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1  WPROWADZENIE 

1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia 

Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko pla-

nowanego przedsięwzięcia polegającego na:  

zmianie sposobu użytkowania istniejącego obiektu na cele produkcji wyrobów 
z tworzyw sztucznych, znajdującego się w Ligocie Tułowickiej, na działce ewidencyjnej 
nr 122/5 (obręb Ligota Tułowicka). 

Ogólną lokalizację przedsięwzięcia przedstawiono na załącznikach graficznych nr  
1.1-1 oraz 1.1-2. Z kolei zagospodarowanie terenu inwestycji oraz gruntów otaczających 
przedstawiono na dokumentacji fotograficznej: patrz fot. 1 - 12.  

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wymienionych w §3 ust.1 pkt 14) Roz-

porządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 26 września 2019 r., poz. 1839), tj.: in-

stalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowa-

niem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na 
wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalni-

ków. 
W związku z tym przedsięwzięcie jest zaliczane do mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu 
o oddziaływaniu na środowisko – art. 59 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 21 

grudnia 2021 r., poz. 2373).  

Tym samym Inwestor wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Tułowic o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenie, czy dla przedsięwzięcia występuje po-

trzeba wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  
Burmistrz Tułowic w postanowieniu nr RLiOŚ.6220.3.9.2021.AF z dnia 8 grudnia 

2021 r. [patrz: ANEKS 1, zał. tekstowy nr 1], stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko, określając również zakres raportu o oddziaływaniu na środowi-

sko dla planowanego przedsięwzięcia.  
Postanowienie zostało wydane po wcześniejszym zajęciu stanowiska w przedmiotowej 

sprawie przez: 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu - pismo nr 

WOOŚ.4220.465.2021.AKu z dnia 18 listopada 2021 r., 

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu – opinia nr  

NZ.9022.8.86.2021.EK z dnia 9 listopada 2021 r., 

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie – 
opinia nr WR.ZZŚ.4.435.160.2021.JP z dnia 29 listopada 2021r.   

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowy Powiatowy In-

spektor Sanitarny w Opolu stwierdzili potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
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środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Z kolei Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie potrzeby takiej nie wskazało.  

1.2 Zakres raportu  

Niniejszy raport o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z postanowieniem Burmi-

strza Tułowic nr RLiOŚ.6220.3.9.2021.AF z dnia 8 grudnia 2021 r. [patrz: ANEKS 1, zał. 
tekstowy nr 1], wykonany został w zakresie wynikającym z art. 66 ustawy z dnia 3 paździer-

nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 

z dnia 21 grudnia 2021 r., poz. 2373), ze szczególnym uwzględnieniem kwestii, o których 
mowa w postanowieniu, mianowicie: 

 wpływu na stan powietrza atmosferycznego, 

 wpływu na klimat akustyczny na terenach chronionych, 

 oddziaływań skumulowanych, 

 adaptacji do zmian klimatu i odporności na klęski żywiołowe, 

 wpływu na ochronę przyrody Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodliń-
skie”, w tym na obowiązujące w jego granicach zakazy, 

 wpływu na zlokalizowany w granicach inwestycji korytarz ekologiczny KPd-17B La-

sy Niemodlińskie – Dolina Nysy Kłodzkiej, 

 emisji hałasu oraz substancji do środowiska. 
Zgodnie 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, treść raportu obejmuje:  

 opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 
 charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie re-

alizacji i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów szcze-

gólnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. – Prawo wodne; 

 główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych; 
 przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z fazy realiza-

cji i eksploatacji lub użytkowania planowanego przedsięwzięcia; 

 informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, 
w tym gleby, wody i powierzchni ziemi; 

 informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu; 
 informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na środowisko; 
 ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub 

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

 opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego od-

działywania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym:  
 elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych; 
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 właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i che-

micznych wód; 

 wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych 
przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodni-

czego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki; 

 inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych; 

 opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowa-

nego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie za-

bytków i opiece nad zabytkami; 

 opis krajobrazu, w którym przedsięwzięcie ma być zlokalizowane; 

 informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulo-

wania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowa-

nych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdują-
cych 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; 

 opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przed-

sięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową; 

 opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziały-

wania, w tym; 

 wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alter-

natywnego, 

 racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, 
wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 

 określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, 
w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy 
naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływa-

nia istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko; 

 porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na: 
 ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 
 powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz, 
 dobra materialne, 

 zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności re-

jestrem lub ewidencją zabytków, 
 formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwiet-

nia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Na-

tura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, 
 elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w 

raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane 
przez właściwy organ, 

 wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa powyżej; 

 uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem in-

formacji, o których mowa w dwóch powyższych punktach; 
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 opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidy-

wanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obej-

mujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko- średnio- i długoter-

minowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko wynikające z: 
 istnienia przedsięwzięcia, 
 wykorzystania zasobów środowiska, 
 emisji; 

 opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie 
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczegól-

ności 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 Na-

tura 2000 oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich sku-

teczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji, użytkowania lub likwidacji 

przedsięwzięcia; 

 jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie pro-

ponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 
143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska; 

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

 uzasadnienie spełnienia warunków, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, jeżeli przedsięwzięcie wpływa na możliwość 
osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 
ust. 1 tej ustawy; 

 wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru 
ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 – 

Prawo ochrony środowiska oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w za-

kresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowla-

nych i sposobów korzystania z nich; 

 przedstawienie zagadnień w formie graficznej, a także w formie kartograficznej, 
w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie za-

gadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

 analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzię-
ciem; 

 przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
na etapie jego realizacji i eksploatacji lub użytkowania, 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 wyni-

kach innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków 
w tym zakresie; 

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

 streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odnie-

sieniu do każdego elementu raportu; 
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 datę sporządzenia raportu, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wyko-

nawcą raportu jest zespół autorów – imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespo-

łem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów; 

 oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – 

kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, 
stanowiące załącznik do raportu; 

 źródła informacji stanowiące podstawę sporządzenia raportu. 

1.3 Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu 

Dla potrzeb sporządzenia niniejszego raportu poszukiwano informacji w następują-
cych instytucjach, urzędach oraz firmach:  

 Urząd Gminy Tułowice (strona internetowa), 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu (strona internetowa), 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu (strona internetowa), 

 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (strona internetowa), 

 ECOPLAN Ryszard Kowalczyk w Opolu.  

Podstawowym źródłem informacji przyrodniczej, tj. dotyczącej: rzeźby terenu, geolo-

gii, warunków glebowych, wód powierzchniowych i podziemnych, klimatu lokalnego, walo-

rów kulturowych, lokalnych i ponadlokalnych warunków ekologicznych (florystyczno-

faunistycznych), a także dotyczącej stanu zachowania środowiska, były prace terenowe prze-

prowadzone w 2021 roku na terenie przedsięwzięcia i w jego otoczeniu. Oprócz prac tereno-

wych wykorzystano przede wszystkim przyrodnicze materiały inwentaryzacyjne, archiwalne 

materiały ekofizjograficzne oraz dostępną literaturę, które wyszczególniono w rozdziale 2.2 
oraz 2.3 raportu. Analizą przyrodniczą objęto również obszar znacznie wykraczający poza 
bezpośredni teren inwestycji w celu znalezienia powiązań przyrodniczych z otaczającymi 
obszarami/ekosystemami, zwłaszcza objętymi ochroną, oraz w celu uwzględnienia sytuacji 
możliwego większego zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.  

Ponadto w raporcie, jako źródło danych, wykorzystano następujące opracowania kar-

tograficzne oraz podkłady mapowe:  

 Mapa topograficzna w skali 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 

 Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, 

 Mapa hydrograficzna Polski w skali 1:50 000, 

 Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, 

 Interaktywna mapa obszarów chronionych – Strona internetowa Ministerstwa Środo-

wiska, 

 Mapa korytarzy ekologicznych w Polsce - Strona internetowa Pracowni na rzecz 

Wszystkich Istot: korytarze.pl/mapa/mapa-korytarzy-ekologicznych-w-polsce, 

 Zdjęcia satelitarne i ortofotomapy w różnych skalach,  

 Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zamieszczone na plat-

formie internetowej ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju), 
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 Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej województwa opolskiego: 
http://mapy.opolskie.pl/ 

 Inne geoportale internetowe. 

Informacje dotyczące inwentaryzacji przyrodniczej 

Ustawa OOŚ wskazuje na konieczność przedstawienia wyników inwentaryzacji przy-

rodniczej, pod warunkiem jednak, że takowa została przeprowadzona (nie nakazuje wykona-

nia inwentaryzacji przyrodniczej obligatoryjnie dla każdego raportu).  
Przeprowadzenie badań w terenie w formie inwentaryzacji przyrodniczej jest na ogół 

konieczne w sytuacji, gdy dostępne informacje są niewystarczające z naukowego punktu wi-

dzenia do dokonania prawidłowej oceny, a także, gdy przedsięwzięcie może znacząco oddzia-

ływać na teren uznany za istotny dla ochrony przyrody albo na obszar skupiający w swoich 
granicach istotne gatunki, populacje lub zbiorowiska.  

W przypadku planowanego przedsięwzięcia, z uwagi na lokalizację i charakter zago-

spodarowania terenu, nie uznano za niezbędne przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji 
przyrodniczej. Wykonano natomiast badania terenowe, które uznano za niezbędne dla potrzeb 

scharakteryzowania poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego.  
Wykonania inwentaryzacji przyrodniczej nie nakazał również Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Opolu (pismo nr WOOŚ.4220.465.2021.AKu z dnia 18 listopada 
2021 r.), a także Burmistrz Tułowic w postanowieniu nr RLiOŚ.6220.3.9.2021.AF z dnia 8 

grudnia 2021 r. 

 

http://mapy.opolskie.pl/
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2 ZESTAWIENIE  WYKORZYSTANYCH  MATERIAŁÓW  FORMALNO-PRA-

WNYCH,  DOKUMENTACJI  ARCHIWALNYCH  I  LITERATURY 

2.1 Materiały formalno-prawne 

[1]. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-

nia na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 21 grudnia 2021 r., poz. 2373) 

[2]. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 21 

czerwca 2021 r., poz. 1098, z późniejszymi zmianami) 
[3]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 

z dnia 29 października 2021 r., poz. 1973, z późniejszymi zmianami) 
[4]. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 3 grudnia 

2021 r., poz. 2233) 

[5]. Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: 

Dz. U. z dnia 20 lipca 2021r., poz. 1326) 

[6]. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst 

jednolity: Dz.U. z dnia 16 kwietnia 2021r., poz. 710) 

[7]. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich napra-

wie (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 21 maja 2018r., poz. 954, z późn. zm.) 
[8]. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 27 kwiet-

nia 2021, poz. 779) 

[9]. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity: Dz.U. z dnia 22 kwietnia 2021 r., poz. 741) 

[10]. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: 
Dz. U. z dnia 29 stycznia 2021 r., poz. 195, z późniejszymi zmianami) 

[11]. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 26 września 

2019 r., poz. 1839) 

[12]. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 
a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urzą-
dzeń wodnych (Dz.U. z dnia 15 lipca 2019 r., poz. 1311) 

[13]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,  
a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia 
jako obszary Natura 2000 (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 4 grudnia 2014 r., poz.1713) 

[14]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochro-

ny gatunkowej roślin (Dz. U. z dnia 16 października 2014r., poz. 1409) 
[15]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2016r., poz. 2183) 
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[16]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z dnia 16 października 2014r., poz. 1408) 

[17]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r.w sprawie prowadze-

nia i oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395) 

[18]. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obsza-
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3 CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA, ODNIESIENIE SIĘ DO CELÓW ŚRODOWISKO-

WYCH WYNIKAJĄCYCH Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH ISTOT-

NYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ IN-

FORMACJE O ŚRODOWISKU WYNIKAJĄCE ZE STRATEGICZNEJ OCENY 

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

3.1 Cele przedsięwzięcia 

Celem realizacji przedsięwzięcia jest uruchomienie działalności związanej z produkcją 
wyrobów z tworzyw sztucznych, tj. przede wszystkim wanien i niecek basenowych, co ma 

w konsekwencji umożliwić czerpanie przez inwestora stosownych korzyści ekonomicznych 
w związku z prowadzoną produkcją.  

3.2 Cele środowiskowe wynikające z dokumentów strategicznych istotnych z punktu 
widzenia realizacji przedsięwzięcia 

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia wskazane jest odniesienie się 
do poniższych dokumentów strategicznych rangi krajowej, regionalnej oraz lokalnej. 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (dokument przyjęty Rozporządze-

niem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).  

Plan służy spełnieniu wymagań Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dzie-

dzinie polityki wodnej – Ramowa Dyrektywa Wodna. W Planie gospodarowania wodami 

zawarte są szczegółowe cele środowiskowe dla każdej jednolitej części wód (powierzchnio-

wych i podziemnych), w tym również dla tych, w obrębie których znajduje się planowane 
przedsięwzięcie. Podstawowe znaczenie ma zatem fakt, aby inwestycja nie miała istotnego 
negatywnego wpływu na cele środowiskowe jednolitych części wód, obejmujące generalne 
stan wód. Ocena potencjalnego oddziaływania na cele JCW zawarte w Planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Odry została przedstawiona w rozdziale 7.2.  

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego (zmiana 2019 r.)  

Strategicznym celem polityki przestrzennej województwa opolskiego jest kształtowa-

nie struktury przestrzennej odznaczającej się wysokim poziomem ładu przestrzennego, która 
będzie umożliwiała wykorzystanie jego zróżnicowanych terytorialnie potencjałów, zapewnia-

ła konkurencyjność w stosunku do otoczenia zewnętrznego i eliminowała niekorzystne różni-

ce w warunkach życia wewnątrz regionu.  
Plan odnosi się do celów zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 

2020, które to cele będą realizowane/osiągane przez działania zawarte w politykach prze-

strzennych Planu.  

Planowane przedsięwzięcie wpisuje się w Politykę podwyższenia konkurencyjności 
struktury przestrzennej województwa, w której jedną z podstawowych zasad jest koncentracja 

aktywności gospodarczych w obszarach o szczególnych predyspozycjach rozwojowych, 

w tym między innymi poprzez intensyfikację wykorzystania terenów przemysłowych. Plano-
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wana działalność jest zbieżna z wymienioną zasadą poprzez wykorzystanie istniejącego tere-

nu przemysłowego.  

Strategia Rozwoju Gminy Tułowice na lata: 2022-2030 

Strategia Rozwoju Gminy Tułowice zawiera trzy obszary strategicznego rozwoju 

gminy, w których skupione są cele strategiczne oraz cele operacyjne służące osiąganiu celów 
strategicznych: 

- KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY: Cel strategiczny 1. Dogodne warunki życia 
oraz wysoka jakość usług publicznych, wzmacniających kapitał ludzki i społeczny. 

- PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO: Cel strategiczny 2. Środowisko i przestrzeń do  
życia i rozwoju. 

- GOSPODARKA LOKALNA I OFERTA CZASU WOLNEGO: Cel strategiczny 3. 

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka gminy, bazująca na tradycjach i zasobach lokal-

nych oraz silnych sieciach współpracy. 
Analiza poszczególnych celów oraz kierunków działań zawartych w Strategii pozwala 

jedynie na pośrednie powiązanie planowanego przedsięwzięcia z celem strategicznym 3 oraz 
celem operacyjnym 3.2 - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i kreatywności oraz aktywizacja 
zawodowa mieszkańców. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice 

Celem generalnym jest ożywienie gospodarcze i zapewnienie zrównoważonego roz-

woju gminy w oparciu o aktywność biznesową dużych, średnich i małych przedsiębiorstw 

produkcyjnych, nowoczesne rolnictwo, dynamiczny rozwój usług i turystyki. Wsparciem dla 

tego procesu będzie rozwój mieszkalnictwa, wzrost kwalifikacji i umiejętności zasobów ryn-

ku pracy oraz realizowanie polityki proekologicznej.  

Planowane przedsięwzięcie jest zatem aktywnością produkcyjną, która wpływa na 
osiągnięcie wymienionego celu, tj. przyczynia się do ożywienia gospodarczego gminy, w tym 

poprzez zapewnienie pewnej liczby miejsc pracy.  

Studium zawiera 5 grup celów szczegółowych, z których przedsięwzięcie odpowiada 
grupie celów ekonomicznych, w której zawarte są między innymi następujące cele szczegó-
łowe: aktywizacja rozwoju funkcji podstawowych gminy tj. przemysłu, usług, leśnictwa 
i rolnictwa, turystyki; zapewnienie wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Planowa-

na inwestycja wpisuje się również w grupę celów przestrzennych, w której jednym z celów 
szczegółowych jest: racjonalna gospodarka terenami i efektywne ich wykorzystanie. Jest to 

związane z prowadzeniem działalności na terenie już obecnie produkcyjnym, bez zajmowania 

nowych terenów.  

3.3 Informacje o środowisku wynikające ze strategicznej oceny oddziaływania na śro-

dowisko, istotne z punktu widzenia przedsięwzięcia 

Dla potrzeb wyłącznie planowanego przedsięwzięcia nie wystąpiła potrzeba przepro-

wadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  
Nie jest to również inwestycja, do której jednoznacznie odnosiłyby się dokumenty 

strategiczne wyższego rzędu, tj. regionalne lub krajowe. 
W związku z koniecznością zdobycia jak największej ilości danych o środowisku, 

oprócz dokumentów strategicznych, o których mowa w rozdziale 3.2, przeanalizowano rów-
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nież prognozy oddziaływania na środowisko do dokumentów regionalnych i miejscowych, 
będące elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w miarę ich dostępno-

ści). 
Dokumentem gminnym, którego ostateczny kształt jest wynikiem przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice, a także Miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Tułowice. Dokumenty te stanowią ważne źródło informacji o śro-

dowisku, zarówno przyrodniczym, jak i kulturowym (np. stan ochrony substancji zabytkowej, 
rozmieszczenie obszarów cennych przyrodniczo). W niniejszym raporcie, w rozdziale 5, 

w miarę możliwości (z uwagi na bardzo lokalną skalę przedsięwzięcia) wykorzystano infor-

macje o środowisku zawarte w Studium (…), a także w Miejscowym planie (…). 
Należy zaznaczyć, że w odniesieniu do skali projektowanej inwestycji, szczegółowość 

i zasób informacji dokumentów gminnych w wielu przypadkach okazała się zbyt mała, aby 
stanowiła wystarczający zasób informacji wyjściowych/bazowych do opisu stanu środowiska 
w rejonie inwestycji i przeprowadzenia właściwego procesu oceny oddziaływania na środo-

wisko. Niezbędne okazało się wykorzystanie danych zwartych w innych dokumentach (rów-

nież pozyskanie jak najbardziej aktualnych danych o stanie środowiska) oraz przeprowadze-

nie bezpośrednich badań terenowych.  

4 OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

4.1 Lokalizacja przedsięwzięcia 

4.1.1 Lokalizacja - warunki ogólne 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w województwie opolskim, w gminie Tułowice, 
na gruntach miejscowości Ligota Tułowicka, na działce ewidencyjnej nr 122/5 (obręb Ligota 
Tułowicka) [patrz: zał. graficzny nr 1.1-1].  

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącego budynku prze-

mysłowego, zlokalizowanego w obrębie byłego zakładu przetwórstwa drzewnego (tartaku). 
Teren realizacji przedsięwzięcia sąsiaduje z terenami przemysłowymi od zachodu, drogą pu-

bliczną i zabudową mieszkaniową jednorodzinną od północny oraz gruntami rolniczymi od 
wschodu i południa. W dalszej odległości od terenu inwestycji występują głównie grunty orne 
(na północ, zachód i południe) oraz zwarta zabudowa mieszkaniowa miejscowości Ligota 
Tułowicka (na wschód). 

4.1.2 Lokalizacja na tle uwarunkowań wynikających z miejscowych planów zagospodaro-

wania przestrzennego 

Teren przedsięwzięcia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-

nego, ustanowionym Uchwałą nr X/80/03 Rady Gminy w Tułowicach z dnia 23 października 
2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice. 
Zgodnie z wymienioną Uchwałą teren ten jest oznaczony jako: 

22 P,B,S – tereny „przemysłu, składów, budownictwa. 

Na terenie 22P,B,S jako przeznaczenie podstawowe ustalono zabudowę przemysłową, 
składową, produkcyjno-usługową. Ustalono również następujące warunki zabudowy i zago-

spodarowania: 
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1) utrzymuje się istniejącą zabudowę przy czym istniejące budynki mogą ulegać przebu-

dowie, rozbudowie z utrzymaniem ich w grupie budynków niskich, 

2) inwestycje zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowi-

sko, dla których może być wymagane sporządzenie stosownego raportu podlegają po-

stępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, które winno określić przed-

sięwzięcia techniczne eliminujące lub ograniczające oddziaływanie na środowisko do 
wartości normowych,  

3) uciążliwość obiektów i urządzeń powinna zamykać się na granicy terenu określonego 
tytułem prawnym właściciela, 

4) wyklucza się składowanie na wolnym powietrzu lub w niezadaszonych budowlach, 
substancji i materiałów powodujących zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód pod-

ziemnych, 

5) architektura nowych budynków typu przemysłowego; ich wysokość mierzona od 

średniego poziomu istniejącego terenu do gzymsów, kalenic i innych poziomych ele-

mentów wieńczących budynki nie może przekroczyć 10 m, 
6) w obrębie działki przewidzieć ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych 

pracowników i plac manewrowy, 

7) wody opadowe z parkingu i placu manewrowego odprowadzić do kanalizacji desz-

czowej po ich podczyszczeniu, 

8) na terenie dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń funkcji uzupełniających i z za-

kresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków technicznych, 
9) ogrzewanie obiektów przyjąć w oparciu o niskoemisyjne źródła energii lub wysoko-

sprawne systemy grzewcze opalane paliwem stałym, 
10) docelowo teren przewidziany do uzbrojenia w sieć elektroenergetyczną kablową N/N i 

SN, sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomu-

nikacyjną i gazową.  

