacji rozprzestrzeniania się hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza, 
można stwierdzić, iż nie ma uzasadnionych podstaw do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 
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Zgodnie z przepisem art.135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska nie 
przewidziano możliwości tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla obiektów takich jak zakład 
produkcji odlewów z metali nieżelaznych. 

 

Zatem jedyną możliwością minimalizowania wszelkich oddziaływań na środowisko, 
są wyłącznie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne.  

 

16. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ 

 

Prezentację w formie graficznej wyników obliczeń emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 
(p.9.2) oraz propagacji hałasu (p.9.4) przedstawiono są w punkcie 9.2 i 9.4. raportu oraz w 
załącznikach do niniejszego raportu: 

o Dane wprowadzane do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu oraz ich 
wyniki wraz z planem sytuacyjnym i naniesionymi izoliniami. 

o Dane wprowadzane do obliczeń propagacji hałasu oraz ich wyniki wraz z planem sytuacyjnym 
z naniesionymi izofonami; 

 

17. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE KARTOGRAFICZNEJ W SKALI 
ODPOWIADAJĄCEJ PRZEDMIOTOWI I SZCZEGÓŁOWOŚCI ANALIZOWANYCH W 
RAPORCIE ZAGADNIEN ORAZ UMOŻLIWIAJĄCEJ KOMPLEKSOWE PRZEDSTAWIENIE 
PRZEPROWADZONYCH ANALIZ ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 
ŚRODOWISKO. 

 

Zagadnienia przedstawione w postaci załączonych do raportu map i planów: 

o Mapa ewidencyjna, obejmująca przewidywany teren na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie oraz obszar oddziaływania (100 m od terenu przedsięwzięcia). 

o Mapa zakładu z zaznaczonym przewidywanym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia. 

o Plan zagospodarowania z lokalizacją planowanego przedsięwzięcia. 

 

18. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM 
PRZEDSIĘWZIĘCIEM. 

Planowane przedsięwzięcie rozbudowy budynku produkcyjno-magazynowego o charakterze odlewni 
metali nieżelaznych w „DOLMET” s.c. Tułowice zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Murów pod działalność produkcyjno-
usługową (P,B,S,U wg mpzp – obiekty produkcyjne, składy i magazyny). 

Teren zakładu nie graniczy bezpośrednio z terenami zabudowy mieszkaniowej i znajduje się od nich 
w bezpiecznej odległości: 

 Teren zabudowy ul. Porcelanowa 2C, 15 m od strony północnej,  

 Teren zabudowy ul. Porcelanowa 7A, 150 m od strony północnej, 

 W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie wystąpi konieczność zajmowania przez Inwestora nowych 
terenów prywatnych, dlatego inwestycja nie będzie kolidować z interesami osób trzecich. 
Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich zależą od przeznaczenia terenu i 
uwarunkowań lokalnych. Wymagania te w szczególności obejmują ochronę przed uciążliwościami 
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powodowanymi przez hałas, wibracje, ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 
Pod pojęciem interesów osób trzecich należy rozumieć przede wszystkim możliwość zabudowy 
własnej działki, oraz możliwość prowadzenia działalności, którą plan zagospodarowania 
przestrzennego dopuszcza. Granice praw i interesów określają przepisy prawa materialnego, ze 
szczególnym uwzględnieniem przepisów techniczno-budowlanych, obowiązujących Polskich Norm 
oraz innych przepisów zawartych w aktach normatywnych w tym wydanych dla ochrony środowiska. 

Ochrona interesów osób trzecich wynikająca z realizacji projektu wyraża się w następujący sposób: 

- lokalizacja inwestycji na terenie własności Inwestora nie spowoduje konieczności zajęcia 
dodatkowego terenu i związanych z tym zmian własności gruntu, wyłączeń z użytkowania,  

- dotrzymywanie przez inwestycję wymogów z zakresu ochrony środowiska przed hałasem, 
ochrony powietrza atmosferycznego, ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, 

- realizowanie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

- oszczędne gospodarowanie terenem w każdej fazie przedsięwzięcia.  

Wyznaczony w raporcie zasięg maksymalnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia oznacza, 
że poza jego obszarem nie będą przekroczone normy określone przez obowiązujące przepisy 
prawne, ustalające kryteria negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki 
życia ludzi.  