4.1.3 Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji przedsięwzięcia 

W niniejszym rozdziale przedstawiono analizę usytuowania przedsięwzięcia, 
z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, obejmującą kryteria, o jakich mowa 

w art. 63, ust.1, pkt 2  ustawy OOS.  

Tabela 4.1-1 Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji przedsięwzięcia 

Obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz uj-

ścia rzek 

Inwestycja nie obejmuje ujść rzek, nie znajduje się na obszarze doliny rzecznej, w pobliżu jezior, oraz na obsza-

rze wodno-błotnym. Nie jest to również teren odznaczający się płytkim poziomem wód podziemnych. 

Obszary wybrzeży i środowisko morskie 

Przedsięwzięcie nie znajduje się w rejonie obszarów wybrzeży i środowisk morskich.  
Obszary górskie lub leśne 

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze górskim. W granicach inwestycji i bezpośrednim jej sąsiedztwie 
nie występują również kompleksy leśne.  

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

Inwestycja nie znajduje się w zasięgu obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, a także stref 
ochronnych ujęć wód. Teren przedsięwzięcia nie znajduje się również w zasięgu występowania głównych 
zbiorników wód podziemnych. 
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Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub 
ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy 
ochrony przyrody 

Teren przedsięwzięcia znajduje się w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. 
Rejon lokalizacji inwestycji nie stanowi natomiast obszaru wymagającego specjalnej ochrony ze względu na 

występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochro-

ną [patrz: rozdz. 5.1]. 

Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich 
przekroczenia 

Planowana inwestycja jest położna na terenie strefy opolskiej, gdzie zgodnie z informacjami zawartymi w „ 
Rocznej ocenie powietrza w województwie opolskim. Raport wojewódzki za rok 2020” (Zuzanna Zimolong i 

in. 2021) występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych benzo(a)pirenu, pyłu PM10, pyłu PM2,5 i ozonu. 
Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne 

Na terenie inwestycji oraz w jej sąsiedztwie nie występują jakiekolwiek obiekty zabytkowe. Nie jest to również 
obszar położony w obrębie stref ochrony konserwatorskiej (w obrębie gminy stref takich nie wyznaczono). 
Gęstość zaludnienia 

Inwestycja położona jest na gruntach miejscowości Ligota Tułowicka, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 
65os/km

2
 

Obszary przylegające do jezior 
Teren przedsięwzięcia nie przylega, ani też nie leży w pobliżu jakichkolwiek jezior.  
Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 

Przedsięwzięcie nie znajduje się w rejonie występowania obszarów/stref ochrony uzdrowiskowej.  
Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe 

Jednolite części wód powierzchniowych są następujące: 
- „Pradelna” RW60001712869; cele środowiskowe: dobry potencjał ekologiczny; dobry stan chemiczny 

- Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej RW60001912899; cele środowiskowe: dobry potencjał 
ekologiczny, dobry stan chemiczny. 

Jednolite części wód podziemnych są następujące: 
- 109; cele środowiskowe: dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy.  

 

4.2 Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie realizacji 
i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego za-

grożenia powodzią 

4.2.1 Rodzaj, zakres i skala przedsięwzięcia 

Zakres przedsięwzięcia  

Planowana inwestycja polega na zmianie sposobu użytkowania istniejących pomiesz-

czeń produkcyjnych byłego zakładu tartacznego na cele produkcji wyrobów z tworzyw 
sztucznych.  

Przedsięwzięcie nie wymaga realizacji obiektów budowlanych, a jedynie dostosowania 

pomieszczeń w obrębie istniejącej zabudowy. Dostosowanie to będzie polegało przede 
wszystkim na wyposażeniu wspomnianych pomieszczeń w odpowiednie narzędzia, maszyny 
oraz właściwą organizację przestrzeni pracy (ewentualne prace remontowe w zakresie instala-

cji, wyposażenia i wykończenia pomieszczeń). Planowane prace będą miały bardzo ograni-

czony zakres i będą krótkotrwałe. 
Proces technologiczny będzie polegał na produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 

metodą laminowania. W zakres asortymentu produkcyjnego będą wchodziły przede wszyst-

kim wanny i niecki basenowe.  

Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych metodą laminowania polega na nakładaniu 
na odpowiednio przygotowaną formę odpowiednich warstw i przesycaniu żywicą poliestrową 
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maty mineralnej z włókna szklanego. Kształt elementu z tworzywa jest nadawany przez wy-

konaną formę, na którą nakładane są kolejno warstwy tworzące laminat. Proces produkcji 

odbywa się przy użyciu natryskiwarki i sprzętu ręcznego do nakładania warstw laminatu. 
W procesie technologicznym stosowane są surowce w postaci maty szklanej, elementów sta-

lowych wzmocnienia konstrukcji, substancji i preparatów chemicznych: żelkotu, żywic polie-

strowych, inicjatora polimeryzacji. Materiały, których używa się ze względu na swoje dobre 
właściwości fizyczne i chemiczne posiadają bardzo szerokie zastosowanie w produkcji wyro-

bów poliestrowych, są powszechnie wykorzystywane w przemyśle lotniczym, szkutniczym 
oraz motoryzacyjnym. 

Skala produkcji  

Zakłada się, że wielkości produkcji wyniesie około 30 sztuk produktów (wanien i ba-

senów łącznie) w ciągu miesiąca.  

Zatrudnienie  

Funkcjonowanie planowanej inwestycji wymaga zatrudnienia około 15 pracowników. 
Będą to wyłącznie pracownicy fizyczni. Wszyscy pracownicy pracować będą na jednej zmia-

nie, w godzinach od 8 do 16, w ramach pięciodniowego tygodnia pracy (od poniedziałku do 

piątku). 

Transport materiałów i produktów 

Materiały do produkcji dowożone będą na teren zakładu kilkukrotnie w ciągu tygo-

dnia, głównie przez niewielkie samochody dostawcze. Udział samochodów o większej ła-

downości (ciągniki siodłowe z naczepami) nie będzie przekraczał 5 % samochodów transpor-

towych. Szacuje się, że w ciągu tygodnia łączna liczba transportów będzie oscylowała wokół 
5 dostaw. 

Gotowe produkty będą wywożone z terenu zakładu w większych partiach (po kilka 
sztuk), maksymalnie kilka razy w tygodniu (3 lub 4 razy). Szczegółowe określenie częstości 
tych przejazdów jest bardzo trudne ze względu na zmienność zapotrzebowania na produkty na 
rynku.  

Do przeładunków surowców i załadunku gotowych produktów na samochody trans-

portowe wykorzystywana będą dwie ładowarki kołowe teleskopowe i jeden wózek widłowy. 
Będą to wyłącznie maszyny spalinowe.  

Szczegółowe informacje na temat technologii produkcji wytwarzanego asortymentu 
przedstawiono w rozdziale 4.3 niniejszego raportu. 

4.2.2 Istniejący sposób zagospodarowania i użytkowania terenu 

Planowana inwestycja realizowana będzie na działce ewidencyjnej nr 122/5 (obręb Li-

gota Tułowicka), której powierzchnia wynosi 0,84 ha. W obrębie działki znajdują się budynki 

zakładowe, wiaty, place i drogi utwardzone oraz nieutwardzone, a także zieleń urządzona 
i spontaniczna (także roślinność drzewiasta).  

Budynki położone w obrębie działki zajmują powierzchnię około 480 m2
 (powierzch-

nia bez wiat dostawionych do budynków). Planowana inwestycja dotyczy wyłącznie zmiany 
użytkowania istniejącego budynku, nie planuje się realizacji nowych obiektów budowlanych 
oraz zmiany sposobu zagospodarowania terenu inwestycji. Tereny komunikacyjne, tj. place i 
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drogi wewnętrzne, utwardzone i nieutwardzone, wraz z terenami zajmowanymi przez zada-

szone wiaty, zajmują obecnie powierzchnię około 0,49 ha, a tereny zielone 0,30 ha. 

4.2.3 Użytkowanie terenu w fazie realizacji 

Planowana inwestycja nie wymaga realizacji obiektów budowlanych, lecz jedynie do-

stosowania pomieszczeń w obrębie istniejących już budynków. Dostosowanie to będzie pole-

gało przede wszystkim na wyposażeniu wspomnianych pomieszczeń w odpowiednie narzę-
dzia, urządzenia oraz właściwą organizację przestrzeni pracy. Może to wymagać ewentual-

nych prac remontowych w zakresie instalacji wewnętrznych, wyposażenia oraz wykończenia 

pomieszczeń. Wymienione prace będą miały tym samym bardzo ograniczony zakres i będą 
krótkotrwałe. 

Przedsięwzięcie nie wymaga zmiany obecnego sposobu zagospodarowania terenu, tj. 

zabudowa, układ terenów komunikacyjnych oraz zielonych, nie ulegną zmianie.  
Zaplecze budowy oraz wszelkie procesy budowlano-montażowe i remontowe, w tym 

wyładowywanie i magazynowanie materiałów i urządzeń, poruszanie się pojazdów, porusza-

nie się pracowników oraz inne prace, będą realizowane w obrębie działki. 
Ze względu na ograniczony zakres prac, nie występuje potrzeba wykorzystywania 

ciężkich pojazdów budowlanych.  
Prace budowlano-montażowe związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą 

wyłącznie w porze dziennej. 
W trakcie prowadzonych prac pracownicy budowlani będą mieli zapewniony dostęp 

do zaplecza sanitarnego w istniejącej zabudowie zakładu. 

Dojazd na teren prowadzonych prac jest zapewniony od strony północnej, gdzie znaj-

duje się wjazd na teren posesji. 
Powstające podczas prac odpady będą magazynowanie selektywne, w sposób nie po-

wodujący zagrożenia dla środowiska w rejonie prowadzonych prac. Odbiór tych odpadów 
będzie realizowany przez wyspecjalizowane jednostki / podmioty. 

Czas trwania wszystkich robót budowlanych i montażowych nie powinien przekraczać 
2 - 4 miesięcy, co uzależnione będzie przede wszystkim od warunków pogodowych. 

4.2.4 Użytkowanie terenu w fazie eksploatacji lub użytkowania 

Proces produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych metodą laminowania, czyli produk-

cja wanien niecek basenowych, będzie prowadzona wyłączenie w obrębie zabudowy.  
Materiały i surowce do produkcji będą dostarczane na teren zakładu głównie przez  

samochody dostawcze, a w ograniczonym stopniu przez samochody o większej ładowności 
(ciągniki siodłowe). Wjazd na teren zakładu zlokalizowany jest od strony północnej, gdzie 
przebiega droga publiczna prowadząca do Ligoty Tułowickiej oraz Tułowic. 

Przeładunków surowców do produkcji oraz załadunek gotowych produktów na samo-

chody transportowe odbywać się będzie z wykorzystaniem wózka widłowego oraz ładowarek 
kołowych teleskopowych. 

Po zakończeniu rozładunku/załadunku pojazdy transportowe opuszczą teren zakładu. 
Poruszanie się wszelkich pojazdów po terenie zakładu będzie prowadzone istniejący-

mi placami i drogami wewnętrznymi. Są to tereny zarówno o nawierzchni betonowej, jak 
i drogi utwardzone gruntowe, nie posiadające uszczelnionej nawierzchni. 
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Powstające odpady gromadzone będą z zachowaniem segregacji, w specjalnie do tego 

przeznaczonych pojemnikach i odbierane będą przez wyspecjalizowane podmioty gospodar-

cze posiadające zezwolenia odpowiednich organów na zbieranie i utylizację tych odpadów. 
Surowce niezbędne do procesu produkcji będą dostarczane w oryginalnych pojemni-

kach/opakowaniach i magazynowane będą do czasu ich wykorzystania wewnątrz hali lub 
w miejscach utwardzonych i zadaszonych, osłoniętych przed niekorzystnymi czynnikami at-

mosferycznymi. 

4.2.5  Obszary szczególnego zagrożenia powodzią 

Teren przedsięwzięcia nie jest zagrożony występowaniem powodzi, co zostało przed-

stawione w rozdziale 5.1.3.  

4.3 Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 

Proces technologiczny będzie polegać na produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 
metodą laminowania. W zakres asortymentu produkcyjnego będą wchodziły przede wszyst-

kim wanny oraz niecki basenowe. 

Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych metodą laminowania polega na nakładaniu 
na odpowiednio przygotowaną formę poszczególnych warstw i przesycaniu żywicą polie-

strową maty mineralnej z włókna szklanego [patrz: rysunek 4.3-1]. Kształt elementu z two-

rzywa jest nadawany przez wykonaną formę, na którą nakładane są kolejno odpowiednie war-

stwy tworzące laminat. Dzięki zastosowaniu dodatkowych wzmocnień uzyskuje się dużą sta-

bilność i sztywność nakładanych maszynowo warstw nośnych. 
 

 

Rysunek 4.3-1 Przykładowe warstwy laminatu i powłoki ochronne 
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Proces produkcji odbywa się przy użyciu natryskiwarki i sprzętu ręcznego do nakła-

dania warstw laminatu. W procesie technologicznym stosowane są surowce w postaci maty 
szklanej, elementów stalowych wzmocnienia konstrukcji, substancji i preparatów chemicz-

nych: żelkotu, żywic poliestrowych, inicjatora polimeryzacji.  
W procesie produkcyjnym można wyróżnić następujące etapy: 

1. Przygotowanie powierzchni formy obejmujące polerowanie w przypadku renowacji okre-

sowej form. Czynność ta ma na celu oczyszczenie pracującej wcześniej formy ze złogów 
żywiczno-woskowych powodujących występowanie na wyrobach zaburzeń jednolitego 
połysku (smugi, zmatowienia itp.); 

2. Nakładanie separatorów na formy, jako warstwy rozdzielającej, umożliwiającej rozfor-

mowanie wyrobu po zakończeniu laminowania. Barierę uniemożliwiającą przywarcie 
żelkotu do formy tworzy najczęściej kompozycja specjalnych wosków syntetycznych 
i naturalnych. Sposób ich nakładania określa na ogół ich producent, najczęściej jest to na-

łożenie ręczne; 
3. Laminowanie poprzez ręczne lub natryskowe nakładanie warstw żelkotu z dodatkiem 

inicjatora polimeryzacji i zapewnienie odpowiedniej temperatury formy i żelkotu; 
4. Laminowanie poprzez nakładanie warstwy barierowej i konstrukcyjnej zbrojeniowej oraz 

przesycenie ich żywicą z dodatkiem inicjatora polimeryzacji lub natrysk rowingu z żywi-

cą. W tym procesie następuje wklejanie wzmocnień sklejkowych lub metalowych; 

5. Utwardzanie wyrobu - wyrób po wylaminowaniu musi pozostać w formie w warunkach 
przetwórstwa (temperatura, wilgotność) przez czas określony technologią, przez co naj-

mniej 24 godziny od zżelowania ostatniej warstwy żywicy. Utwardzanie poszczególnych 
warstw żywicy następuje w wyniku procesu sieciowania poliestru nienasyconego ze sty-

renem; 

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

7. Odformowanie i ostateczna obróbka krawędzi, obcinanie naddatków technologicznych 
lub wycinanie otworów oraz montaż wyposażenia. Wszelkie miejsca, gdzie włókna zo-

stały pozbawione osłony z żywicy i są narażone na bezpośrednie działanie wody i wilgoci 
(brzegi elementów wyrobu, brzegi wywierconych otworów itp.) zabezpiecza się przez 
pomalowanie skatalizowaną żywicą konstrukcyjną. W celu pełnej ochrony laminatu nale-

ży na wewnętrzne powierzchnie wyrobu nałożyć topkot (TOPCOAT - masa żelkotu 
z dodatkiem parafiny film nakładany na powierzchnię żelkotu, mający na celu zabezpie-

czenie wyrobu przed działaniem wody i zabezpiecza powłokę elementu przed agresyw-

nym działaniem związków chemicznych z wód opadowych i chemii basenowej). War-

stwę topkotu poddaje się polerowaniu. Gotowe niecki basenowe wyposażane są w arma-

turę i instalację wodną do napełniania i oczyszczania wody. 
Poniżej [rysunek 4.1-2] przedstawiono schemat technologiczny produkcji przykłado-

wego produktu produkowanego metodą laminowania. 
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Rysunek 4.1-2 Uproszczony schemat technologiczny produkcji wyrobów 
z tworzyw sztucznych metodą laminowania 

Materiały, których używa się ze względu na swoje dobre właściwości fizyczne i che-

miczne posiadają bardzo szerokie zastosowanie w produkcji wyrobów poliestrowych, są po-

wszechnie wykorzystywane w przemyśle lotniczym, szkutniczym oraz motoryzacyjnym. Cha-

rakterystyka głównych surowców wykorzystywanych podczas wykonywania laminatu przed-

stawia się następująco: 
1. Żelkoty (Gelcoat) – kompozyt, produkty z nienasyconych żywic poliestrowych, ma decy-

dujący wpływ na jakość produktu finalnego. Wysokiej klasy żelkot posiada decydujący 
wpływ na estetykę produktu w całym okresie jego użytkowania. Rolą żelkotu jest: 

 maskowanie wzoru laminatu, tworzenie estetycznej powierzchni w różnych barwach, 

 pogłębianie wzoru, struktury powierzchni produktu (żelkot transparentny) 

 nadawanie powierzchni twardości 

 ochrona przed wnikaniem wody i chemikaliów 

 nadawanie powierzchni gładkości i połysku 

 tworzenie powierzchni łatwo zmywalnej 
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2. Żywica barierowa - następna warstwa po żelkocie to żywica, która aplikowana jest na 
macie szklanej. Żywica ta zalecana jest do produkcji sprzętu o wysokiej odporności che-

micznej i zastosowań obejmujących kontakt z wodą.  
3. Żywica konstrukcyjna - z tego materiału powstaje warstwa konstrukcyjno-nośna, która 

nadaje produktowi sztywność i wytrzymałość. W połączeniu z matą szklaną daje efekt 
wytrzymałościowy o właściwościach porównywalnych do metalu. Szkło może mieć po-

stać maty, tkaniny szklanej lub wiązki włókien natryskiwanej wraz z żywicą i utwardza-

czem na produkt (technologia rowingu). Laminat szklany ma największą wytrzymałość 
wtedy, kiedy zawartość szkła oscyluje w granicach 70-75%.  

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

4.3.1 Ilości i rodzaje planowanych maszyn i urządzeń 

W procesie produkcji nie są wykorzystywane szczególne rodzaje urządzeń i maszyn 
stacjonarnych. Wykorzystywane będą: 

- natryskiwarka do nanoszenia poszczególnych warstw  laminatu, 
- urządzenia, głównie ręczne, do prac wykończeniowych (obróbka krawędzi, obcina-

nie naddatków technologicznych, wycinanie otworów), mianowicie: piły, wiertarki, 
szlifierki, polerki.  

Sam budynek produkcyjny wymaga wyposażenia w:  

- system ogólnej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zapewniającej wy-

maganą wymianę powietrza w hali. System taki obejmuje wyposażenie w wentylato-

ry wyciągowe, a także odciągi miejscowe na stanowiskach pracy współpracujące z 
wentylacją ogólną. 

Do procesów rozładunku i załadunku wykorzystywane będą: 
- ładowarka kołowa teleskopowa – 2 x  

- wózek widłowy – 1 x 

4.4 Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z fazy realizacji 

i eksploatacji lub użytkowania planowanego przedsięwzięcia 

4.4.1 Emisja ścieków 

Szczegóły dotyczące emisji poszczególnych ścieków zostały przedstawione w rozdzia-

le 7.2. 

Etap realizacji przedsięwzięcia 

Etap realizacji przedsięwzięcia obejmuje niewielki zakres prac, jak np. ewentualne 

prace remontowe w zakresie instalacji, wyposażenia i wykończenia pomieszczeń. Powoduje 

to, że ekipa budowlana nie będzie duża i na jej potrzeby może być wykorzystane istniejące na 
terenie zakładu zaplecze socjalne. 

W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest również ustawienie na czas prac prze-

nośnego sanitariatu zabezpieczającego potrzeby ekipy budowlanej. Sanitariat będzie obsługi-
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wany przez firmę zewnętrzną. Ilość ścieków sanitarnych będzie ściśle związana z liczbą pra-

cujących ludzi. 

Etap funkcjonowania przedsięwzięcia 

Ścieki bytowe  

Na terenie zakładu powstawać będą ścieki bytowe generowane przez pracowników. 
Przewiduje się, że będą powstawać w ilościach ok. 0,4 m

3
/dobę, zakładając wielkość produk-

cji ścieków na poziomie 95 % zużycia wody. Ścieki  bytowe odprowadzane będą szczelnym 
systemem kanalizacji zakładowej do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej.  