Przedsięwzięcie, będące przedmiotem niniejszego raportu, będące źródłem zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego z procesów technologicznych (piece odlewnicze, spawanie, malowanie) 
oraz energetycznych (kotłownie) nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu  
i gazów w powietrzu oraz poziomów odniesienia określonych w stosownych Rozporządzeniach 
Ministra Środowiska.  

Przedsięwzięcie, będące źródłem hałasu do środowiska emitowanego podczas pracy maszyn  
i urządzeń zakładu oraz transportu i spedycji (praca tylko w porze dziennej) nie będzie powodowało 
przekroczeń standardów akustycznych 55 dB na najbliższych terenach chronionych akustycznie, pod 
warunkiem nie przekraczanie założonych w raporcie (p.9.4) poziomów dźwięku LA [dB-A] przy 
poszczególnych źródłach hałasu oraz ich czasu pracy. 

Stwierdzony w raporcie brak przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska, w tym 
dopuszczalnych wartości odniesienia substancji w powietrzu i dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku, nie wyklucza możliwości subiektywnego odczuwania przez poszczególnych 
mieszkańców dyskomfortu. Dotyczyć to może głównie oddziaływania akustycznego zakładu na 
mieszkańców najbliższych terenów zamieszkania przy ulicy Porcelanowa 2C. Możliwe subiektywne 
odczuwanie dyskomfortu nie oznacza negatywnego wpływu przedsięwzięcia na zdrowie i warunki 
życia ludzi, i nie jest podstawą do uznania oddziaływania przedsięwzięcia za negatywne, 
przekraczające dopuszczalne normy, a tym samym uznanie tego za przesłankę do powstania 
uzasadnionych konfliktów społecznych.  

Dlatego z uwagi na rodzaj i zasięg przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia nie istnieją 
obiektywne przesłanki do wystąpienia uzasadnionych konfliktów społecznych związanych  
z uciążliwościami przedsięwzięcia i jego szkodliwym oddziaływaniem. 

Uznaje się, że praca zakładu produkcji odlewów z metali nieżelaznych w Tułowicach,  
z uwzględnieniem przyjętych w niniejszym raporcie rozwiązań, nie będzie powodować powstania 
uzasadnionych konfliktów społecznych. 

Nie wyklucza to jednak możliwości zaangażowania się części społeczeństwa czy organizacji 
pozarządowych, np. ekologicznych, w trakcie procedury postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska, 
wszystkie ewentualne konflikty społeczne, jeśli wystąpią, mogą zostać wyjaśnione na etapie 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach np. w drodze przeprowadzenia konsultacji 
społecznych, czy spotkań wyjaśniających z mieszkańcami. 
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19. PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI, W SZCZEGÓLNOŚCI NA 
FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 
KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY 
OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY 
EKOLOGICZNYCH, ORAZ INFORMACJE O DOSTĘPNYCH WYNIKACH INNEGO 
MONITORINGU, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZNACZENIE DLA USTALENIA OBOWIĄZKÓW W TYM 
ZAKRESIE. 

 

Zastosowane w zakładzie rozwiązania w pełni zabezpieczą otaczające środowisko i nie będą miały 
negatywnego wpływu na obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w tym na 
obszary Natura 2000. Dlatego nie proponuje się prowadzenia monitoringu oddziaływania na 
środowisko przyrodnicze, zarówno na etapie rozbudowy oraz na etapie eksploatacji fermy.  

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz zakres korzystania ze środowiska nie zachodzi 
konieczność wykonywania systemów lokalnego monitoringu do badania zmian środowiska 
wywołanych eksploatacją projektowanego zakładu.  