Ścieki technologiczne 

Funkcjonowanie zakładu, w tym proces technologiczny, nie wiąże się z generowaniem 
ścieków technologicznych.  

Wody opadowe 

Wody opadowe będą z terenu zakładu przenikać w sposób niezorganizowany do grun-

tu, tak jak ma to miejsce obecnie. 

Oszacowanie maksymalnej ilości wód opadowych powstających na obszarze przed-

sięwzięcia obliczono na podstawie wzoru: 

Q=   * q * F [dm
3
/s] 

gdzie: 

Q – obliczeniowy przepływ wód opadowych, 

q – maksymalne jednostkowe natężenie deszczu o częstości występowania C [dm
3
/s*ha] - 

przyjęto q = 181,7 dm3/s*ha (maksymalne jednostkowego natężenie opadu deszczu dla 
czasu trwania 15 min dla częstości występowania C = 5 lat (1 raz na 5 lat), tj. dla terenów 
usługowych i przemysłowych 

F – powierzchnia zlewni [ha] 
  – współczynnik spływu powierzchniowego 

Przyjęte powierzchnie i wartości współczynnika spływu powierzchniowego: 

 
Teren  Wsp. spływu  

powierzchniowego  

Powierzchnia  

[ha] 

Powierzchnia 

zredukowana  

Szczelne dachy 0,9 0,08  0,072 

Utwardzenia  szczelne 0,7 0,04 0,028 

Utwardzenia inne (drogi i place żwirowe lub 
ziemne) 

0,3 0,42 0,126 

Tereny zielone 0,1 0,3 0,03 

 

Tym samym łącznia ilość odprowadzanych wód opadowych w trakcie występowania 
deszczu nawalnego wyniesie:  

Q = (0,072 * 181,7) + (0,028 * 181,7) + (0,126 * 181,7) + (0,03 * 181,7) = 13,08 + 

5,09 + 22,89 + 5,45 = 46,51 dm
3
/s 
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4.4.2 Emisje zanieczyszczeń powietrza 

Etap realizacji przedsięwzięcia 

Emisja zanieczyszczeń powietrza będzie w okresie realizacji przedsięwzięcia niewiel-

ka i krótkotrwała. Źródłem niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie:  

 spalanie paliw przez środki transportu (np. samochód dostawczy), tj. 
spalanie oleju napędowego w komorach silnikowych pojazdów trans-

portujących materiały budowlane - przewidywane zanieczyszczenia 

powietrza to: NOx, CO, PM10 oraz węglowodory. 

Emisja zanieczyszczeń powietrza będzie miała nieduży zasięg oraz będzie występo-

wać krótkookresowo, w sposób przemijający, wyłącznie w okresach przejazdów pojazdów 
transportowych.  

Nie będą wykorzystywane ciężkie pojazdy budowlane (np. koparka, spycharka, cięż-
kie pojazdy transportowe, dźwig, betoniarka i inne). 

Same prace mające na celu przystosowanie pomieszczeń będą realizowane wewnątrz, 
z wykorzystaniem typowych urządzeń ręcznych, nie powodując emisji do otoczenia.  

Etap funkcjonowania przedsięwzięcia 

Planowana inwestycja będzie w okresie funkcjonowania powodować wzrost emisji 
zanieczyszczeń do powietrza wynikający głownie z planowanego uruchomienia produkcji 

wyrobów z tworzyw sztucznych, gdzie stosowane będą żywice, żelkoty i lakiery, które zgod-

nie z posiadanymi przez Inwestora kartami charakterystyki substancji powodować będą emi-

sję LZO (lotne związki organiczne) z procesu produkcyjnego. Zakłada się redukcję ilości emi-

towanego LZO na filtrze węglowym projektowanego systemu odciągowego. 
Ponadto funkcjonowanie zakładu będzie źródłem niewielkiej emisji z przejazdów sa-

mochodów poruszających się po terenie w trakcie dostaw surowców i odbioru gotowych pro-

duktów, a także przejazdów pojazdów w ramach transportu wewnętrznego zakładu (wózek 
widłowy i ładowarki kołowe). 

Oszacowanie emisji zanieczyszczeń powietrza jest przedmiotem analiz w rozdziale 7.5 
niniejszego raportu.  

4.4.3 Emisja hałasu 

Szczegóły w zakresie emisji hałasu i stopnia jego potencjalnego zagrożenia przedsta-

wiono w rozdziale 7.1.  

Etap realizacji przedsięwzięcia 

Na etapie realizacji inwestycji źródłem hałasu będą:  

 prace prowadzone w budynku przemysłowym związane z przystosowaniem hali do 

planowanej działalności, które mogą wymagać prac generujących hałas oraz użycia 
ręcznych narzędzi, w tym elektrycznych; 

 okresowe przejazdy pojazdów dostawczych materiałów i urządzeń związanych z wy-
posażeniem.  
Generalnie z uwagi na mały zakres prac potencjalna emisja hałasu będzie ograniczona 

pod względem zasięgu, a przy tym krótkookresowa. Istotne jest również, że w porze nocnej 
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nie przewiduje się prowadzenia prac przy realizacji inwestycji. W związku z tym uciążliwość 
hałasu na etapie budowlanym nie będzie duża, niemniej w różnych okresach prowadzenia 
inwestycji poziom hałasu może być zmienny.  

Etap funkcjonowania przedsięwzięcia 

Etap funkcjonowania zakładu obejmuje trzy źródła emisji hałasu: 

 urządzenia wentylacyjne zainstalowane na ścianach i/lub dachach budynków zakła-

dowych. Zaliczyć do nich należy: wyrzutnie i czerpnie dachowe i wentylatory. Wy-

mienione urządzenia będą emitowały hałas na poziomie 65-85dB; 

 transport samochodowy związany z dostawami surowców i odbiorem gotowych pro-

duktów z terenu zakładu; 

 wewnętrzny transport towarów w obrębie zakładu, tzn. praca ładowarek kołowych i 
wózka widłowego.  

4.4.4 Emisja odpadów 

Wykaz odpadów związanych z planowanych przedsięwzięciem, a także oszacowanie 
ich ilości i sposobu zagospodarowania, przedstawiono w rozdziale 7.4.  

Etap realizacji przedsięwzięcia 

Ze względu na silnie ograniczony zakres prac na etapie realizacji przedsięwzięcia, na 

tym etapie powstaną ograniczone rodzaje odpadów i niewielka ilość odpadów typowych dla 
prac remontowych. Będą to odpady z grupy 17, czyli odpady z budowy, remontów i demonta-

żu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, a także odpady z grupy 15 - odpady 

opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne.  

Etap funkcjonowania przedsięwzięcia 

W związku z funkcjonowaniem całej linii technologicznej zakładu będą powstawać 
różne rodzaje odpadów, związane zarówno z procesem wytwarzania produktów, jak i innymi 
działaniami prowadzonymi na zakładzie. Będą to w szczególności: 

- różne odpady w postaci opakowań po zużytych materiałach produkcyjnych i innych 
materiałach, 

- zużyty węgiel aktywny pochodzący z wymiany wkładu w filtrze oczyszczania po-

wietrza, 

- odpady, głównie tworzywa sztuczne, powstałe w wyniku obróbki wyrobów, 
- odpady wynikające ze zużywania się urządzeń, a także pochodzące z prowadzenia 

napraw i remontów. 

4.5 Informacje o różnorodności biologicznej 

Ocena bioróżnorodności może być przeprowadzona na trzech poziomach i może 
obejmować: 

 ocenę różnorodności ekosystemowej ‐ rozmaitość typów ekosystemów, zróżnicowanie 
siedlisk (oczka wodne, lasy, łąki, zarośla, torfowiska, itp.), 
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 ocenę różnorodności gatunkowej ‐ występowanie gatunków objętych ochroną, w tym 
ważnych dla Wspólnoty (będących pod ochroną na mocy przepisów dyrektywy siedli-
skowej i dyrektywy ptasiej), ewentualnie bogactwo gatunków lub skład gatunkowy 
siedlisk, 

 ocenę różnorodności genetycznej ‐ ocena pośrednia poprzez występowanie szczegól-

nie rzadkich gatunków/siedlisk (w skali międzynarodowej, krajowej, regionalnej).  
Na potrzeby niniejszego raportu oparto się na ocenie zróżnicowania ekosystemów, 

przy uwzględnieniu występowania gatunków/siedlisk cennych, zagrożonych i objętych 
ochroną, które stanowią pośredni wskaźnik potencjalnie wyższego zróżnicowania biologicz-

nego obszaru. O znacznej istniejącej lub potencjalnej różnorodności biologicznej świadczy 
bowiem przede wszystkim występowanie siedlisk oraz/lub gatunków objętych ochroną, a w 
szczególności zagrożonych i rzadkich, a także będących pod ochroną na mocy przepisów dy-

rektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej, zwłaszcza priorytetowych.  
Odniesiono się do terenu planowanego przedsięwzięcia oraz terenów otaczających, 

w stosunku do których mogłyby potencjalnie zaistnieć mierzalne bezpośrednie lub pośrednie 
skutki negatywne. 

Tabela 4.5-1 Ocena różnorodności biologicznej w rejonie przedsięwzięcia  

Poziom  

bioróżnorodności 
Wskaźniki różnorodności biologicznej Ocena różnorodności 

biologicznej 

Różnorodność  
ekosystemowa 

 teren inwestycji: teren zabudowany, przekształcony siedliskowo, z udziałem 
zieleni wysokiej.  

 tereny otaczające: grunty orne, zabudowa jednorodzinna, teren produkcyjny.  

 niska 

 niska  

Różnorodność  
gatunkowa 

 Szata roślinna: gatunki oraz siedliska objęte ochroną - brak występowania 

w zasięgu oddziaływania inwestycji 
 Fauna: gatunki objęte ochroną - występują gatunki objęte ochroną (np. 

ptaki), ale są to gatunki pospolite. Najbliższym lokalnym obszarem, na któ-
rym notowane były stanowiska rzadkich i chronionych gatunków, jest dolina 
Ścinawy Niemodlińskiej, przebiegająca na wschód od terenu inwestycji. Do-

lina znajduje się poza zasięgiem potencjalnego oddziaływania przedsięwzię-
cia.  

 Szata roślinna: niska 

 Fauna: niska 

Różnorodność  
genetyczna 

 Rzadkie i zagrożone gatunki i siedliska - brak występowania w zasięgu 
oddziaływania inwestycji 

 Niska  

Skala oceny – różnorodność biologiczna: niska, przeciętna, wysoka, bardzo wysoka 

 

 

Podsumowując, teren planowanego przedsięwzięcia, wraz ze strefą potencjalnego od-

działywania na faunę i florę, nie stanowi obszaru o wysokiej lub podwyższonej potencjalnej 
różnorodności biologicznej, zarówno na poziomie siedliskowym, jak i gatunkowym oraz ge-

netycznym. 

Ocena terenu przedsięwzięcia na poziomie ekosystemowym wskazuje o jego niskiej, 
różnorodności siedlisk, co uwarunkowane jest głównie faktem, iż teren jest zabudowany i w 

części utwardzony, generalnie przekształcony przyrodniczo. W zasięgu przewidywanej reali-
zacji przedsięwzięcia nie występują żadne szczególne elementy szaty roślinnej i siedliska fau-

ny. Niska jest różnorodność gatunkowa bezpośrednio na terenie przedsięwzięcia, gdyż nie 
sprzyjają temu warunki siedliskowe. Nie występują tu chronione, a zwłaszcza rzadkie, gatun-

ki roślin i zwierząt.  
Niezależnie od stopnia zróżnicowania biologicznego na rozpatrywanym obszarze, dla 

utrzymania tego zróżnicowania niezbędne jest zachowanie lokalnych elementów siedlisko-

wych wzbogacających krajobraz. Planowana inwestycja nie będzie wymagała likwidacji żad-
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nych siedlisk i elementów przyrodniczych wzbogacających lokalny krajobraz i tym samym 
nie powinna przyczynić się do obniżenia różnorodności biologicznej.   

4.6 Informacje o wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i po-

wierzchni ziemi, materiałów oraz paliw 

W niniejszym rozdziale przedstawiono informacje o wykorzystywaniu wszelkich za-

sobów, w tym zapotrzebowanie na surowce, materiały i paliwa. 

Zapotrzebowanie na wodę 

Etap realizacji przedsięwzięcia  
Na etapie realizacji inwestycji wystąpi niewielkie zapotrzebowanie na wodę na po-

trzeby sanitarne załogi pracującej przy wykonywaniu prac. Wielkość zużycia wody będzie 
ściśle związana z liczbą pracujących ludzi. Zagadnienie to nie stanowi istotnego czynnika 
w prognozowaniu oddziaływania na środowisko wodne.  

Etap funkcjonowania przedsięwzięcia  
Funkcjonowanie przedsięwzięcia wiąże się wyłącznie z zapotrzebowaniem wody na 

cele socjalno-bytowe pracowników, ewentualnie na cele porządkowe. Przy zakładanej wiel-

kości załogi pracowników (15 pracowników fizycznych) pobieranych może być 0,45 m
3
 wo-

dy w ciągu doby. 

Zapotrzebowanie na paliwa 

Zużycie paliw będzie wynikało z procesów pobocznych, takich jak użytkowanie po-

jazdów transportowych w obrębie terenu zakładu (spalinowe ładowarki kołowe i wózek wi-

dłowy).  

Zapotrzebowanie na energię cieplną 

Funkcjonowanie zakładu nie wymaga używania systemu centralnego ogrzewania. 
Wykorzystywane pomieszczenia będą jedynie okazjonalnie ogrzewane przy pomocy elek-

trycznych promienników ciepła. 

Zapotrzebowanie na surowce i materiały 

Zapotrzebowania na surowce i materiały wynika bezpośrednio z procesu produkcyj-

nego i jest następujące: 

Tabela 4.6-1 Zapotrzebowanie na surowce i materiały 

Surowiec lub materiał Jednostka 
Wielkość 
zużycia 

Zastosowanie 

Żywice Mg/rok 30 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 

Żelkoty Mg/rok 10 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 

Maty Mg/rok 20 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 

Inicjatory Mg/rok 1,0 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 

Materiały do cięcia   

(wiertła, brzeszczoty, itp.) 
Mg/rok 0,2 Do obróbki końcowej wyrobów 

Materiały szlifierskie 
i ścierne 

Mg/rok 0,3 Do obróbki końcowej wyrobów 

Czyściwo Mg/rok 0,5 Do czyszczenia w procesie produkcji 
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Surowiec lub materiał Jednostka 
Wielkość 
zużycia 

Zastosowanie 

Materiały opakowaniowe 

(folia, drewno) 
Mg/rok 1,0 Do transportu 

 

Wykorzystywanie powierzchni ziemi, w tym gleby 

Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie wiąże się z zapotrzebowaniem na gleby, czy też 
z przekształcaniem powierzchni ziemi. 

Zasoby geologiczne (surowce mineralne) 

Przedsięwzięcie nie wiąże się z eksploatacją lub obrotem kopalnymi surowcami geo-

logicznymi. Poza tym położone jest poza jakimikolwiek złożami i eksploatacjami górniczymi. 

4.7 Informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną całego zakładu wyniesie ok. 160 MWh/rok. 
Energia wykorzystywana będzie do następujących celów:  

- zasilanie urządzeń elektrycznych (szlifierki, wiertarki, kompresor natryskiwarki itp.), 

- oświetlenie pomieszczeń, 
- oświetlenie terenu zakładu. 

4.8 Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na środowisko 

Inwestycja nie będzie wymagała prac rozbiórkowych, a jedynie niewielkiej adaptacji 

istniejącej konstrukcji budowlanej do nowej funkcji. 

4.9 Ocena ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budow-

lanych  

Ryzyko związane ze zmianą klimatu, w tym ekstremalne zdarzenia klimatyczne, a tak-

że ewentualne inne kwestie obejmujące katastrofy naturalne, zostały przeanalizowane w roz-

dziale 7.13 niniejszego raportu.  

Z kolei ocenę obejmującą możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych oraz katastrofy 

budowlanej przedstawiono w rozdziale 7.14.  
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5 UWARUNKOWANIA  PRZYRODNICZE  I  KULTUROWE 

5.1 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 
o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych, w rozumieniu tej ustawy, 

właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicz-

nych wód 

5.1.1 Charakterystyka położenia i rzeźby terenu 

Położenie terenu według podziału fizyczno-geograficznego 

Projektowane przedsięwzięcie obejmuje teren znajdujący się administracyjnie w wo-

jewództwie opolskim, w gminie Tułowice, na gruntach miejscowości Ligota Tułowicka. 

Ogólną lokalizację terenu przedsięwzięcia przedstawia załącznik graficzny nr 1.1-1 oraz nr 

1.1-2. 

Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną wg J. Kondrackiego teren planowane-

go przedsięwzięcia znajduje się w obrębie podprowincji Niziny Środkowopolskie, makrore-

gionu Nizina Śląska, mezoregionu Równina Niemodlińska.  

Równina od zachodu i północnego zachodu graniczy z Doliną Nysy Kłodzkiej, od 
wschodu i północnego wschodu z Pradoliną Wrocławską, a od południa z Płaskowyżem 
Głubczyckim i Kotliną Raciborską. Jest to obszar, który pokrywają w przewadze osady polo-

dowcowe zlodowaceń środkowopolskich, głównie piaszczyste. 

Charakterystyka rzeźby terenu 

Ligota Tułowicka, w tym również teren inwestycji, znajduje się w zasięgu obniżenia 
niemodlińskiego, które w ogólnym ujęciu ma kształt rombu o szerokości ok. 5 – 8 km, a jego 

dno położone jest na wysokości 160 - 180 m n.p.m. i wcina się w powierzchnię otaczającej 
obniżenie wysoczyzny na głębokość 15 – 20 m. Dnem tego obniżenia  przebiega dolina Ści-

nawy Niemodlińskiej.  
Geomorfologicznie obszar przedsięwzięcia stanowi taras erozyjno-akumulacyjny 

nadzalewowy wzniesiony 1,5 – 5,0 m nad poziom rzeki. Związany jest z doliną rzeki Ścinawy 
Niemodlińskiej, a został założony w okresie zlodowacenia północnopolskiego. Powierzchnia 

tarasu jest płaska, a budują ją w ogólności plejstoceńskie piaski oraz żwiry rzeczne [patrz: fot. 

nr 1, 2]. Taras w rejonie terenu przedsięwzięcia wzniesiony jest ok. 174,0 – 175,0 m n.p.m. 

Tym samym lokalne deniwelacje są małe i osiągają niespełna 0,5 – 1,0 m. Miejscowe spadki 

terenu nie przekraczają 2% (ok. 1°), zatem nie ograniczają realizacji przedsięwzięcia. W rejo-

nie inwestycji taras plejstoceński wzniesiony jest ok. 2,0 – 2,5 m ponad współczesne dno do-

liny Ścinawy Niemodlińskiej.  
W otoczeniu terenu planowanego przedsięwzięcia, na północ, południe oraz zachód, 

występują niskie, łagodne wzniesienia, tj. formy ostańców denudacyjnych, stanowiące pozo-

stałość glin zwałowych z okresu zlodowacenia Odry. 
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Cenne formy rzeźby terenu 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują żadne cenne lub wyróżniające 
się lokalnie czy ponadlokalnie formy rzeźby terenu jak np.: wydmy śródlądowe, doliny rzecz-

ne, wysokie naturalne skarpy, kemy, ozy, równiny torfowe i inne.  
Natomiast w pobliżu, tj. w odległości ok. 150 m na wschód, przebiega dolina Ścinawy 

Niemodlińskiej. Jest to forma wieku holoceńskiego, o płaskiej powierzchni, zbudowana 

z piasków i namułów pochodzenia fluwialnego. Szerokość doliny jest w rejonie Ligoty Tuło-

wickiej zmienna i osiąga 100 – 400 m.   

Zagrożenie ruchami masowymi  

Zgodnie ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 21 grudnia 2021 r., poz. 2373) raport o oddzia-

ływaniu na środowisko powinien uwzględniać ruchy masowe ziemi. Ruchy masowe obejmują 
przemieszczenia materiału skalnego zachodzące na stokach, odbywające się pod wpływem 
siły ciężkości. Zgodnie z art.3 pkt.32a ustawy Prawo ochrony środowiska przez ruchy maso-

we rozumie się: powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, speł-
zywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby.  

Opracowany dla Polski przez Państwowy Instytut Geologiczny System Osłony Prze-

ciwosuwiskowej (SOPO), wykonany w skali 1:10 000 (zidentyfikowanie wszystkich osuwisk 

oraz terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi), wykazuje brak terenów zagro-

żonych osuwiskami w rejonie inwestycji.  

Również kartowanie terenowe oraz analiza miejscowych dokumentów przyrodniczych 
nie wskazują na zachodzenie w rejonie przedsięwzięcia intensywnych ruchów masowych, jak 
i ruchów masowych o małej intensywności na tyle istotnych, aby mogły być źródłem zagro-

żenia dla przedsięwzięcia w okresie jego funkcjonowania.  

5.1.2 Warunki geologiczne 

Podłoże geologiczne obszaru reprezentują utwory należące do czwartorzędu, a w pod-

łożu znacznej miąższości osady należące do neogenu [patrz: zał. graficzny nr 5.1-1].  

Neogen 

Osady neogenu zalegają znacznej miąższości warstwą na całym okolicznym obszarze. 

Na podstawie wiercenia archiwalnego, przeprowadzonego w odległości ok. 100 m na wschód, 
wiadomo że utworów neogenu nie przewiercono do głębokości co najmniej 48 m p.p.t. Są to 
generalnie osady należące do miocenu (miocen środkowy – górny), reprezentowane przez 
mułki, piaski i iły serii poznańskiej. W profilu tych osadów dominują mułki ilaste przy mniej-

szym udziale iłów. Licznie występują wkładki piaszczyste. Barwa osadów jest zmienna, od 
szarej do zielonej z licznymi plamami żółto-rdzawymi, brązowo-rdzawymi do intensywnie 

czerwonych. Piaski mają zabarwienie niebieskie oraz jasnożółte do białej. W stropie osadów 
serii poznańskiej bardzo licznie występują syderyty. Były one do połowy XIX w. eksploato-

wane w licznych płytkich kopalniach odkrywkowych położonych między Prądami i Tułowi-

cami. 

W rejonie Ligoty Tułowickiej na osadach miocenu często zalegają utwory należące 
wiekowo do miocenu górnego – pliocenu, a reprezentowane przez piaski, żwiry i mułki serii 
Gozdnicy. Bezpośrednio w rejonie planowanego przedsięwzięcia osady te jednak nie wystę-
pują.  
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Czwartorzęd 

Osady czwartorzędowe w rejonie planowanego przedsięwzięcia reprezentowane są 
przez piaski i żwiry rzeczne, miejscami gliny piaszczyste, tarasów nadzalewowych. Są to 
utwory plejstoceńskie pochodzące z okresu zlodowacenia północnopolskiego. Czasami wy-

stępują w nich gliny piaszczyste oraz rozproszona substancja organiczna (obecność szczątków 
roślinnych). Utwory budujące taras plejstoceński mają małą miąższość, w rejonie inwestycji 
jest to prawdopodobnie ok. 0,5 – 1,0 (brak jest bezpośrednich badań z terenu przedsięwzię-
cia). W archiwalnym otworze wykonanym ok. 100 m na wschód, tj. bliżej doliny Ścinawy 
Niemodlińskiej, grubość osadów czwartorzędowych nie przekracza 0,3 m.  

Zasoby surowców mineralnych 

W rejonie planowanego przedsięwzięcia nie występują udokumentowane złoża surow-

ców mineralnych, a zatem również tereny górnicze i obszary górnicze. Najbliższe złoża znaj-

duje się w odległości ok.: 
 820 m na wschód – złoże kamieni drogowych i budowlanych „Rutki”, 

 720 m na południowy wschód - złoże kamieni drogowych i budowlanych 
„Ligota Tułowicka”. 
Obydwa złoża są eksploatowane i wyznaczone są dla prowadzonych eksploatacji ob-

szary górnicze oraz tereny górnicze. Żaden z terenów górniczych, stanowiących potencjalną 
strefę zagrożenia ze strony kopalni, nie obejmuje zasięgiem terenu przedsięwzięcia. Granica 
najbliższego terenu górniczego przebiega w odległości ok. 400 m.  

Eksploatacją objęte są paleogeńskie skały wulkaniczne bazaltowe (bazanity). Pokrywy 

lawowe miejscami mają miąższość do 25 m.  

Cenne obiekty i obszary geologiczne 

W obrębie oraz w otoczeniu terenu objętego przedsięwzięciem nie występują szcze-

gólne obiekty geologiczne rangi krajowej, regionalnej czy lokalnej, takie jak np. geostanowi-

ska, geoparki, jaskinie, geoostoje regionalne i inne. 

5.1.3 Warunki wodne 

Wody powierzchniowe 

Teren przedsięwzięcia znajduje się w obrębie zlewni rzeki Ścinawy Niemodlińskiej, 
przy czym, w przewadze w obrębie zlewni jej lewego dopływu, jakim jest Pradelna. Jedynie 
niewielki południowo-wschodni fragment działki znajduje się w zasięgu bezpośredniego 
przyrzecza Ścinawy Niemodlińskiej [patrz: zał. graficzny nr 5.1-2]. Sama rzeka przepływa 
natomiast w odległości ok. 220 m na południowy wschód i wschód od terenu planowanej in-

westycji. Prowadzi ona wody z południa w kierunku północnym, a uchodzi do Nysy Kłodz-

kiej jako jej prawy dopływ. Długość rzeki to 58,96 km. W rejonie Tułowic i Ligoty Tułowic-

kiej Ścinawa Niemodlińska ma całkowicie uregulowane i wyprostowane koryto. Jego szero-

kość to ok. 3,5 – 5,0 m.  

Znacznie dalej, bo około 1650 m na zachód, przepływa Pradelna. Jest to mały potok, 
prowadzący wodę w kierunku północnym, uchodzący do Ścinawy Niemodlińskiej na połu-

dnie od Niemodlina. W odległości ok. 70 m na północ przebiega drobny ciek stanowiący do-

pływ Pradelny. Odwadnia on obszar w kierunku północno-zachodnim. 
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W granicach terenu przedsięwzięcia, a także w jego najbliższym otoczeniu, w promie-

niu ok. 250 m, nie występują jakiekolwiek zbiorniki wodne. W obrębie Ligoty Tułowickiej 
występuje kilka różnej wielkości zbiorników wodnych. Wszystkie mają genezę antropoge-

niczną i znajdują się w obrębie doliny Ścinawy Niemodlińskiej, czyli na wschód od terenu 
inwestycji. 

Teren planowanego przedsięwzięcia odznacza się brakiem jakichkolwiek cieków, nie 

jest również podmokły i nie ma charakteru bagiennego, w tym torfowiskowego [patrz: fot. nr 

2, 5]. Jest tym samym korzystny hydrograficznie z punktu widzenia realizacji przedsięwzię-
cia.  

Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) 

Opis JCWP przedstawiono na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry (Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 
2016 r. (poz. 1938)). 

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w zasięgu dwóch Jednolitych 
Części Wód Powierzchniowych, mianowicie [patrz: zał. graficzny nr 5.1-2]:  

 RW60001712869 Pradelna – zlewnia tej JCWP obejmuje przeważającą część terenu 

inwestycji. Jest to naturalna część wód w typie 17 - potok nizinny piaszczysty na 

utworach staroglacjalnych. Aktualny jej stan jest oceniony jako dobry i nie jest ona 

zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celami tymi są: dobry stan ekolo-

giczny, a także dobry stan chemiczny; 

 RW60001912899 Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej – w jej za-

sięgu znajduje się niewielka, wschodnia część terenu inwestycji. Jest to sztuczna część 
wód w typie 19 – rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta. Aktualny jej stan jest oceniony 

jako dobry i nie jest ona zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celami 
tymi są: dobry potencjał ekologiczny, a także dobry stan chemiczny.  

Zagrożenie powodziowe 

Dane zamieszczone w ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju) opracowane przez  
KZGW, a przedstawiające mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego 

wskazują, że teren planowanego przedsięwzięcia nie jest zagrożony występowaniem powodzi, 
tj. nie jest to obszar szczególnego zagrożenia powodzią.  

Wody podziemne 

Niniejszy opis przedstawiono na podstawie analizy danych Mapy hydrogeologicznej 

Polski 1:50 000 (arkusz Niemodlin), w tym obejmującej: pierwszy poziom wodonośny oraz 
wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód, a także na podstawie mapy hydrograficznej 
w skali 1:50 000.   

Czwartorzędowe piętro wodonośne 

Podstawowy podział na jednostki różnicujące występowanie pierwszego poziomu wo-

donośnego jest uwarunkowany zasięgiem występowania powierzchniowych utworów geolo-

gicznych. W związku z tym teren inwestycji znajduje się na obszarze występowania pierw-

szego poziomu wód podziemnych w czwartorzędowych osadach piaszczystych i pospółek 

równiny tarasowej (tarasu plejstoceńskiego). Zwierciadło wody ma charakter swobodny, 
a lokalnie napięty, i występuje średnio 1,0 – 2,0 m p.p.t lub głębiej, co uzależnione jest od 
występowania nieprzepuszczalnych iłów mioceńskich na zmiennej głębokości, w tym miej-



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO  
OBIEKTU NA CELE PRODUKCJI WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH W LIGOCIE TUŁOWICKIEJ 

ECOPLAN   Ryszard Kowalczyk   45-010 OPOLE,  ul. Szpitalna 3/9;  tel/fax: (077) 456 65 16,   

e-mail: ecoplan@ecoplan.pl,  www.ecoplan.pl 
36 

scowo na powierzchni ziemi. Nie jest to główny użytkowy poziom wodonośny. Zasilanie po-

ziomu czwartorzędowego w rejonie przedsięwzięcia odbywa się za pośrednictwem opadów 
atmosferycznych. 

Trzeciorzędowe (neogeńskie) piętro wodonośne 

Piętro jest głównym użytkowym poziomem wodonośnym w rejonie inwestycji. Ma 

miąższość od kilku metrów do 40 m, (średnio 22 m) i cechuje je subartezyjski (sporadycznie 
artezyjski) charakter. Współczynnik filtracji jest zróżnicowany 1,0 - 64 m

2
/24h, obrazuje on 

zmienne wykształcenie litologiczne warstwy wodonośnej. Potencjalna wydajność poziomu 
w rejonie Ligoty Tułowickiej to 30 – 50 m

3/h. Występowanie wód związane jest z przewar-

stwieniami piaszczystymi (seria piasków drobno i średnioziarnistych, rzadziej gruboziarni-

stych) w obrębie kompleksu iłów poznańskich. Strop warstwy wodonośnej występuje na 
zmiennej głębokości, przy czym w rejonie Ligoty Tułowickiej występuje prawdopodobnie 

przynajmniej na głębokości 20 m p.p.t. Zróżnicowanie miąższości i litologii warstwy wodo-

nośnej powoduje bardzo dużą zmienność jej parametrów hydrogeologicznych. Poziom wodo-

nośny jest przeważnie dobrze izolowany grubą warstwą iłów. Dlatego też stopień zagrożenia 
zanieczyszczeniami jest niski. Zasilanie poziomu odbywa się przez opady atmosferyczne na 

wychodniach, przez przesiąkanie poprzez gliny i iły oraz w strefach kontaktów hydraulicz-

nych poziomów: czwartorzędowego i trzeciorzędowego.  

Główne zbiorniki wód podziemnych 

Teren przedsięwzięcia nie znajduje się w zasięgu występowania głównych zbiorników 
wód podziemnych [patrz zał. graficzny nr 5.1-2]. Obejmuje tereny położone na zachód od 
GZWP nr 335 Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie, którego granica przebiega w odle-

głości około 800 m od terenu przedsięwzięcia.  

Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie JCWPd nr 109 (kod UE: 

PLGW6000109). Stan ilościowy i stan chemiczny jest dobry i JCW nie jest zagrożona nie-

osiągnięciem celów środowiskowych. Cele środowiskowe to: dobry stan chemiczny, dobry 

stan ilościowy. 

Szczegóły odnośnie JCWPd podane zostały w rozdziale 7.2 niniejszego raportu.  

5.1.4 Warunki glebowe 

Teren przedsięwzięcia stanowi w całości istniejący zakład produkcyjny - były zakład 
przetwórstwa drzewnego, co powoduje, że w części jest zabudowany i utwardzony, a zatem 

pozbawiony naturalnej warstwy glebowej [patrz: fot. nr 7]. Z kolei w części niezabudowanej, 
stanowiącej aktualnie wewnętrzne powierzchnie zielone, są to grunty antropogeniczne, na 
których wystąpiło wcześniejsze przekształcenie naturalnej warstwy glebowej na rzecz grun-

tów nasypowych i gleb przekształconych mechanicznie [patrz: fot. nr 11]. Teren inwestycji 

jest jednocześnie wyłączony z użytkowania rolniczego i nie jest objęty klasyfikacją bonita-

cyjną gleb.  
Naturalne warunki glebowe dotyczą powierzchni występujących w otoczeniu działki 

objętej inwestycją. Są to bowiem w przewadze tereny użytkowane rolniczo [patrz: fot. nr 5, 

10]. Bonitacyjnie przeważają w otoczeniu terenu przedsięwzięcia gleby orne klasy V – gleby 

orne słabe, a w mniejszym stopniu występują również gleby klasy IV – gleby orne średniej 
jakości. W skali gminy gleby orne klasy IV zajmują 287 ha (23,7 % gleb ornych).  
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Pod względem rolniczej przydatności gleby zaliczane są do kompleksu rolniczego: 5 – 

żytni dobry, 6 – żytni słaby. Są to zatem gleby o przeciętnej przydatności dla potrzeb rolnic-

twa.  

Typologicznie w rejonie inwestycji występują gleby brunatne kwaśne oraz płowe, na-

tomiast gatunkiem gleb są piaski gliniaste mocne lub piaski gliniaste lekkie, zwykle na iłach 
i glinach.  

Podstawowe znaczenie ma fakt, iż zarówno na terenie planowanego przedsięwzięcia, 
jak i w jego otoczeniu, nie występują gleby pochodzenia organicznego (torfowe, organiczne). 
Gleby pochodzenia organicznego stanowią zwykle cenny i wartościowy element siedliskowy, 
który wskazany jest do ochrony przed zainwestowaniem.  

5.1.5 Warunki klimatyczne 

Klimat ogólny 

Obszar (gmina) cechuje się łagodnymi warunkami klimatycznymi. Jest to wynik poło-

żenia w centralnej części Niziny Śląskiej, która należy pod tym względem do najłagodniej-

szych obszarów w Polsce. Klimat charakteryzuje się przewagą wpływu oceanicznego nad 
kontynentalnym. Według regionalizacji klimatycznej Schmucka gmina leży w opolskiej (nad-

odrzańskiej) krainie klimatycznej. Gminę charakteryzuje wiele danych, głównie termicznych, 

sprzyjających rolnictwu. Zalicza się do nich: najdłuższy okres bezzimia (temp. powyżej 0℃), 
trwający zazwyczaj dłużej niż 294 dni, liczbę dni w roku z temperaturą poniżej 0℃, miesz-

czącą się w przedziale od 60 do 75, najdłużej trwający okres gospodarczy (średnio ok. 261 
dni), który zaczyna się pod koniec pierwszej dekady marca, a kończy się w ostatnich dniach 
listopada, okres wegetacyjny, rozpoczynający się pod koniec marca i trwający na ogół około 
227 dni, a więc do końca pierwszej dekady listopada, okres dojrzewania – lato (powyżej 
15℃) zaczyna się pod koniec maja, a kończy w pierwszych dniach września (trwa ok. 110 
dni), średnia roczna temperatura, wynoszącą ok. 9℃, przy czym najchłodniejszym miesiącem 
w roku jest styczeń (ze średnią temperaturą: –1℃) a najcieplejszym lipiec (ze średnią tempe-

raturą: 18℃). 
Roczne sumy usłonecznienia faktycznego wynoszą około 1500 h, przy czym na półro-

cze ciepłe przypada około 2/3 łącznej sumy promieniowania, natomiast na półrocze zimne 
pozostała 1/3. Roczne sumy promieniowania całkowitego wynoszą 3700 - 3800 MJ/m

2
, na 

półrocze ciepłe 2800 - 2900 MJ/m
2, zaś na chłodne 825 - 850 MJ/m

2
. Termiczne pory roku 

rozpoczynają się na obszarze gminy odpowiednio: wiosna 25 III - 01 IV, lato 1 - 5 VI, jesień 
5 - 10 X, a zima 15 - 20 XII. 

Opady w gminie wahają się między 500 a 700 mm. Na okres trwania okresu wegeta-

cyjnego od kwietnia do września przypada od 400 do 425 mm, tj. 60-65 % sumy rocznej opa-

dów, zaś w półroczu chłodnym około 245 mm. Liczba dni z opadem śnieżnym należy do naj-

niższych w Polsce. Pokrywa śnieżna utrzymuje się od 35 do 50 dni, zanika koło 30 III. Śred-

nia maksymalna grubość pokrywy śnieżnej wynosi około 15 cm (maksymalna około 50 cm). 
W styczniu notuje się od 8 do 12 dni z opadem, a w miesiącach następnych liczba ta spada, 

zbliżając się w maju do 0. 
Średnia roczna wilgotność względna powietrza wynosi 78 - 79 %. Średnia liczba dni 

w roku z burzami atmosferycznymi wynosi około 23, opadem gradu – 1 dzień, mgłą około 40, 
rosą – 100 – 120 dni. Maksymalne zachmurzenie występuje w XII, a minimalne w VIII i IX. 

Średnie opady i średnie temperatury są wyższe od średnich krajowych, zaś w porów-

naniu do klimatu Opola temperatury są niższe, a opady wyższe, co należy wiązać z tym, że 
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bliżej stąd do Gór Opawskich. Klimat ten stwarza lepsze warunki wzrostu i rozwoju zbioro-

wiskom leśnym. 
Dominującymi kierunkami wiatru są zachodni i południowy. Wiatry zachodnie stano-

wią 23,5 %, południowe 17,1%, a północno-zachodnie 10,1 % wszystkich wiatrów. Udział 
wiatrów północnych, północno-wschodnich, wschodnich i południowo-wschodnich wynosi 

łącznie 11,8 % dni w roku. Średnia roczna prędkość wiatru dochodzi do 3 m/s. Cisze atmosfe-

ryczne występują przez około 10 % czasu w ciągu roku. 

Klimat lokalny 

Rozpatrując lokalizację pod względem klimatu lokalnego należy stwierdzić, że teren 
cechują względnie korzystne warunki klimatyczne, zwłaszcza w sensie bioklimatycznym, tj. 

sprzyjające stałemu lub długookresowemu przebywaniu ludzi, charakterystyczne dla obsza-

rów płaskich lub o słabym nachyleniu, wyniesionych ponad obniżenia dolinne. Teren jest 

dobrze przewietrzany i nasłoneczniony. Dobre są również warunki wilgotnościowe. Wystę-
powanie mgieł i inwersji termicznych jest zmniejszone, gdyż teren leży poza obniżeniami 
dolinnymi, zwłaszcza poza doliną Ścinawy Niemodlińskiej.  

5.1.6 Charakterystyka szaty roślinnej 

Na potrzeby niniejszego raportu, w celu rozpoznania szaty roślinnej, a zwłaszcza wy-

stępowania chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz chronionych siedlisk przyrodniczych 

i terenów cennych florystycznie: 

 przeanalizowano dostępne materiały: przyrodnicze, planistyczne i inne dotyczące re-

jonu przedsięwzięcia, w tym dotyczące Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Nie-

modlińskie, 

 przeprowadzono dodatkowe prace terenowe w 2021 roku. 

Chronione i rzadkie gatunki roślin oraz grzybów 

Dostępne materiały oraz przeprowadzone prace terenowe nie wskazują na występowa-

nie na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz w najbliższym otoczeniu objętym zasięgiem 
potencjalnego oddziaływania (w promieniu co najmniej 100 m): 

 gatunków roślin objętych ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwali-
fikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (tekst jednolity: 

Dz. U. z dnia 4 grudnia 2014r., poz.1713);  

 gatunków roślin objętych ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z dnia 16 
października 2014r., poz. 1409); 

 objętych ochroną gatunków grzybów - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowi-

ska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. 
z dnia 16 października 2014 r., poz. 1408). 

Teren inwestycji jest w całości przekształcony siedliskowo, w tym w przewadze zabu-

dowany i utwardzony (nawierzchnie komunikacyjne). Nie jest to teren odznaczający się wy-

stępowaniem szczególnych cech i elementów przyrodniczych, w tym chronionych gatunków.  
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Najbliższe stanowiska chronionych oraz rzadkich gatunków roślin notowane są w ob-

rębie dużych ekosystemów leśnych oraz w obrębie dużych zbiorników wodnych, zwłaszcza 
śródleśnych. Siedliska te znajdują się w odległości ok. 750 – 100 km od terenu przedsięwzię-
cia.  

Chronione siedliska przyrodnicze 

Siedliska przyrodnicze chronione prawnie to siedliska wymienione w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz ga-

tunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obsza-

rów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (tekst jednoli-
ty: Dz. U. z dnia 4 grudnia 2014 r., poz.1713), będącym przełożeniem dyrektyw unijnych 
(tzw. Ptasiej i Siedliskowej). 

Teren planowanego przedsięwzięcia odznacza się brakiem występowania siedlisk 
przyrodniczych objętych ochroną. Chronione siedliska przyrodnicze nie występują również 

w bezpośrednim otoczeniu. 

Pomniki przyrody 

Na terenie inwestycji i w jej otoczeniu, obiekty przyrodnicze o charakterze pomnika 

przyrody nie występują [patrz: zał. graficzny nr 5.1-3]. 

Cenna zieleń urządzona 

Do tej kategorii zaliczyć należy przede wszystkim elementy zieleni publicznej, jak np. 
zieleń parkową, cmentarną, przykościelną, a także cenne aleje i szpalery drzew przydrożnych. 

W rejonie planowanego przedsięwzięcia tego rodzaju zieleń nie występuje.  

Obszary cenne florystycznie 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Tułowice, wyodrębniono następujące obszary cenne florystycznie: 

-torfowisko na południowy-zachód od Ochodzy, 

-kompleks torfowiskowo-leśny na północny-zachód od Szydłowa, 
-Staw Ławnik, 
-Staw Pustelnik. 