Dla prawidłowego prowadzenia eksploatacji wskazane jest prowadzenie monitoringu 
technologicznego, w zakresie prowadzenia rejestrów: 

o ilości i jakości wytwarzanych odpadów; 

o zużycia paliw; 

o zużycia energii elektrycznej; 

o objętości wytwarzanych ścieków bytowych; 

 

Z uwagi na możliwość oddziaływania akustycznego planowanego przedsięwzięcia na terenach 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej, należy wprowadzić obowiązek wykonania pomiarów emisji 
hałasu zgodnie z metodyką referencyjną określoną w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 30.10.2014 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 
wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2286): 

o Jednorazowo, po uruchomieniu projektowanej hali, nie później niż w ciągu 14 dni – w dwóch 
punktach pomiarowych: na granicy terenu najbliższej zabudowy oraz przy elewacji budynku,  
w świetle okna kondygnacji eksponowanej na hałas:  
zabudowa wielorodzinna Tułowice ul. Porcelanowa 2C, (działka nr 135/3). 

o Okresowych, co dwa lata, w trakcie eksploatacji zakładu – w dwóch punktach pomiarowych: na 
granicy terenu najbliższej zabudowy oraz przy elewacji budynku, w świetle okna kondygnacji 
eksponowanej na hałas:  
zabudowa wielorodzinna Tułowice ul. Porcelanowa 2C, (działka nr 135/3). 

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody  
(t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2286), eksploatacja instalacji przewidzianych do użytkowania na terenie 
Zakładu Produkcji Odlewniczej „DOLMET” s.c. w Tułowicach nie podlega obowiązkowi prowadzenia 
ciągłych lub okresowych pomiarów wielkości emisji pyłów i gazów do powietrza. 
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20. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK  
WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO,  OPRACOWUJĄC RAPORT. 

 

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze (ożywione  
i nieożywione) oraz kulturowe została wykonana w oparciu o wizję terenową, popartą analizą 
materiałów archiwalnych, co pozwoliło uzyskać w miarę dokładne dane charakteryzujące środowisko 
przyrodnicze w rejonie planowanego przedsięwzięcia.  

Zebranie odpowiednich danych wyjściowych w celu wyeliminowania luk związanych z brakiem 
dostatecznych informacji, pozwoliło przeprowadzić odpowiednią ocenę i wnioskowanie, a co się z 
tym wiąże również, nie stwierdzono trudności przy opracowywaniu raportu w odniesieniu do 
obszaru ochrony przyrody. 

Ewentualne dodatkowe trudności (np. błędy oszacowania prognoz, ograniczenia oprogramowania 
komputerowego użytego w analizach) jakie mogły pojawić się w trakcie procesu prognozowania i 
oceniania, zostały przedstawione w stosownych podrozdziałach dotyczących oceny oddziaływania na 
odrębne elementy środowiska.  

W przygotowaniu raportu szczególną uwagę zwrócono na właściwą ocenę zagadnień istotnych dla 
środowiska oraz na sposób oddziaływania projektowanej rozbudowy i eksploatacji zakładu na jego 
poszczególne elementy. Analiza tychże elementów polegała na sprawdzeniu zgodności z 
obowiązującymi normatywami i przepisami oraz określeniu zmian, jakie mogą wynikać z planowanej 
eksploatacji zakładu. Ocenę wykonano w oparciu o dostępną wiedzę techniczną i badania naukowe 
z zakresu ochrony środowiska oraz w oparciu o dostępne dane o środowisku. W Raporcie 
oddziaływania na środowisko wykorzystano: 

 Instrukcję ITB nr 338/2003 “Metody określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w 
środowisku” oraz program komputerowy HPZ-2001, wersja maj 2007, ITB Warszawa, 
licencja NA-0150 HI-EKO Opole, 

 Metody referencyjne pomiarów hałasu w środowisku wg Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 30.10.2014 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości 
emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2286 

 Metodykę obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

Wykorzystano następujące informacje o środowisku: 

 Tło zanieczyszczeń powietrza podane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
w Opolu. 

 Katalog danych meteorologicznych. 

 Opracowanie ekofizjograficzne terenu gminy Tułowice. 
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21. WNIOSKI.  

1. Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na rozbudowie budynku produkcyjno-
magazynowego o charakterze odlewni metali nieżelaznych w Zakładzie Produkcji Odlewniczej 
„DOLMET” s.c. 49-130 Tułowice, ul. Przemysłowa 1 na działce nr 135/13, kwalifikuje się do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

2. Przeprowadzona w raporcie analiza przyjętych koncepcji oraz proponowanych urządzeń, 
poparta obliczeniami wykazała, że praca zakładu tylko w porze dziennej (godz. 6.00-22.00) nie 
będzie wywierała ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko na etapach realizacji, 
eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia. 