Żaden z wymienionych obszarów nie występuje w sąsiedztwie planowanego przed-

sięwzięcia. Najbliższym jest Staw Ławnik, znajdujący się w odległości ok. 750 m na połu-

dnie.  

Zbiorowiska i siedliska roślinne na terenie przedsięwzięcia i w zasięgu jego potencjalnego oddzia-

ływania 

Obszar objęty raportem oraz najbliższe jego sąsiedztwo cechuje dość niskie zróżnico-

wanie zbiorowisk roślinnych. Właściwie należy wykluczyć występowanie fitocenoz natural-

nych, czy też zbliżonych do naturalnych. Dominują natomiast zbiorowiska siedlisk synantro-

pijnych. 
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Zbiorowiska agrocenoz 

W otoczeniu zakładu rozciągają się grunty użytkowane rolniczo [patrz: fot. nr 5, 10]. 

Na tych gruntach wykształciły się pospolite zbiorowiska roślinności tzw. segetalnej, tj. towa-

rzyszącej uprawom polowym. Na terenach rolnych należy się zatem spodziewać antropoge-

nicznych zbiorowisk pól uprawnych, które pod względem fitosocjologicznym należą do klasy 
Stellarietea mediae oraz do wchodzących w skład wymienionej klasy rzędów: Centauretalia 

cyani (zbiorowiska towarzyszące uprawom zbóż) oraz Polygono-Chenopodietalia (zbiorowi-

ska upraw okopowych). Zbiorowiska te traktowane są zwykle przez rolników jako chwasty 
upraw rolnych. Należą do pospolitych i posiadających małą wartość przyrodniczą, a ich wy-

stępowanie uzależnione jest od prowadzonej działalności rolniczej (zboża, gatunki okopowe, 
orka, nawożenie itp.). 

Zbiorowiska ruderalne 

Roślinność ruderalna kształtuje się w pobliżu przypłoci i wzdłuż przydroży, a także 
pokrywa tereny niezabudowane i nieutwardzone na terenie inwestycji [patrz: fot. nr 11, 12]. 

Jest to głównie roślinność z klasy Artemisietea vulgaris, bardzo często spotykana na siedli-
skach przekształconych. Zbiorowiska należą do rzędów: Artemisietalia vulgaris - nitrofilne 

zbiorowiska okazałych bylin na siedliskach ruderalnych, a także Plantaginetalia majoris - 

antropogeniczne zbiorowiska miejsc silnie wydeptywanych. 

Siedliska leśne, zadrzewienia i zarośla 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego bliskim sąsiedztwie nie występują 
powierzchnie leśne. Występują natomiast zadrzewienia. Mają one postać różnych gatunków 
nasadzonych we wcześniejszym okresie, głównie wzdłuż ogrodzenia zakładu [patrz: fot. nr 7, 

11]. Z rosnących tu gatunków wymienić należy: brzoza brodawkowata (Betula pendula), so-

sna pospolita (Pinus sylvestris), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), świerk pospolity 
(Picea abies), modrzew europejski (Larix decidua), topola osika (Populus tremula), wierzba 

iwa (Salix caprea).  

5.1.7 Charakterystyka fauny 

Na przedstawioną charakterystykę faunistyczną terenu inwestycji oraz obszaru jej od-

działywania składa się opis fauny terenu opracowania, opis siedlisk faunistycznych występu-

jących w jego granicach oraz próba waloryzacji zidentyfikowanych siedlisk. Charakterystykę 
podzielono na trzy podrozdziały, w których przedstawiono: 

 opis i waloryzację siedlisk zwierząt występujących w rejonie inwe-

stycji; 

 identyfikację stanowisk gatunków rzadkich i zagrożonych. 

Charakterystyka siedlisk zwierząt występujących w granicach inwestycji oraz w obszarze jej 
oddziaływania 

Przedstawioną w niniejszym podrozdziale charakterystykę wykonano na podstawie 
danych zebranych w trakcie wizji terenowej, analizy dostępnych opracowań kartograficznych 
(mapy topograficzne, ortofotomapy, mapy tematyczne i specjalistyczne) oraz przeglądu pu-

blikacji i opracowań dostarczających informacji na temat przyrody obszaru przedsięwzięcia 

(patrz: rozdział 2.3). W oparciu o tak zgromadzone dane oraz dane literaturowe na temat pre-

ferencji siedliskowych rodzimych gatunków zwierząt sporządzono poniższy opis siedlisk fau-

nistycznych rejonu inwestycji (tzn. obszaru inwestycji oraz obszaru jej oddziaływania) oraz 
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opis populacji zwierząt występujących na terenie tych siedlisk. Do siedlisk występujących 
w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji zaliczono: 

 zabudowa przemysłowa z towarzyszącymi siedliskami (teren inwe-

stycji oraz jego otoczenie); 

 grunty orne (otoczenie terenu inwestycji), 

 zabudowa zagrodowa. 

Gatunki wymienione poniżej, objęte ścisłą ochroną gatunkową oznaczono literami 
„OS”, gatunki objęte ochroną częściową „OC”, a gatunki łowne z okresem ochronnym „OŁ”. 

Tereny zabudowy przemysłowej z towarzyszącymi siedliskami 

Do obszarów tych zalicza się teren zakładu objętego planowaną inwestycją, a więc 
budynek zakładowy (były budynek tartaku), zabudowa towarzysząca (garaże, wiaty, tereny 
komunikacyjne, place) oraz zieleń urządzona (niewielkie powierzchnie trawników, sztuczne 
nasadzenia drzew). Niewielki udział mogą tutaj mieć tereny ruderalne jak zarastające frag-

menty placów, przypłocia itp. Teren inwestycji obejmuje wyłącznie wnętrze istniejącego bu-

dynku przemysłowego. 
Budynki przemysłowe tworzą nieliczne nisze ekologiczne (takie jak szczeliny w zabu-

dowie, półki, wnęki, itp.), możliwe do zasiedlenia wyłącznie przez gatunki wybitnie synan-

tropijne. Dodatkowo, wyraźna antropopresja w obrębie zabudowy przemysłowej (hałas 
i bodźce wizualne) oraz mała atrakcyjność żerowisk w ich obrębie, lub w bezpośrednim są-
siedztwie, powodują dalsze ograniczanie ich przydatności jako siedlisk faunistycznych. Osta-

tecznie, należy uznać, iż budynki przemysłowe to skrajnie nieatrakcyjne dla rodzimych ga-

tunków zwierząt siedliska. 
Tereny zielone, towarzyszące zabudowaniom przemysłowym, to siedliska o niskich 

walorach przyrodniczych. Siedliska te są znacznie uboższe od naturalnych czy półnaturalnych 
formacji niskiej roślinności zielnej lub trawiastej (jak np. łąki) czy niewielkie skupiska za-

drzewień czy zakrzaczeń, składające się z rodzimych gatunków i podlegające naturalnym 

procesom sukcesji. Tereny zielone, towarzyszące zabudowaniom przemysłowym są zasiedla-

ne przez szeroko rozpowszechnione w kraju gatunki zwierząt o szerokim spektrum tolerancji 
ekologicznej, jak np. pospolite gatunki strefy ekotonu lasu, oraz części plastycznych ekolo-

gicznie gatunków terenów otwartych. 
Zabudowa przemysłowa i towarzyszące jej siedliska nie są typowym miejscem wystę-

powania cennych gatunków bezkręgowców, które związane są głównie z siedliskami o wyso-

kim stopniu naturalności. Ponadto, tereny przemysłowe to siedliska antropogeniczne wysoce 
powtarzalne zarówno w regionie jak i w całym kraju, a zatem gatunki je zamieszkujące mają 
szeroki areał występowania i charakteryzują się dużą liczebnością. Bezkręgowce występujące 
w tego rodzaju siedliskach będą zatem reprezentowane przez gatunki pospolite i liczne w kra-

ju. 

Obszary przemysłowe, bez zbiorników wodnych lub obszarów podmokłych są miej-

scem występowania jedynie pospolitych, synantropijnych gatunków płazów i gadów. Ze 
względu na brak miejsc rozrodu, oraz zubożały charakter, stanowią one wyłącznie okazjonal-

ne żerowiska dla bardziej plastycznych ekologicznie gatunków. W granicach zabudowy 
przemysłowej możliwe jest ewentualne występowanie najbardziej pospolitych w kraju przed-

stawicieli płazów (takich jak: ropucha szara Bufo bufo OC, oraz żaba trawna Rana temporaria 

OC) i gadów (jaszczurka zwinka Lacerta agilis OC).  
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W pobliżu terenu inwestycji występuje jeden zbiornik wodny o niewielkiej po-

wierzchni (0,04 ha). Jest to zbiornik sztuczny, pełniący funkcję zbiornika na wody opadowe. 
Jego funkcja jako siedliska dla fauny wodnej lub wodno-błotnej (w tym także płazów) jest 
silnie ograniczona ze względu na jedynie okresowe wypełnienie wodą. Jest ono na tyle rzad-

kie i krótkie, iż w jego obrębie nie występują zbiorowiska roślinne typowe dla terenów wod-

nych czy chociażby podmokłych. Należy go traktować jako teren ruderalny, krótkotrwale 
wypełniany wodą. 

Awifaunę obszarów przemysłowych tworzą przede wszystkich synantropijne gatunki 
ptaków zasiedlające różnego rodzaju nisze w zabudowie (szczeliny, otwory, półki). Nowocze-

sna zabudowa przemysłowa, jak wspomniano wyżej, jest jednak bardzo uboga w tego rodzaju 
siedliska co wyraźnie ogranicza liczbę gatunków, które mogą występować w obrębie tego 
rodzaju obiektów. Mogą to być jedynie pospolite gatunki typowo miejskie, jak wróbel Passer 

domesticus OS czy sierpówka Streptopelia decaocto OS. 

Spośród ssaków, na terenach przemysłowych występować będą na stałe wyłącznie sy-

nantropijne gryzonie. Zaliczyć do nich należy szczura wędrownego Rattus norwegicus oraz 

mysz domową Mus musculus. Spośród drapieżnych na obszarach tego typu występuje głów-

nie kuna domowa Martes foina, a sporadycznie może pojawiać się także lis Vulpes vulpes. 

Spośród owadożernych tereny przemysłowe może wykorzystywać okazjonalnie jako żerowi-

ska jeż Erinaceus sp OC.  

Grunty orne 

Grunty orne występujące w sąsiedztwie terenu inwestycji to intensywnie użytkowane 
pola uprawne, a więc tereny objęte silnie ingerującymi w ich strukturę zabiegami agrotech-

nicznymi, takimi jak nawożenie, opryski pestycydów, regularne spulchnianie gleby (orka, 
kultywatorowanie). Fauna tego typu środowisk tworzy zgrupowania bardzo ubogie, złożone 
z niewielkiej liczby taksonów. Główną grupę ekologiczną będą stanowiły tu gatunki zależne 
od rośliny sztucznie wprowadzonej i uprawianej w danym miejscu.  

Grunty orne nie sprzyjają wysokiej różnorodności bezkręgowców, a zwłaszcza wystę-
powaniu gatunków chronionych i rzadkich. Spośród gatunków o wyższym statusie ochron-

nym na omawianych obszarach prawdopodobne jest występowania szeroko rozpowszechnio-

nych w kraju chrząszczy biegaczowatych Carabidae. 

Grunty orne nie stanowią atrakcyjnego środowiska także dla rodzimych gatunków pła-

zów i gadów. Decyduje o tym przede wszystkim mały udział siedlisk wilgotnych, niska róż-
norodność nisz ekologicznych oraz brak zbiorników wodnych (miejsce rozrodu i zimowania 
płazów). Pola uprawne wykorzystywane są przez przedstawicieli herpetofauny głównie jako 
żerowiska. Do gatunków najczęściej spotykanych na terenie gruntów ornych zalicza się ropu-

chę szarą Bufo bufo (OS), żabę trawną Rana temporaria (OS), a z gadów jaszczurkę zwinkę 
Lacerta agilis (OS).  

Grunty orne zasiedlane są głównie przez ptaki terenów otwartych, zdolne do wykorzy-

stania monotonnych monokultur uprawnych. Tereny te wykorzystywane są przede wszystkim 
jako żerowiska. Część gatunków może ponadto wyprowadzać lęgi bezpośrednio na ziemi. Do 
gatunków typowych dla agrocenoz należą między innymi: skowronek Alauda arvensis OS, 

pliszka żółta Motacilla flava OS, trznadel Emberiza citrinella OS, potrzeszcz Miliaria calan-

dra OS, bażant Phasianus colchicus OŁ.  
Spośród ssaków liczną grupę stanowić będą gryzonie typowe dla agrocenoz, a więc 

nornik polny Microtus arvalis oraz mysz polna Apodemus agrarius. Ważnym elementem 
omawianych siedlisk są także przedstawiciele kopytnych – sarna Capreolus capreolus i dzik 
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Sus scrofa. Ssakami drapieżnymi, występującymi regularnie na omawianych obszarach są 
łasica Mustela nivalis OS oraz lis Vulpes vulpes OŁ. 

Zabudowa zagrodowa 

Tereny zabudowy zagrodowej występują wyłącznie poza terenem realizacji inwestycji, 
w jej otoczeniu. Zabudowa zagrodowa tworzona jest przez mozaikę niskich budynków, ogro-

dów przydomowych, dróg wewnętrznych o niskim natężeniu ruchu oraz różnego rodzaju nie-

użytków i terenów ruderalnych. Jest to przede wszystkim obszar występowania gatunków 
synantropijnych, tzn. zasiedlających nisze ekologiczne stworzone przez człowieka. W przy-

padku omawianych obszarów będą to głównie rożnego rodzaju nisze w obrębie obiektów bu-

dowlanych.  

Tereny silnie antropogenicznie przekształcone (obiekty budowlane, trawniki, obszary 
zabudowane, tereny utwardzone, drogi, nieużytki) nie są miejscem występowania cennych 
gatunków bezkręgowców, które zazwyczaj związane są z siedliskami o wysokim stopniu na-

turalności. Dodatkowo siedliska silnie antropogenicznie przekształcone to siedliska wysoce 

powtarzalne zarówno w regionie jak i w całym kraju, a zatem gatunki je zamieszkujące mają 
szeroki areał występowania i charakteryzują się dużą liczebnością (są to gatunki pospolite 

i liczne w całym kraju). Zwierzęta występujące w tego rodzaju siedliskach można podzielić 
na dwie zasadnicze grupy: gatunki synantropijne i gatunki eurytopowe. Do gatunków synan-

tropijnych będą należały przede wszystkim gatunki występujące w różnego rodzaju niszach 
obiektów budowlanych. Do gatunków eurytopowych zaliczane są gatunki o szerokim spek-

trum tolerancji ekologicznej, tzn. spotykane w wielu typach, często bardzo różnych siedlisk. 
Obszary zabudowane oraz zieleni urządzonej, bez zbiorników wodnych lub obszarów 

podmokłych, są miejscem występowania jedynie pospolitych, synantropijnych gatunków pła-

zów i gadów. W granicach zabudowy zagrodowej najbardziej prawdopodobne wydaję się 
występowanie pospolitych w gminie przedstawicieli płazów (takich jak: ropucha szara Bufo 

bufo OC, oraz żaba trawna Rana temporaria OC) i gadów (jaszczurka zwinka Lacerta agilis 

OC), powszechnie uważanych za gatunki eurytopowe. 
Trzon awifauny omawianego obszaru tworzą synantropijne gatunki ptaków występu-

jące w osiedlach ludzkich. Spośród gatunków występujących głównie w zabudowie należy 
wymienić kopciuszka Phoenicurus ochruros OS, muchołówkę szarą Muscicapa striata OS, 

sierpówkę Streptopelia decaocto OS, jerzyka Apus apus OS, dymówkę Hisrundo rusticav OS, 

wróbla Passer domesticus OS. W obszarach zabudowanych występują także gatunki wymaga-

jące obecności roślinności drzewiastej czy zielnej towarzyszącej zabudowie, między innymi 
grzywacz Columba palumbus, rudzik Erithacus rubecula OS, kapturka Sylvia atricapilla OS. 

Najliczniejszą grupą ssaków w obszarach zabudowanych są z gryzonie. Zaliczyć do 
nich należy szczura wędrownego Rattus norwegicus oraz mysz domową Mus musculus. Spo-

śród drapieżnych na obszarach tego typu występuje lis, kuna domowa Martes foina. Spośród 
owadożernych będą to: jeż Erinaceus sp. oraz ryjówki. 

Występowanie rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt na ternie inwestycji i obszarze jej 
oddziaływania 

Identyfikację stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt występujących 
w rejonie inwestycji oparto o analizę materiałów archiwalnych (patrz. rozdz. 2.3) oraz analizę 
cech siedlisk występujących w rejonie inwestycji. Za rzadkie i zagrożone gatunki zwierząt 
uznano gatunki z krajowej (Głowaciński et al. 2002) i światowej (IUCN 2019) listy gatunków 
zagrożonych i ginących w kategorii NT (bliski zagrożenia) lub wyższej. 
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Analiza materiałów archiwalnych opierała się o wyszukiwanie informacji w źródłach 
odnoszących się do fauny rejonu planowanej inwestycji. Do tego celu wykorzystano bazy 

publikacji naukowych i popularno-naukowych, monografie krajowe i regionalne oraz doku-

menty planistyczne i dokumenty prawa miejscowego. Przeprowadzona analiza nie wykazała 
obecności stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt w rejonie planowanej inwe-

stycji (teren inwestycji i zasięg jej oddziaływania). Na małe prawdopodobieństwo występo-

wania gatunków rzadkich i zagrożonych na terenie inwestycji wskazują także wyniki prze-

prowadzonej identyfikacji i waloryzacji siedlisk. 

Wnioski i podsumowanie 

Powyższa analiza pozwala określić wartość faunistyczną terenu inwestycji oraz jego 
kluczowe walory. Podstawowe wnioski w tym zakresie przedstawiono poniżej. 

 Teren inwestycji obejmuje wyłącznie wnętrze budynku przemysłowego. Jest to teren 
nieposiadający jakiejkolwiek wartości faunistycznej. 

 W otoczeniu inwestycji występują tereny przemysłowe, tereny ruderalne, otwarte tere-
ny rolnicze, zabudowa zagrodowa. Siedliska te także nie posiadają wysokich walorów 
faunistycznych. 

 Analiza występowania stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt nie wy-

kazała ich obecności na terenie inwestycji oraz w jej otoczeniu, w zasięgu jej oddzia-

ływania. 

5.1.8 Formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000 

Usytuowanie przedsięwzięcia w stosunku do obszarów objętych ochroną, tj. chronio-

nych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, przedstawiono na 

załączniku graficznym nr 5.1-3. Planowana inwestycja położona jest:  

 w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, 

 w odległości ok. 0,4 km na zachód od Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Na-

tura 2000 „Bory Niemodlińskie”. 
Wszelkie inne przyrodnicze obszary chronione znajdują się w znacznie większej odle-

głości, co przedstawia zestawienie w tabeli 5.1-1. 

Tabela 5.1-1 Formy ochrony przyrody (poza pomnikami przyrody) położone w odległości do 5 km 

od terenu inwestycji 

Lp. Forma ochrony Odległość [km] 
Lokalizacja  

względem inwestycji 
1. Użytek Ekologiczny Żurawie Bagno 2,8 Północny zachód 

2. Użytek Ekologiczny Doły Goszczowickie 3,9 Zachód  
3. Obszar Chronionego Krajobrazu Grodziec 4,2 Północny wschód  
4. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Lipno 4,5 Północny zachód 

5. Użytek Ekologiczny Dzicze Bagno 4,7 Północny zachód 

6. Rezerwat Przyrody Złote Bagna 5,1 Północny wschód  
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Charakterystyka obszarów chronionych 

Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu 

„Bory Niemodlińskie”, przedstawiono charakterystykę tego obszaru.  
Charakterystykę ostoi Natura 2000 „Bory Niemodlińskie”, na którą potencjalnie może 

mieć wpływ przedsięwzięcie, podano w dalszej części raportu – rozdział 7.10. 
W stosunku do innych obszarów chronionych nie występują uzasadnione obawy 

wpływu przedsięwzięcia na ich powierzchnię lub walory (przyrodnicze, krajobrazowe, kultu-

rowe), które były podstawą ich utworzenia.  

Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie 

Obszar wyznaczony ze względu na wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnico-

wanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związa-

nych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.  
Obszar o  powierzchni 48 189,0 ha, zlokalizowany w centralnej części województwa 

opolskiego, położony w gminach: Biała, Dąbrowa, Grodków, Komprachcice, Korfantów, 
Krapkowice,  Lewin Brzeski,  Łambinowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki i Tułowice. 

Obecnie obszar Borów Niemodlińskich to największy kompleks leśny w zachodniej części 
górnej Odry, obejmujący powierzchnię 480 km2

 cennych przyrodniczo lasów będących pozo-

stałością niegdysiejszej Przesieki Śląskiej, z wciąż jeszcze zachowanymi fragmentami typo-

wych dla polskiego niżu lasów mieszanych i liściastych. Na obszarze Borów Niemodlińskich, 
szczególnie w zachodniej i północno-zachodniej części, występuje także znaczna ilość zbior-

ników wodnych o łącznej powierzchni blisko 1000 ha. Liczne stawy stanowią ostoję flory  
i fauny typowej dla obszarów staroglacjalnych nizin polskich. Dla ochrony tego przyrodniczo 
cennego terenu utworzono Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich. Jest to 

pod względem wielkości na Opolszczyźnie drugi - pośród siedmiu – obszar objęty tą formą 
ochrony powierzchniowej. Celem utworzenia obszaru było zachowanie zwartego kompleksu 
leśnego dawnej Puszczy Śląskiej z licznymi stawami.  

Przeważająca część Borów należy do zlewni Ścinawy Niemodlińskiej – prawobrzeż-
nego dopływu Nysy Kłodzkiej. Tylko północna część odwadniana jest przez Prószkowski 
Potok. W granicach obszaru znajduje się szereg rezerwatów przyrody, np.: Jaśkowice, Jeleni 
Dwór, Blok, Przysiecz, Staw Nowokuźnicki. Inne ustawowo chronione obiekty tego obszaru 
to kilkadziesiąt pomników przyrody i kilka użytków ekologicznych. 

Do rzadkości florystycznych Borów Niemodlińskich należy kotewka orzech wodny - 

roślina występująca w Stawie Nowokuźnickim, zaliczona do kategorii skrajnie zagrożonych 
wyginięciem w „Polskiej Czerwonej Księdze Roślin”, a także salwinia pływająca, grzybienie 
białe i grążele żółte. W zbiorowiskach leśnych spotykamy kilka gatunków storczykowatych, 
w tym podkolana białego, kruszczyka szerokolistnego, a także barwinka pospolitego, waw-

rzynka wilczełyko, konwalię majową, śnieżyczkę przebiśnieg, lilię złotogłów i inne.  
Najlepiej poznaną gromadą kręgowców Borów Niemodlińskich są ptaki. Spośród naj-

ciekawszych i rzadkich gatunków odbywających lęgi w obszarze, wymienić można np.: bąka, 
łabędzia niemego, gęś gęgawę, mewę śmieszkę, bociana czarnego, oraz mniej licznego cie-

trzewia, kanię czarną i rdzawą, trzmielojada i dzięcioła zielonosiwego. Z gatunków borealno-

górskich występują tu: orzechówka, pokrzywnica i gil.  

Herpetofauna reprezentowana jest przez: zaskrońca zwyczajnego, żmiję zygzakowatą, 
ropuchę, ropuchę zieloną, grzebiuszkę ziemną, padalca, jaszczurkę zwinkę i jaszczurkę żywo-
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rodną (wszystkie gatunki płazów i gadów podlegają ochronie). W rzekach obszaru żyją przed-

stawiciele krainy brzany, śliz i koza - gatunki objęte ochroną prawną.  
Analiza dostępnych materiałów przyrodniczych wskazuje, że rejon przedsięwzięcia, 

nie stanowi obszaru cennego pod względem florystycznym oraz faunistycznym, tj. nie jest to 

miejsce, gdzie notowane byłoby występowanie chronionych oraz rzadkich gatunków roślin, 
a także rzadkich gatunków zwierząt [patrz: rozdz.2.3, poz.1]. 

5.1.9 Charakterystyka powiązań przyrodniczych 

Zewnętrzne powiązania przyrodnicze - korytarze ekologiczne 

Przedsięwzięcie położone jest w zasięgu jednego z korytarzy ekologicznych wyzna-

czonych na terenie Polski jako łączących ostoje Natura 2000 - zgodnie ze zaktualizowaną 
siecią korytarzy ekologicznych Polski1

, co przedstawiono na zał. graficznym nr 5.1-4]. Jest to: 

 KKPd – „Lasy Niemodlińskie – Dolina Nysy Kłodzkiej”. Jest to część korytarza połu-

dniowego, stanowiący korytarz uzupełniający, mający rangę krajową. 

Wewnętrzne powiązania przyrodnicze 

Tego rodzaju zależności wynikają przede wszystkim z interakcji pomiędzy poszcze-

gólnymi komponentami środowiska przyrodniczego, zarówno pionowymi jak i poziomymi. 
W obrębie i najbliższym sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia są one następujące: 

  Teren inwestycji sąsiaduje przede wszystkim z terenami rolnymi – gruntami ornymi, 

od strony zachodniej również z terenem zabudowanym [patrz: fot. nr 9, 2]. Zatem nie 

występują wyraźne powiązania przestrzenne elementów zieleni naturalnej, seminatu-

ralnej czy antropogenicznej (np. łąki, lasy, ciągi zarośli i zadrzewień itp.), w tym mo-

gące stanowić lokalne szlaki przemieszczania się fauny, w miejscu lokalizacji przed-

sięwzięcia.  

 Najbliższą lokalna strukturą stanowiącą o przyrodniczych powiązaniach przestrzen-
nych jest dolina Ścinawy Niemodlińskiej, która przebiega w odległości ok. 150 m na 
wschód od terenu inwestycji. Dolina ma szerokość co najmniej 100 m, a jej dno jest 
zróżnicowane pod względem pokrycia szatą roślinną. Są to łąki, grunty orne, zadrze-

wienia łęgowe, głównie przykorytowe, szuwary trzcinowe. Dolina ma ogólny przebieg 
południe – północ. 

 Warunki środowiska abiotycznego i ożywionego występujące na terenie przedsięwzię-
cia odbiegają zasadniczo od stanu naturalnego. Jest to bowiem teren częściowo zabu-

dowany i utwardzony, o przekształconej warstwie glebowej, rzeźbie terenu i szacie ro-

ślinnej, a w konsekwencji i elementach faunistycznych. Teren od lat był intensywnie 
użytkowany [patrz: fot. nr 7, 11]. 

 Wierzchnią warstwę gruntu budują piaski i żwiry fluwialne (taras plejstoceński), które 
stanowią utwory przepuszczalne, przy czym są one płytko podścielone nieprzepusz-

czalnymi iłami mioceńskimi. Względnie naturalne jest zachowanie powiązań obie-

giem wodnym. Wody opadowe bezpośrednio zasilają wody gruntowe (teren nie jest 

odwadniany), a te z kolei przemieszczają się ku dolinie Ścinawy Niemodlińskiej oraz 
                                                 
1
 Jędrzejewski, W. S. Nowak, K. Stachura, M. Skierczyński, R. W. Mysłajek, K. Niedziałkowski, B. Jędrzejew-

ska, i in., 2011, „Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce”. Zakład 
Badania Ssaków PAN 
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doliny Pradelny, tj. na północ, ku lokalnemu ciekowi odwadniającemu obszar, który 
zasila potok Pradelna. 

5.2 Uwarunkowania kulturowe 

5.2.1 Charakterystyka zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego 
przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie dotyczy istniejącego budynku przemysłowego, zlokalizo-

wanego w obrębie byłego zakładu przetwórstwa drzewnego (tartaku). Teren zakładu sąsiadu-

je:  

 od zachodu z innym terenem produkcyjnym [patrz: fot. nr 4, 9], a dalej z gruntami or-

nymi. W odległości ok. 110 m na zachód przebiega droga wojewódzka nr 405 [patrz: 

fot. nr 3]; 

 od północy z drogą publiczną, dwoma posesjami mieszkaniowymi jednorodzinnymi 

oraz gruntami rolniczymi (ornymi) [patrz: fot. nr 6, 10]. Granice posesji mieszkalnych 

znajdują się ok. 15 – 20 m od granicy terenu przedsięwzięcia, a budynki mieszkalne 
na tych posesjach ok. 25 i 30 m;  

 od wschodu i południa z gruntami ornymi [patrz: fot. nr 2, 5].  

W dalszej odległości od terenu inwestycji występują głównie grunty orne (na północ, 
zachód i południe) oraz zwarta zabudowa mieszkaniowa miejscowości Ligota Tułowicka 

[patrz: fot. nr 12]. 

Ogólne zagospodarowanie terenu wokół zakładu, przedstawiono na załączniku gra-

ficznym nr 5.2-1.   

5.2.2 Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowa-

nego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie za-

bytków i opiece nad zabytkami 

W granicach gminy Tułowice występuje szereg obiektów kulturowych objętych 
ochroną: 

- obiekty architektury wpisane do rejestru zabytków  
- obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, 
- stanowiska archeologiczne. 

Zabytki wpisane do rejestru zabytków 

Obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków nie występują na terenie przedsięwzięcia 
i w zasięgu jego możliwego oddziaływania. 

Na terenie Ligoty Tułowickiej występuje jeden tego rodzaju obiekt, mianowicie: dom 
nr 21 – dawny młyn wodny z XIX w. (1653/66 z 22.09.1966). Dom znajduje się w odległości 
ok. 450 m na wschód od terenu przedsięwzięcia. 

W nieco większej odległości, bo ok. 500 m na północny wschód, na gruntach Tułowic, 
znajduje się rozległy teren wpisany do rejestru zabytków jako” zespół pałacowy wraz z par-

kiem (nr. Rej.: 1018/65).  
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Zabytki znajdujące się w gminnej ewidencji 

Ligota Tułowicka odznacza się 12 obiektami stanowiącymi zabytki nieruchome ujęte 

w ewidencji zabytków. Są to budynki mieszkalne, mieszkalno-gospodarcze, a także młyn 
wodny oraz kapliczka. Żaden z tych obiektów nie jest zlokalizowany w sąsiedztwie terenu 
inwestycji. 

Zabytki archeologiczne 

Zabytki archeologiczne, w tym stanowiska archeologiczne, nie występują w granicach 

terenu przedsięwzięcia, a także w otoczeniu zakładu. Na terenie Ligoty Tułowickiej zidenty-

fikowano 10 stanowisk archeologicznych. Najbliższe z nich znajduje się w odległości ok. 
580 m na wschód. 

Strefy ochrony konserwatorskiej 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowi-

ce wskazano, że ochroną obejmuje się następujące obszary kulturowe, dla których ustanawia 
się strefy ochrony konserwatorskiej: 

- Tułowice – zespół pałacowo-parkowy, 

- (mieszkalnictwa zbiorowego) pałacu, 
- Tułowice – zespół dawnej fabryki porcelany „RS Tillowitz”, 
- Szydłów – zespół obiektów stacji kolejowej PKP, 
- Strefa „OW” – obserwacji archeologicznych. 

Teren przedsięwzięcia nie znajduje się w zasięgu stref ochrony konserwatorskiej lub 
w ich pobliżu. 

Cenne kulturowo obiekty/tereny 

W gminie znajdują się relikty kultury tj. – pomniki poświęcone ludności miejscowej 
poległej na frontach wojen światowych, pomniki, płyty nagrobne sprzed 1945 r., niejedno-

krotnie z końca XIX wieku, usytuowane na cmentarzach przykościelnych lub wydzielonych, 
kaplice i krzyże. 

W rejonie inwestycji rozpatrywane obiekty kulturowe nie występują.  

Podsumowanie  

W zasięgu oddziaływania projektowanej inwestycji nie stwierdzono występowania 
obiektów zabytkowych objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami - wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków, co dotyczy zarówno 
obiektów nieruchomych jak i stanowisk archeologicznych. 

Teren przedsięwzięcia znajduje się ponadto poza strefami ochrony konserwatorskiej 
wyznaczonymi w Studium uwarunkowań (…). 

W rejonie przedsięwzięcia nie zanotowano występowania innych, nie chronionych, 
lecz lokalnie wartościowych obiektów kulturowych (np.: kapliczki, przydrożne krzyże, figury, 

pomniki, płyty nagrobne itp.).  
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5.2.3 Opis krajobrazu, w którym przedsięwzięcie ma być zlokalizowane 

Charakterystyka krajobrazu oraz opis wszelkich zagadnień związanych z lokalnym 

krajobrazem, są przedstawione w rozdziale 7.7 niniejszego raportu. 

5.2.4 Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulo-

wania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowa-

nych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znajdujących 
się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze od-

działywania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze od-

działywania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie w jakim ich oddziaływania 
mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem  

Planowane przedsięwzięcie polega na dostosowaniu istniejących pomieszczeń na po-

trzeby produkcji wanien i niecek basenowych z tworzyw sztucznych. Inwestycja zrealizowana 

zostanie w obrębie byłego, nieczynnego zakładu tartacznego. W obrębie terenu zakładu nie 
funkcjonują i nie są planowane do realizacji jakiekolwiek inne przedsięwzięcia. 

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia występują głównie tereny 
rolnicze oraz zabudowa zagrodowa. Na północ i zachód od terenu inwestycji występują po-

nadto lokalne drogi utwardzone i droga wojewódzka.  
Od strony zachodniej z terenem przedsięwzięcia sąsiaduje teren przemysłowo-

usługowy, w obrębie którego funkcjonuje niewielki zakład produkcyjny. 
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6 OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH 

WYBORU 

6.1 Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 
przedsięwzięcia 

Brak realizacji przedsięwzięcia prowadzi do zachowania obecnych warunków środo-

wiska, w tym wynikających z istniejących lokalnych uciążliwości i zagrożeń, a także z zacho-

dzących w środowisku zmian, mianowicie:  

 Niepodejmowanie przedsięwzięcia powoduje zachowanie istniejącej zabudowy, tj. bu-

dynku przemysłowego, w obecnym stanie. Nie przekłada się to na mierzalne skutki 

środowiskowe, gdyż obiekt nie stanowi sam w sobie uciążliwości i nie są w nim pro-

wadzone działania lub procesy mogące być źródłem lokalnej uciążliwości, w tym 
zwłaszcza emisji do otoczenia. 

 Brak realizacji przedsięwzięcia pozwala zachować obecne warunki przyrodnicze ob-

szaru objętego zmianą użytkowania. W chwili obecnej warunki te nie mają jednak 
większych walorów, gdyż jest to teren wyłącznie ruderalny, zabudowany i utwardzony 
oraz silnie przekształcony, znajdujący się w obrębie zabudowanej posesji. Występują-
ca na nim zieleń, również wysoka, ma antropogeniczny charakter. Zatem bezpośredni 
teren inwestycji nie stanowi obszaru wartościowego florystycznie, faunistycznie czy 
krajobrazowo. Niepodejmowanie przedsięwzięcia powoduje utrzymanie terenu 
w obecnym stanie.   

 Rezygnacja z inwestycji nie ma uzasadnienia w sensie ochrony lokalnych wartości 
kulturowych, bowiem na terenie planowanej inwestycji i najbliższego jej sąsiedztwa, 
nie występują obiekty zabytkowe podlegające ochronie, jak i mogące mieć cechy war-

tościowe w tym względzie. Wszelkie potencjalne obiekty wartościowe kulturowo 
znajdują się całkowicie poza zasięgiem jakiegokolwiek potencjalnego oddziaływania 
ze strony inwestycji [patrz: rozdz. 7.12].  

 Generalnie, w przypadku braku realizacji inwestycji oraz braku użytkowania terenu 
przemysłowego stanowiącego pierwotnie tartak, nie występują oddziaływania o cha-

rakterze emisji do środowiska: odpadów, ścieków, zanieczyszczeń do powietrza, hała-

su. Sam teren natomiast pozostanie przekształcony, w części utwardzony i zabudowa-

ny i będzie nadal funkcjonować w lokalnej przestrzeni i krajobrazie jako jej negatyw-

ny składnik. Wprawdzie realizacja przedsięwzięcia utrzymuje sposób zagospodarowa-

nia terenu, jednakże umożliwia wykorzystanie potencjału terenu przemysłowego, 

a zwłaszcza obiektu produkcyjnego, bez zajmowania nowych terenów i przekształca-

nia nowych siedlisk, co nie jest bez znaczenia w związku z lokalizacją w obrębie Ob-

szaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”. 
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6.2 Opis analizowanych wariantów, w tym wariantu proponowanego przez wniosko-

dawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego 

Przedsięwzięcie jest rozpatrywane w następujących wariantach: 

Wariant 1 - proponowany przez wnioskodawcę 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę obejmuje realizację wszystkich rozwiązań 
przedstawionych w rozdziale 4, natomiast przedmiotem wariantowania jest zastosowanie 

elektrycznych promienników ciepła. Będą one służyć zarówno do okresowego ogrzewania 
pomieszczeń hali produkcyjnej, jak i do suszenia produkowanych wyrobów (utwardzanie wy-

robów po wylaminowaniu) w okresach kiedy może to być konieczne z uwagi na zbyt niskie 
temperatury lub niewłaściwą wilgotność.  

Wariant 2 - racjonalny wariant alternatywny 

Wariant alternatywny obejmuje realizację tych samych rozwiązań jakie dotyczą wa-

riantu 1 i które przedstawiono w rozdziale 4, natomiast założeniem tego wariantu jest zmiana 

dotycząca sposobu ogrzewania pomieszczeń technologicznych i suszenia produkowanych 

wyrobów. W niniejszym wariancie zakłada się wykorzystanie jako źródła ciepła pieca wę-
glowego.  

6.3 Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów 

W niniejszym rozdziale przedstawiono analizę wariantów pod względem potencjal-

nych skutków środowiskowych. Analiza została przedstawiona w ujęciu tabelarycznym - ta-

bela 6.3-1. Na tej podstawie możliwe było porównanie przewidywanego oddziaływania na 
środowisko wariantów i wskazanie, który wariant będzie bardziej lub mniej niekorzystny (lub 
korzystny) w odniesieniu do danego komponentu środowiska. 

Porównanie wariantów uwzględnia informacje, analizy i wnioski przedstawione 

w rozdziale 7 raportu - zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 6 i 6a Ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 21 

grudnia 2021 r., poz. 2373).  

Zapisy zawarte w ostatniej kolumnie tabeli 6.3-1 oznaczają: 
 

1…n Numer (lub oznaczenie) wariantu korzystniejszego pod względem rozpatrywanego ele-

mentu/komponentu środowiska, tj. odznaczającego się mniejszym stopniem zagrożenia lub 
wpływem bardziej pozytywnym 

0 Brak oddziaływania wariantu 

 

= Oddziaływania wariantów są porównywalne lub takie same 

 

 

Wynikiem analizy jest możliwość wskazania, który z wariantów ma mniejszy nega-

tywny wpływ lub większy pozytywny wpływ na dany element środowiska, a także czy wpływ 
ten obejmuje kilka różnych elementów środowiska. W konsekwencji możliwe jest wskazanie 
wariantu najkorzystniejszego dla środowiska.  

 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO 

OBIEKTU NA CELE PRODUKCJI WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH W LIGOCIE TUŁOWICKIEJ 

ECOPLAN   Ryszard Kowalczyk   45-010 OPOLE,  ul. Szpitalna 3/9;  tel/fax: (077) 456 65 16,   

e-mail: ecoplan@ecoplan.pl,  www.ecoplan.pl 
52 

Tabela 6.3-1 Porównanie potencjalnego oddziaływania na środowisko wariantów 

Wariant  Analiza porównawcza wariantów 

 

Wariant  

korzystniejszy  

dla środowiska  
Powierzchnia ziemi (rzeźba terenu, gleby) 

 

Wariant 1 Brak zagrożenia na powierzchnię ziemi 
 

0 
Wariant 2 Brak zagrożenia na powierzchnię ziemi 

 

Krajobraz 

 

Wariant 1 Brak zagrożenia na krajobraz 

 
0 

Wariant 2 Brak zagrożenia na krajobraz  

 

Szata roślinna 

 

Wariant 1 Brak zagrożenia na szatę roślinną  
 

0 
Wariant 2 Brak zagrożenia na szatę roślinną  

 

Fauna  

 

Wariant 1 Potencjalne niepokojenie zwierząt wywołane hałasem, zarówno na etapie realizacji jak i funkcjonowania 
przedsięwzięcia.  

 
= 

Wariant 2 Potencjalne oddziaływanie na etapie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia takie samo jak w 
wariancie 1.  

 

Zabytki  

 

Wariant 1 Brak zagrożenia na zabytki 
 

0 
Wariant 2 Brak zagrożenia na zabytki  

 

Odpady  

 

Wariant 1 Bezpośrednie powstawanie odpadów podczas prowadzenia prac budowlanych obejmujących przystoso-

wanie pomieszczeń do nowej funkcji, a także w okresie funkcjonowania zakładu – głównie odpady 
związane z produkcją produktów z tworzyw sztucznych.  

 

UWAGA: prowadzenie prawidłowej, zgodnej z obowiązującymi wymogami prawa, gospodarki odpada-

mi, nie spowoduje negatywnych oddziaływań w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska w 
rejonie inwestycji. Niemniej samo generowanie odpadów jest formą oddziaływania bezpośredniego. 

= 

Wariant 2 Oddziaływania jak w wariancie 1  - rodzaje, wielkości powstawania i sposoby magazynowania odpadów 
są niezależne od wariantów. 

Oddziaływanie transgraniczne 

 

Wariant 1 Brak zagrożenia 

 
0 

Wariant 2 Brak zagrożenia 

 

Poważne awarie 

 

Wariant 1 Zakład nie jest obiektem, który kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystą-
pienia poważnej awarii przemysłowej. 
 0 

Wariant 2 Brak zagrożenia - jak w wariancie 1 

 

Dobra materialne 

 

Wariant 1 Funkcjonowanie zakładu może mieć potencjalnie negatywny wpływ na dobra materialne w zakresie: 
wartości nieruchomości, a także niezakłóconego korzystania z posesji mieszkalnych. 
 = 

Wariant 2 Potencjalny wpływ na dobra materialne jest porównywalny z wariantem 1. 

 

Promieniowanie niejonizujące 

 

Wariant 1 Brak zagrożenia na etapie realizacji oraz funkcjonowania. 
 