3. Realizacja przedsięwzięcia zlokalizowanego na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory 
Niemodlińskie, przedmiot i ochronę którego określa obecnie Uchwała Nr XX/228/2016 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 27.09.2016r., będzie spełniała wymagania i zakazy określone 
w ww. uchwale. 

4. Planowana inwestycja realizowana będzie poza granicami pozostałych obszarów podlegających 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym obszarów 
Natura 2000 oraz korytarzy ekologicznych i nie będzie negatywnie na nie oddziaływać. 

5. Praca zakładu, będąca źródłem hałasu do środowiska emitowanego podczas pracy maszyn i 
urządzeń zakładu oraz transportu i spedycji, nie będzie powodowała przekroczeń standardów 
akustycznych na terenach chronionych pod warunkiem dotrzymaniu przedstawionych w 
raporcie założeń: 

 pracy maszyn i urządzeń zakładu oraz pracy transportu samochodowego i spedycji tylko  
w porze dziennej (godz. 6.00-22.00) 

 dotrzymania przyjętych poziomów hałasu przy źródłach oraz wypadkowej izolacyjności 
akustycznej ścian i dachu hal produkcyjnych, 

Przedsięwzięcie nie będzie wywierało ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na 
środowisko na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji. 

6. Przedsięwzięcie, w kształcie przedstawionym we wniosku, będące źródłem zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego poprzez emisję zorganizowaną ze źródeł procesów 
technologicznych (piece odlewnicze, spawanie, malowanie) oraz energetycznych (kotłownie), 
nie będzie powodować przekroczeń poziomów odniesienia określonych w obowiązującym 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Przedsięwzięcie nie będzie wywierało 
ponadnormatywnego oddziaływania na stan zanieczyszczenia powietrza na etapach jego 
realizacji, eksploatacji oraz likwidacji. 

7. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie generowała ścieki socjalne oraz wody 
opadowe i roztopowe. Ścieki technologiczne nie będą wytwarzane. Ścieki socjalne będą 
odprowadzane do miejskiej kanalizacji ściekowej. Wody opadowe z dachów będą częściowo 
odprowadzane bezpośrednio, powierzchniowo do gruntu a częściowo zbierane z dachów oraz z 
placów za pomocą kanalizacji zakładowej i kierowane do studni chłonnych. Wody opadowe i 
roztopowe z projektowanej drogi i parkingu przed wprowadzaniem do studni chłonnych będą 
podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych. Nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania gospodarki ściekowej na środowisko po zrealizowaniu przedsięwzięcia. 

8. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje naruszania stosunków gruntowo-wodnych. 
Gospodarka wodno – ściekowa zakładu nie wpływa niekorzystnie na wody powierzchniowe oraz 
podziemne a w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich 
określanych. Przedsięwzięcie nie będzie wywierało ponadnormatywnego oddziaływania na stan 
zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji. 

9. Etap rozbudowy, eksploatacji i likwidacji zakładu będą źródłem powstawania odpadów 
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne a sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z 
przepisami ustawy o odpadach i nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska. 

10. Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z możliwością wystąpienia poważnych awarii na 
etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji i nie będzie oddziaływać transgranicznie na 
środowisko i nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

http://duwo.opole.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=25885
http://duwo.opole.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=25885
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22. ZAŁĄCZNIKI: 

 

1. Postanowienie Burmistrza Tułowic nr RLiŚ.6220.3.10.2020.AF z dnia 14.09.2020r. o nałożeniu 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia i ustalające zakres raportu. 

2. Plan zagospodarowania z lokalizacją planowanego przedsięwzięcia 

3. Mapa terenu zakładu z zaznaczonym przewidywanym obszarem oddziaływania, wraz z 
wyznaczoną odległością 100 m od terenu realizacji przedsięwzięcia. 

4. Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza – pismo GIOŚ RWMŚ w Opolu. 

5. Dane wprowadzane do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz ich wyniki wraz z 
planem sytuacyjnym z naniesionymi izoliniami. 

6. Dane wprowadzane do obliczeń propagacji hałasu oraz ich wyniki wraz z planem sytuacyjnym 
z naniesionymi izofonami. 

 