0 
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Wariant  Analiza porównawcza wariantów 

 

Wariant  

korzystniejszy  

dla środowiska  
Wariant 2 Brak zagrożenia na etapie realizacji oraz funkcjonowania. 

 

Obszary Natura 2000  

 

Wariant 1 Brak zagrożenia dla ostoi Natura 2000  
 

0 
Wariant 2 Jak w wariancie 1 - Brak zagrożenia 

 

Korytarze ekologiczne łączące ostoje Natura 2000 

 

Wariant 1 Brak zagrożenia dla korytarzy ekologicznych na etapie realizacji przedsięwzięcia. 
Etap funkcjonowania przedsięwzięcia: lokalizacja w obrębie korytarza ekologicznego Lasy Niemodliń-
skie - Dolina Nysy Kłodzkiej, ale na terenie już zabudowanym, wyłączonym z funkcjonalności ekolo-

gicznej, przez co działanie zakładu może jedynie w bardzo ograniczonym stopniu, zbliżonym do stanu 
obecnego, stanowić barierę migracyjną 

= 

Wariant 2 Brak zagrożenia dla korytarzy ekologicznych na etapie realizacji przedsięwzięcia. 
Na etapie funkcjonowania potencjalne oddziaływanie będzie takie same jak w wariancie 1.  

Wody powierzchniowe i podziemne 

 

Wariant 1 Brak zagrożenia na etapie realizacji oraz funkcjonowania. 
 

0 
Wariant 2 Brak zagrożenia na etapie realizacji oraz funkcjonowania. 

 

Hałas  

 

Wariant 1 Hałas na etapie realizacji będzie miał miejsce w wyniku realizacji prac budowlanych i montażowych 

oraz ruchu pojazdów np. dostawczych. Większość prac będzie przebiegała wewnątrz budynku. Będzie to 
hałas krótkookresowy i nieistotny.  
 

Źródłem emisji hałasu na etapie funkcjonowania zakładu będą urządzenia wentylacyjne, a także ruch 
pojazdów po terenie zakładu: dostawy surowców i produktów, wewnętrzny transport w obrębie zakładu 
(ładowarka, wózek widłowy). Będzie to bezpośredni, długookresowy wpływ na środowisko.  
Nie będą przekraczane dopuszczalne poziomy hałasu na najbliższych terenach chronionych. 

= 

Wariant 2 Rodzaje oddziaływań i ich skala na etapie realizacji oraz funkcjonowania przedsięwzięcia jak w warian-

cie 1.  

Powietrze  

 

Wariant 1 Okres realizacji przedsięwzięcia to emisje powstające w wyniku pracy pojazdów i urządzeń budowla-

nych (spalanie paliw, pylenie). Emisja zanieczyszczeń w tym okresie to emisja krótkookresowa, ograni-

czona do okresu prowadzonych prac, nieistotna. 

 

W okresie funkcjonowania wystąpią długotrwałe emisje gazów i pyłów do powietrza w związku z: 

- procesem produkcji – emisja głównie lotnych związków organicznych, 
- ruchem pojazdów po terenie zakładu – emisja produktów spalania paliw, 
- ruchem pojazdów zakładowych: wózka widłowego i ładowarki kołowej - emisja produktów spalania 
paliw 

- zużywaniem energii elektrycznej na cele grzewcze - emisja pośrednia produktów spalania paliw 

w elektrowni.  

Wymienione oddziaływania będą długookresowe, uzależnione jest od czasu funkcjonowania zakładu. 

Standardy środowiska zostaną zachowane. 
 

Zgodnie z wynikami oceny przedstawionymi w rozdziale 7.5 wariant 1 jest korzystniejszy dla środowi-

ska. Całkowita emisja będzie niższa niż w wariancie 2. Należy również zaznaczyć, że zużywanie energii 

elektrycznej przekłada się na brak bezpośrednich emisji na terenie przedsięwzięcia.    
 

1 

Wariant 2 Rodzaje oddziaływań na etapie realizacji oraz funkcjonowania przedsięwzięcia jak w wariancie 1, z 
wyjątkiem przewidywanego wykorzystywania kotła węglowego na cele grzewcze. Spowoduje to dodat-

kową bezpośrednią i długotrwałą emisję zanieczyszczeń powietrza na terenie inwestycji - całkowita 
emisja zanieczyszczeń w rejonie inwestycji będzie wyższa niż w wariancie 1. 

 

Klimat  

 

Wariant 1 Wpływ na klimat wiąże się z emisją gazów cieplarnianych w okresie funkcjonowania zakładu w związ-

ku ze:  

- spalaniem paliw w pojazdach użytkowanych na terenie zakładu, 

- zapotrzebowaniem na energię elektryczną. 

Obydwa rodzaje oddziaływań będą długookresowe, ale w pierwszym przypadku będą bezpośrednie, 
natomiast w drugim pośrednie.   
 

1 
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Wariant  Analiza porównawcza wariantów 

 

Wariant  

korzystniejszy  

dla środowiska  
Wariant 2 Wpływ na klimat wiąże się z emisją gazów cieplarnianych w okresie funkcjonowania zakładu w związ-

ku ze:  

- spalaniem paliw w pojazdach użytkowanych na terenie zakładu, 

- spalaniem węgla w kotle. 
- zapotrzebowaniem na energię elektryczną, 

wymienione rodzaje oddziaływań będą długookresowe, ale w pierwszym i drugim przypadku będą 
bezpośrednie, natomiast w drugim pośrednie.   
 

Ponieważ zgodnie z wynikami oceny z rozdziału 7.5 całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza będzie 
wyższa niż w wariancie 1, większa będzie również emisja CO2. 

 

Ludzie (zdrowie) 

 

Wariant 1 Brak zagrożenia na etapie realizacji. 
Na etapie funkcjonowania negatywny wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi mieszkających, pracują-
cych i długotrwale przebywających na okolicznych terenach, nie powinien mieć miejsca lub w przypad-

ku emisji do powietrza oraz hałasu będzie mały i nieistotny. 
 

= 

Wariant 2 Brak zagrożenia na etapie realizacji. 
Rodzaje oddziaływań i ich skala na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia jak w wariancie 1. 
 

Przyrodnicze obszary chronione  

 

Wariant 1 Przedsięwzięcie znajduje się w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. Oprócz 
bezpośredniego zajęcia terenu w granicach Obszaru, który to teren już obecnie jest terenem przemysło-

wym i nie jest cenny przyrodniczo, nie przewiduje się negatywnego wpływu na krajobraz Obszaru oraz 
jego chronione zasoby przyrody. 

 
= 

Wariant 2 Oddziaływanie jak w wariancie 1. 

 

 

6.4 Opis racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska  

Niniejszy rozdział stanowi przedstawienie i uzasadnienie optymalnego dla środowiska 
wariantu.  

Z przedstawionych w tabeli 6.3-1 rozważań wyłania się wniosek, iż wariant 1 plano-

wanego przedsięwzięcia różni się pod względem możliwego, tj. potencjalnego, oddziaływania 
na środowisko od wariantu 2, tj. będzie korzystniejszy w odniesieniu do następujących ele-

mentów środowiska objętych oceną w rozdziale 7:  

 stan zanieczyszczenia powietrza – mniejsza ogólna emisja zanieczyszczeń i mniejsza 
emisja lokalna z uwagi na wykorzystywanie grzewczych urządzeń elektrycznych,  

 wpływ na klimat – mniejsza przewidywana emisja dwutlenku węgla.  

W związku z tym wariant 1, preferowany przez wnioskodawcę, wskazuje się jako naj-

korzystniejszy dla środowiska. Opis tego wariantu przedstawiono w rozdziale 6.2.  

6.5 Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu 

Nie występują przeciwwskazania w realizacji wariantu 1, tj. wariantu proponowanego 

przez wnioskodawcę. Wynika to przede wszystkim z następujących czynników: 

 W rozdziale 7 raportu wykazano, iż potencjalne negatywne oddziaływanie wariantu 
proponowanego przez wnioskodawcę nie będzie duże, a zwłaszcza nie będzie znaczą-
ce w odniesieniu do ocenianych komponentów/elementów środowiska; 

 Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń 
stężeń dopuszczalnych odnoszących się do emisji zanieczyszczeń do powietrza, przy 
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uwzględnieniu wszystkich źródeł emisji (oddziaływanie skumulowane) – inwestycja 

nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na otoczenie; 

 Standardy akustyczne na najbliższych terenach chronionych przed hałasem zostaną 
dotrzymane; 

 Wariant 1 ocenia się jako wariant najkorzystniejszy dla środowiska, głównie w związ-

ku z potencjalnie mniejszym zagrożeniem w odniesieniu do jakości powietrza.  

 Gospodarka ściekami oraz gospodarka odpadami, które będą powstawać w związku 
funkcjonowaniem zakładu, będzie prowadzona w sposób bezpieczny dla środowiska, 
co zwłaszcza przedstawiono w rozdziale 9. Przede wszystkim technologia produkcji 

wyrobów z tworzyw sztucznych nie wiąże się z zapotrzebowaniem na wodę, a tym 
samym nie powoduje powstawania ścieków technologicznych; 

 Nie przewiduje się niekorzystnego oddziaływania na najbliższy obszar Natura 2000, 
jakim jest Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Bory Niemodlińskie” 
(PLH160005); 

 Z kolei wpływ na Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” oraz na  ko-

rytarz ekologiczny Lasy Niemodlińskie - Dolina Nysy Kłodzkiej przewiduje się jako 

bardzo ograniczony i nieistotny; 

 W odniesieniu do szeregu ocenianych elementów środowiska negatywnego oddziały-

wania nie przewiduje się. Dotyczy to: powierzchni ziemi, szaty roślinnej, krajobrazu, 
zabytków, środowiska wodnego, promieniowania elektromagnetycznego, oddziaływań 
transgranicznych. Z kolei w stosunku do innych elementów środowiska potencjalny 
negatywny wpływ przewiduje się jako mały.  
Reasumując, wariant 1, tj. proponowany przez wnioskodawcę, może zostać zrealizo-

wany, przy uwzględnieniu ewentualnych działań minimalizujących negatywny wpływ, które 
zawarto w rozdziale 9 niniejszego raportu.  

6.6 Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, 
o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska  

Zgodnie z art. 143 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
(tekst jednolity: Dz. U. z dnia 29 października 2021 r., poz. 1973, z późniejszymi zmianami), 
technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach  

i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy określaniu których uwzględnia się  
w szczególności: stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, efektywne wytwarzanie 

oraz wykorzystanie energii, zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz 
materiałów i paliw, stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możli-
wość odzysku powstających odpadów, rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, wykorzystywanie 

porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemy-

słowej, postęp naukowo-techniczny.  

Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń 

Technologia produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych przewidywana na terenie za-

kładu nie wymaga stosowania instalacji i urządzeń, z którymi związane byłoby wykorzysty-

wanie substancji zagrażających środowisku.  
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Natomiast sam proces produkcji wiąże się z wykorzystywaniem substancji, np. żywic, 
dla których nie ma zamienników. Będą one jednak wykorzystywane ręcznie, sprzętem ręcz-

nym oraz natryskiwarką. 

Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii 

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z wytwarzaniem energii.  
Z kolei zużycie energii będzie uwarunkowane zapotrzebowaniem poszczególnych 

urządzeń elektrycznych i intensywnością ich wykorzystywania. 

Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw 

Proces produkcyjny nie wymaga wykorzystywania wody. 

Natomiast zużycie surowców produkcyjnych oraz paliw będzie realizowane ściśle we-

dług zapotrzebowania w danym okresie. Nie jest w gestii inwestora nieracjonalne gospodaro-

wanie surowcami i paliwami, gdyż byłoby to nieekonomiczne, ograniczające rentowność 
przedsięwzięcia.   

Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających 
odpadów 

Z uwagi na skalę produkcji można technologię uznać za małoodpadową. W procesie 
produkcji powstają głównie odpady stanowiące tworzywa sztuczne związane z obróbką wy-

kończeniową wyrobów, tj. wanien i niecek basenowych, np. usuwane naddatki. 

Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji 

Emisyjność procesu technologicznego będzie uzależniona od wielkości produkcji, 
czyli od ilości wykorzystywanych żywic, żelkotów i lakierów, które podczas ich stosowania 
stanowią źródło emisji lotnych związków organicznych. Dlatego też zakłada się redukcję emi-

towanych zanieczyszczeń powietrza na filtrze węglowym projektowanego systemu odciągo-

wego. 

Istotne jest, że proces technologiczny nie wiąże się z generowaniem ścieków.  

Wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane  

w skali przemysłowej 

Proces produkcji wanien i niecek basenowych jest mało skomplikowany technolo-

gicznie, tj. nie wymaga stosowania instalacji i złożonych technicznie urządzeń. Jest to proces 
powszechnie stosowany.  

Ponadto w produkcji stosowane będą materiały i substancje, które posiadają bardzo 
szerokie zastosowanie w produkcji wyrobów poliestrowych i są powszechnie wykorzystywa-

ne w przemyśle lotniczym, szkutniczym oraz motoryzacyjnym. 

Postęp naukowo-techniczny 

Wykorzystywane będą substancje, które na obecną chwilę należą do szeroko stosowa-

nych w produkcji wyrobów  stanowiących wanny i niecki basenowe. W przyszłości, w miarę 
postępu technologicznego i pojawiania się nowocześniejszych rozwiązań w zakresie możli-
wych do wykorzystania w produkcji substancji oraz sprzętu, będą one w miarę możliwości 
i potrzeb wdrażane.  
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6.7 Porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami 

Zgodnie z art.66 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 21 grudnia 2021 r., poz. 2373), 

jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowi-

sko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi techni-

kami. 

Planowane przedsięwzięcie nie spełnia warunków Rozporządzenia Ministra Środowi-

ska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne 
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości 
(Dz. U. z dnia 2 września 2014 r. Poz. 1169).  

W związku z tym przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, 

a tym samym nie wymaga porównania w niniejszym raporcie proponowanej techniki z naj-

lepszymi dostępnymi technikami. 
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7 OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA ANALIZOWANYCH 

WARIANTÓW NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA 

I WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIA POMIĘDZY ELEMENTAMI NA ETAPIE 

REALIZACJI, EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA ORAZ LIKWIDACJI, 

W TYM RÓWNIEŻ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 
PRZEMYSŁOWEJ, KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ, 

A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA 

NA ŚRODOWISKO 

7.1 Ocena oddziaływania akustycznego  

7.1.1 Cel i zakres rozdziału 

Niniejszy rozdział poświęcono zagadnieniu oddziaływania na stan klimatu akustycz-

nego przedsięwzięcia, polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego obiektu na 
cele produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w Ligocie Tułowickiej, gmina Tułowice, w 

województwie opolskim. W opracowaniu określono wpływ inwestycji na stan klimatu aku-

stycznego na terenach przyległych i na najbliższych terenach objętych ochroną przed hała-

sem. Ponadto określono warunki jakie musi spełniać projektowana inwestycja, aby nie powo-

dować przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku.  
Podstawą dokonania oceny jest porównanie poziomu hałasu jaki będzie towarzyszył 

funkcjonowaniu zakładu po budowie z poziomami dopuszczalnymi.  

W ramach niniejszego opracowania: 

 w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, mapy, zdjęcia lotnicze oraz miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego zidentyfikowano obszary jakie podlegają 
ochronie przed hałasem znajdujące się w zasięgu oddziaływania instalacji, 

 określono dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku na zidentyfikowanych tere-

nach, 

 dokonano oceny tła akustycznego, panującego w rejonie lokalizacji przedsięwzię-
cia, charakteryzując równocześnie najistotniejsze źródła hałasu, 

 przeanalizowano proces technologiczny pod kątem możliwych do występowania 
źródeł emisji hałasu podczas funkcjonowania zakładu, 

 w oparciu o przewidywany konieczny zakres prac związanych z  przedsięwzięciem 

oszacowano intensywność oddziaływania instalacji na etapie trwania inwestycji, 
 na podstawie danych projektowych, stworzono model symulacyjny w celu okre-

ślenia oddziaływania akustycznego zakładu, 

 prognozowane oddziaływanie zakładu rozpatrzono z punktu widzenia ochrony 

najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz porównano z obecnie obowiązującymi 
normami w zakresie jakości klimatu akustycznego, 

 w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz, oraz w oparciu o wymagania prze-

pisów z zakresu ochrony środowiska przed hałasem określono warunki projekto-

wania i użytkowania zakładu, które zagwarantują, że będzie ono funkcjonować nie 
naruszając standardów akustycznych obowiązujących na terenach chronionych, 

 określono wskazania do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 
na realizację inwestycji w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. 
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7.1.2 Lokalizacja terenu inwestycji w aspekcie jego potencjalnych oddziaływań akustycz-

nych 

Obiekt w którym będzie odbywać się produkcja z tworzyw sztucznych zlokalizowana 

jest na działce o numerze ewidencyjnym 122/5, na gruntach wsi Ligota Tułowicka, położonej 
w gminie Tułowice, w województwie opolskim. 

W otoczeniu terenu inwestycji znajdują się budynki objęte ochroną przed hałasem. Te-

reny na których stoją budynki objęte ochroną przed hałasem położone są w odległości 16 m 
od terenu inwestycji w kierunku północnym na działkach o numerach 154/4 i 153. Po stronie 

zachodniej od terenu inwestycji znajduje się gęstsza zabudowa wsi, gdzie tereny objęte 
ochroną przed hałasem znajdują się w odległości 70 m na działkach o numerach 152/3, 151/9 
i 134. W odległości 135 m w kierunku południowo-wschodnim na działce o numerze 132 
znajduje się teren objęty ochroną przed hałasem.  

Lokalizacja inwestycji wraz z położeniem najbliższych terenów zabudowy mieszka-

niowej podlegającej ochronie przed hałasem, zostały przedstawione poniżej na rysunku 7.1-1. 

7.1.3 Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie klasyfi-

kacji terenów pod kątem dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Instalacja będzie zlokalizowana terenie miejscowości Ligota Tułowicka, w gminie Tu-

łowice, w powiecie opolskim, w województwie opolskim. Tereny na jakie będzie oddziały-

wać planowana inwestycja na obszarze gminy Tułowice są objęte miejscowymi planami za-

gospodarowania przestrzennego. 

 

 

Rysunek 7.1-1  Fragment ortofotomapy z zaznaczonym terenem prowadzenia 

działalności oraz najbliższymi terenami objętymi ochroną przed 
hałasem. 
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W uchwale nr X/80/2003 Rady Gminy w Tułowicach z dnia 23 października w spra-

wie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Tułowice w paragra-

fie 81 w podpunkcie 19 dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 27 MN, w pa-

ragrafie 76 w podpunkcie 11 dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 26 

MRj,MN oraz w paragrafie 60 w podpunkcie 12 dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 21MRj,MN dopuszczalne poziomy hałasu należy przyjąć jak dla terenów „zabu-

dowy mieszkaniowej”. Ze względu na brak takiej klasyfikacji w aktualnym rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22.01.2014 r., poz. 112). przyjęto najostrzejsze 
standardy dopuszczalnego poziomu hałasu jak dla zabudowy „mieszkaniowej jednorodzin-

nej”. Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na ry-

sunku [patrz: Rysunek 7.1-2]. 

 

 

Rysunek 7.1-2 Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

7.1.4 Wskaźniki oceny oddziaływania akustycznego 

Dla pełnego zrozumienia sposobu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzię-
cia pod kątem uciążliwości akustycznej (hałaśliwości) konieczne jest wyjaśnienie wskaźnika 
oceny – ekwiwalentnego poziomu hałasu. 

Zakład przemysłowy generuje hałas, który może być tak samo głośny w czasie, albo 
też raz głośniejszy, a raz cichszy. W niniejszym przypadku mamy do czynienia z hałasem, 
którego „głośność” ulega dużym zmianom. Głośniej jest wtedy kiedy funkcjonuje wentylacja, 

albo wózek widłowy porusza się z dużą prędkością po placu magazynowym. Pomiędzy po-

szczególnymi głośniejszym okresami jest ciszej, a często całkiem cicho. Należy wyjaśnić, że 
chwilowa „głośność” zakładu, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych pozio-

mów hałasu w środowisku, nie podlega normowaniu. Zatem incydent, albo kilka incydentów, 
które będą bardzo dobrze słyszalne (np. uderzenia wideł wózka widłowego o utwardzoną po-

wierzchnię) nie naruszają standardów jakości środowiska, nawet jeżeli będą bardzo głośne.  
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Na rysunku [patrz: Rysunek 7.1-3] przedstawiono poglądowy fragment zapisu zmian 
poziomu hałasu (niebieska linia oznaczona jako LAeq1s). Przez większość czasu poziom hałasu 
jest niski (około 43-47dB), ale kilka razy pojawiają się zdarzenia które powodują hałas o po-

ziomach o wiele wyższych, około 60-65dB(A). Pomimo wystąpienia hałasów chwilowych o 
tak wysokich poziomach wartość ekwiwalentna dla całego okresu wynosi zaledwie 49dB. 
Wartość ekwiwalentną oznaczono kolorem czerwonym (LAeqT). Z kolei wartość dopuszczalną 

oznaczono kolorem zielonymi (Norma). Jak łatwo zatem zauważyć, fakt że podczas pracy 
zakładu pojawiają się głośne zdarzenia nie jest jednoznaczny z tym, że hałas ten narusza stan-

dardy jakości środowiska. Oczywiście nadmierna liczba takich głośnych zdarzeń może do-

prowadzić w końcu do naruszenia standardu, ale stwierdzenie tego jest możliwe wyłącznie w 
drodze pomiaru w pełnym czasie odniesienia, który dla pory dziennej wynosi 8 godzin. 

 

Rysunek 7.1-3 Ilustracja różnicy pomiędzy chwilowym poziomem hałasu, a 
poziomem ekwiwalentnym. 

Wyniki obliczeń zawarte w niniejszym opracowaniu, wartości przedstawione 
w tekście oraz na mapach są wartościami poziomu ekwiwalentnego, a zatem poziomami 

w przybliżeniu „średnimi”.  Nie są to wartości odzwierciedlające hałas występujący w czasie 
głośniejszych zdarzeń akustycznych. Prawo ochrony środowiska w Polsce nie określa do-

puszczalnych chwilowych poziomów hałasu w środowisku. 

7.1.5 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Jednoznaczne określenie standardów akustycznych możliwe jest jedynie dla terenów 
objętych ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na pozostałych 
terenach standardy akustyczne należy określać na podstawie aktualnego, rzeczywistego zago-

spodarowania terenu – zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowi-

ska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) Dopuszczalne poziomy hałasu w 
środowisku określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22.01.2014 r., 

poz. 112).  

Najbliższe tereny, czyli tereny z zabudową podlegającą ochronie przed hałasem miej-

scowości Ligota Tułowicka są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr X/80/2003 Rady Gminy w Tułowicach z dnia 23 
października w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta gminy 
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Kolejny odczyt z miernika poziomu hałasu 

LAeq1s 

LAeqT 

Norma 
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Tułowice. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu, na tere-

nach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszczalne poziomy hałasu pochodzącego 
od instalacji wynoszą: 

 dla pory dnia (przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym 
godzinom dnia kolejno po sobie następującym)   50 dB(A) 

 dla pory nocy (przedział czasu odniesienia równy jednej najmniej korzyst-

nej godzinie nocy)     40 dB(A) 

Wszystkie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zestawiono  
w tabeli 7.1-1. 

Tabela 7.1-1 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszcze-

gólne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie 
elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych. 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 
Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu 

LAeqD  

przedział czasu 
odniesienia 

równy 16 godzi-
nom 

LAeqN  

przedział czasu 
odniesienia równy 

8 godzinom 

LAeqD  

przedział czasu odnie-

sienia równy 8 najmniej 
korzystnym godzinom 

kolejno po sobie nastę-
pującym 

LAeqN  

przedział czasu 
odniesienia równy 1 
najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

1 
a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

b. Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

b. Tereny zabudowy związanej ze 
stałym lub wielogodzinnym poby-

tem dzieci i młodzieży2) 

c. Tereny domów opieki społecznej 
d. Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania zbio-

rowego 

b. Tereny zabudowy zagrodowej 

c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe  

d. Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 

4 

a. Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. Mieszkań-
ców3) 

68 60 55 45 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 

2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu 
w porze nocy. 

3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyj-

nych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w 
tych dzielnicach strefę śródmiejska, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyj-

nych, handlowych i usługowych. 

Oceny dotrzymania standardów akustycznych dokonuje się: 

 na terenie niezabudowanym na wysokości 1,5 m nad poziomem terenu 

 na terenie zabudowanym: 

 przy elewacji budynków objętych ochroną w odległości 
0,5 -2 m od elewacji w świetle okna kondygnacji ekspo-

nowanej na hałas lub na wysokości 4 m nad poziomem 
terenu, gdy nie ma możliwości wykonania pomiaru w 
świetle okna 

 na terenach otaczających budynki chronione na wysoko-

ści 4 m nad poziomem terenu 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO OBIEK-

TU NA CELE PRODUKCJI WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH W LIGOCIE TUŁOWICKIEJ 

ECOPLAN   Ryszard Kowalczyk   45-010 OPOLE,  ul. Szpitalna 3/9;  tel/fax: (077) 456 65 16 
e-mail: ecoplan@ecoplan.pl,  www.ecoplan.pl 

63 

7.1.6 Tło akustyczne 

Tło akustyczne tworzą wszystkie dźwięki występujące w danym punkcie pomiaro-

wym, które nie pochodzą z zakładu, instalacji, urządzeń aktualnie badanych. W sąsiedztwie 
instalacji nie znajdują się żadne stacjonarne źródła hałasu, które mogłyby znacząco wpływać 
na stan klimatu akustycznego najbliższych terenów chronionych przed hałasem. 

W kierunku zachodnim od obszaru zakładu przebiega droga wojewódzka nr  405. Ha-

łas komunikacyjny powodowany przez pojazdy poruszające się tą drogą może mieć wpływ na 
stan klimatu akustycznego tego obszaru, szczególnie w porze nocnej. Ze względu na obowią-
zujące odrębne dopuszczalne poziomy hałasu komunikacyjnego w środowisku, hałasu komu-

nikacyjnego nie można traktować jako tła akustycznego, ponieważ nie ma możliwości odnie-

sienia się do standardu akustycznego łącznego oddziaływania zakładu i drogi. 

Tło akustyczne zmierzone w okolicy zostało zmierzone i próbki z pomiaru zostały 
przedstawione w poniższej tabeli. 

Tabela 7.1-2 Tabela przedstawia próbki tła akustycznego wraz z czasem w jakim 

zostały nagrane oraz uśrednioną wartość tła akustycznego    

Lp 
Czas roz-

poczęcia 

Czas zakoń-
czenia  

Czas trwa-

nia 

Poziom tła aku-

stycznego [dB] 

Uśredniony poziom 
tła akustycznego [dB] 

1 06:07:47 06:07:56 10 33,4 

33,3 2 06:08:16 06:08:25 10 32,8 

3 06:08:55 06:09:04 10 33,7 

7.1.7 Metodyka prognostyczna i obliczeniowa 

Obliczenia przeprowadzone w ramach opracowania przedstawiają prognozę oddzia-

ływania zakładu bezpośrednio po oddaniu do użytkowania obiektu po zmianie sposobu użyt-

kowania. Obliczenia opierają się o wyznaczony z pomiarów poziom mocy akustycznej po-

szczególnych urządzeń oraz poziom mocy akustycznej podany przez producenta. 

Metodyka obliczeniowa. 

Obliczenia rozprzestrzeniania się fali akustycznej w środowisku przeprowadzono w 
oparciu o model propagacji dźwięku określony normami PN-ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumie-

nie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczeniowa”, oraz 
PN-ISO 9613-1 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. 
Obliczanie pochłaniania dźwięku przez atmosferę” zaimplementowany w programie Sound-

PLAN v. 8.0. 

Na emisję hałasu wpływa wiele czynników. Do najistotniejszych należą: 

 Ilość i poziom mocy akustycznej źródeł hałasu 

 Lokalizacja źródeł hałasu 

 Warunki propagacji hałasu w środowisku 

 Odległość odbiornika od źródła hałasu 

Obliczenia poziomu hałasu emitowanego z terenu zakładu przeprowadzono na pod-

stawie informacji charakteryzujących właściwości akustyczne wszystkich źródeł znajdujących 
się na jego terenie. 
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7.1.8 Oddziaływanie akustyczne prac budowlanych na etapie realizacji inwestycji 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, w czasie prowadzenia prac budowlanych i mon-

tażowych, do środowiska będzie przenikał hałas nieustalony od maszyn i urządzeń budowla-

nych. Wynika on ze zmiennego charakteru prowadzonych prac i tym samym zmiennych ro-

dzajach i ilościach źródeł hałasu. Większość prac będzie przebiegała wewnątrz budynku. W 

ramach realizacji na terenie zakładu planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych na po-

kryciu dachowym.  

Ze względu na ograniczony zakres prac związany ze zmianą sposobu użytkowania 
obiektu z terenu zakładu nie będzie emitowany istotny hałas, który mógłby wpłynąć na tereny 
objęte ochroną przed hałasem.  

7.1.9 Oddziaływanie akustyczne instalacji na etapie jej funkcjonowania. 

Charakter źródła hałasu 

Głównymi źródłami hałasu wpływającymi na klimat akustyczny będą urządzenia wen-

tylacyjne zakładu, których praca związana jest z utrzymaniem odpowiedniego klimatu we-

wnątrz zakładu. W skład urządzeń wentylacyjnych wchodzą wentylatory oraz czerpnie świe-

żego powietrza.  

Zakład będzie emitował także hałas związany z transportem surowców i wywozem 

gotowych produktów. Transport ten ogranicza się do czterech transportów gotowych wyro-

bów tygodniowo i maksymalnie pięciu transportów dowożących surowiec samochodami do-

stawczymi tygodniowo w tym udział samochodów o większej ładowności (ciągniki siodłowe 

z naczepami) nie będzie przekraczać 5 % dostaw. Na terenie pracować będą także dwie łado-

warki JCB 535-140 oraz spalinowy wózek widłowy. 
Na terenie zakładu brak jest innych istotnych źródeł hałasu mogący znacząco wpływać 

na stan klimatu akustycznego. 

Technologia zakładu i związane z nią źródła halasu 

Proces technologiczny polegał będzie na produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 
metodą laminowania. W zakres asortymentu produkcyjnego wchodziły będą przede wszyst-

kim wanny i niecki basenowe. 

W ramach przedsięwzięcia w budynku zainstalowany będzie system wentylacyjny, 

tłoczący świeże powietrze do wnętrza oraz system wyciągowy powietrza, który z wnętrza 
budynku dostaje się do filtrów, a dalej do kominów wentylacyjnych. System ten ma zapewnić 
wewnątrz warunki odpowiednie do przygotowania produktu.  

Całość prac przy wykonywaniu produktu wewnątrz zakładu, wykonywana będzie bez 

udziału urządzeń generujących istotny hałas.   

Na terenie zakładu pracować będą dwie ładowarki do przewozu gotowych produktów 
i załadunku ich na samochód dostawczy. Do przewozu materiałów z samochodów dostaw-

czych wykorzystywany będzie także spalinowy wózek widłowy. 

Dokładne rozmieszczenie poszczególnych źródeł hałasu przedstawiono na załączni-

kach graficznych z wynikami obliczeń. 
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Środki ochrony przed hałasem przewidziane do zastosowania 

Ze względu na znikome oddziaływanie akustyczne na tereny objęte ochroną przed ha-

łasem nie są przewidziane do zastosowania żadne środki ochrony przed hałasem. 

Źródła hałasu wprowadzone do modelu obliczeniowego 

Do modelu obliczeniowego wprowadzono wszystkie źródła hałasu które emitują istot-

ny hałas. Do dominujących źródeł hałasu należy praca ładowarki JCB 535-140, która pracuje 
przez maksymalnie dwie godziny w porze dnia. Na terenie znajdować się będą dwie ładowar-

ki, ale inwestor wyklucza działanie dwóch ładowarek w tym samym czasie. Moc akustyczną 
ładowarek teleskopowych przyjęto z karty katalogowej BS Standard BS 5228-2009; table C2 

i wynosi LWA = 101,6 dB. Fotografia ładowarki teleskopowej przedstawiona jest na rysunku 

[patrz: Rysunek 7.1-4] Na terenie zakładu pracuje sporadycznie także spalinowy wózek wi-

dłowy. Inwestor przyjął, że maksymalny czas pracy wózka widłowego wynosi 30 min w po-

rze dnia. Moc akustyczna wózka widłowego spalinowego odczytano z kart katalogowych 

SCHALL Emissionsdatenkatalog, gdzie LWA = 100 dB. Zakład będzie prowadził wymianę 
towarów z partnerami biznesowymi za pośrednictwem samochodów dostawczych, oraz cią-
gników siodłowych z naczepami których udział w transporcie nie będzie przekraczał 5 %. 
Przyjęto do obliczeń dzień transportu w którym odbywa się jeden transport samochodem cię-
żarowym i jeden transport samochodem dostawczym. Czas transportu dla obu typów pojaz-

dów w ciągu pory dnia wyniesie 30 min. Przejazd transportu przedstawiono jako źródło li-
niowe o mocy akustycznej równej LWA” = 52 dB dla transportu samochodem dostawczym i 

LWA” = 64 dB dla transportu ciągnikiem siodłowym (LWA”  - moc akustyczna 1m bieżącego 
drogi po 1 przejeździe pojazdu). Moc akustyczną przejeżdżających transportów zaczerpnięto 
z katalogu SCHALL Emissionsdatenkatalog. Źródłem hałasu pracującym w przewidywalny 
sposób jest wentylacja zakładu pracująca w czasie 6 godzin w ciągu pory dnia. Zmierzono w 

odległości czterech metrów poziom hałasu dobywający się z wentylacji. Źródło generuje po-

ziom hałasu równy 53,7 dB. Z obliczeń wynika, że moc akustyczna wentylacji wynosi 77,8 
dB. Na terenie zakładu zlokalizowane są dwie wentylacje będące źródłem hałasu, widoczne 

na rysunku [patrz: Rysunek 7.1-5]. 

Pełna ewidencja źródeł hałasu, wchodzących w skład inwestycji po zakończeniu reali-
zacji wraz z ich parametrami akustycznymi i czasem pracy została przedstawiona w tabeli 
[patrz: ]. 

Zestawienie źródeł hałasu oraz ich charakterystyki, w tym parametry akustyczne (moc 
akustyczna LWA, współczynnik kierunkowość D, charakterystykę widma generowanego 
dźwięku, itp.) przedstawiono na załączonych do opracowania wydrukach z programu oblicze-

niowego SoundPlan v. 8.2 [patrz: Aneks 1]. 

Tabela 7.1-3 Zestawienie źródeł hałasu 

Lp Źródło hałasu 

Ilość pracujących 
źródeł w tym 
samym czasie 

Czas pracy 

[h] 

Moc akustyczna 

[dB] 

1 Ładowarka 1 2 101,6 

2 Wózek widłowy 1 0,5 100 

3 Samochód dostawczy 1 0,5 52 

4 Samochód ciężarowy 1 0,5 64 

5 Wentylacja 2 6 77,8 
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Rysunek 7.1-4 Ładowarka teleskopowa JCB 535-140. 

 

 

Rysunek 7.1-5 Pomiar hałasu pochodzącego od wentylacji.  
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Model obliczeniowy 

Model terenu wykorzystany w modelu obliczeniowym 

Numeryczny model terenu zawarty w model obliczeniowym opracowano w oparciu o 

numeryczny model terenu pochodzący z zasobu geodezyjnego z 2020 r (źródło: 
www.geoportal.gov.pl), klasy NMT3, o średniej kwadratowej błędów wysokości normalnej H 
nie większej niż 0,2 m. 

Pochłanianie/odbijanie dźwięku przez teren 

Teren na którym prowadzona jest działalność to w większości utwardzony teren  odbi-

jający dźwięk. W pobliżu najbliższych terenów objętych ochroną przed hałasem na drodze 

propagacji dźwięku przebiega asfaltowa droga odbijająca dźwięk. Pozostały teren wokół tere-

nu na którym prowadzona jest działalność to pola i grunty orne będące powierzchnią pochła-

niającą dźwięk.  

Tereny leśne i inne ograniczające propagację dźwięku 

Wokół terenu inwestycji posadzone są pojedyncze drzewa, lecz nie stanowią one prze-

szkody dla propagacji dźwięku. Większe tereny zadrzewione znajdują się poza obszarem od-

działywania inwestycji i nie maja wpływu na propagację dźwięku w kierunku zabudowy po-

tencjalnie narażonej na hałas od badanego zakładu. Wokół terenu inwestora postawione jest 

betonowe ogrodzenie o wysokości dwóch metrów mogące wpłynąć na propagację dźwięku. 

Model zabudowy 

Model zabudowy opracowany został w oparciu o przeprowadzona wizje lokalną oraz 
ortofotomapę. 

Ekrany akustyczne i inne środki ochrony przed hałasem 

 Zakład nie emituje hałasu który mógłby być uciążliwy dla mieszkańców, stąd model 

nie zawiera żadnych celowych środków ochrony przed hałasem. 

Wizualizacja modelu obliczeniowego 

Na poniższych rysunkach przedstawiono model obliczeniowy opracowany w progra-

mie SoundPlan wersja 8.2. 

Wyniki obliczeń. 

Obliczenia rozkładu poziomu hałasu przeprowadzono dla pory dnia, w siatce oblicze-

niowej umiejscowionej na wysokości 4,0 m nad poziomem terenu. Ze względu na małą odle-

głość od najbliższych terenów chronionych przeprowadzano dodatkowo obliczenia w punk-

tach zlokalizowanych na granicy terenów mieszkalnych. 

Wyniki obliczeń w siatce obliczeniowej na wysokości 4,0 m nad poziomem terenu 

Wyniki obliczeń w siatce obliczeniowej na wysokości 4,0 m nad poziomem terenu, w 
postaci izolinii równego poziomu hałasu w środowisku, przedstawione zostały na załączni-

kach graficznych: 

http://www.geoportal.gov.pl/
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 7.1-1 – dla pory dnia po zmianie sposobu użytkowania, 

Przedstawione wyniki wskazują, że w porze dziennej poziom hałasu na granicy terenu 
zakładu może nieznacznie przekraczać wartość 50 dB(A). Dotyczy to północnej, wschodniej i 
zachodniej granicy terenu. Izofona o wartości 55 dB(A) przekracza granicę terenu inwestora 
we wschodniej części. 

 

Rysunek 7.1-6 Model obliczeniowy opracowany w programie Sound Plan wy-

korzystany do obliczenia poziomu hałasu w otoczeniu zakładu.  

 Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w żadnym przypadku poziom hałasu na te-

renach chronionych nie będzie przekraczać wartości dopuszczalnych. Dotyczy to pory dzien-

nej, w porze nocnej zakład nie pracuje. Obliczenia przeprowadzono dla najmniej korzystnych 

warunków pracy instalacji.  

Wyniki obliczeń w punktach kontrolnych na elewacjach najbliższych budynków 

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki obliczeń w punktach kontrolnych położo-

nych najbliżej instalacji. 

Tabela 7.1-4  Wyniki obliczeń dla punktów przy P-1 i P-2 sporządzono dla 
funkcjonowania instalacji dla pory dnia. 

Punkt 

Dopuszczalny poziom 

hałasu, dB 

Obliczony poziom 

hałasu, dB 

Poziom hałasu po 
uwzględnieniu tła 
akustycznego, dB 

Przekroczenia 

dopuszczalnych po-

ziomów dźwięku dB 

LAeqD LAeqN LAeqD LAeqN LAeqD LAeqN LAeqD LAeqN 

P-1 50 40 47 --- 46,8 --- --- --- 

P-2 50 40 47 --- 46,8 --- --- --- 

 

Poziom hałasu pochodzącego z instalacji, obliczony na terenie objętym ochroną przed 
hałasem wynosi zarówno w punkcie P-1 jak i P-2 47 dB co po odjęciu tła akustycznego wy-

nosi 46,8 dB. Wartość ta jest niższa od dopuszczalnego poziomu hałasu na tym terenie rów-
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nego 50 dB określonego rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 

22.01.2014 r., poz. 112). W porze nocy zakład nie pracuje. Nie stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach położonych najbliżej inwestycji dla których 
został określony dopuszczalny poziom hałasu. 

7.1.10 Oddziaływanie skumulowane 

W sąsiedztwie terenu inwestora po zachodniej stronie znajduje się zakład zajmujący 
się wyrobami wędliniarskimi. Nie stwierdzono by obiekt emitował hałas do środowiska, cały 
emitowany hałas przemysłowy pochodzić będzie wyłącznie z terenu inwestora.  

7.1.11 Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego likwidacji 

Planowane przedsięwzięcie nie polega na realizacji obiektu tymczasowego, lub obiek-

tu który ma określony czas funkcjonowania. Inwestor nie przewiduje likwidacji instalacji w 

możliwym do przewidzenia okresie czasu. Bardziej prawdopodobna jest dalsza rozbudowa 
obiektu w przyszłości, a nie jego likwidacja. 

7.1.12 Działania łagodzące w zakresie oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia na eta-

pie realizacji, funkcjonowania i likwidacji 

Ze względu na brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu nie przewiduje się 
działań łagodzących oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia zarówno na etapie realizacji, 
jak i funkcjonowania oraz likwidacji 

7.1.13 Oddziaływanie transgraniczne 

Instalacja nie niesie ze sobą ryzyka oddziaływania transgranicznego ze względu na 
dużą odległość od granicy państwa. Najbliższą granicą państwa jest granica z Czechami odda-

lona o 28 km od terenu instalacji. 

7.1.14 Monitoring w zakresie oddziaływania akustycznego 

Nie ma konieczności prowadzenia monitoringu w zakresie oddziaływania akustyczne-

go od terenu instalacji, ani w okresie realizacji i funkcjonowania ani likwidacji przedsięwzię-
cia. Brak takiej konieczności wynika z nikłego oddziaływania akustycznego przedsiewzięcia, 
jak tez z braku takiego obowiązku wynikającego z zapisów rozporządzenia Ministra Klimatu i 
Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 
wielkości emisji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1710). 

7.1.15 Oddziaływanie na zdrowie ludności 

Emisja hałasu do środowiska z terenu obiektów przemysłowo-usługowych, jak rów-

nież obiektów komunikacyjnych może niekorzystnie wpływać również na zdrowie ludności, 
tj. osób narażonych bezpośrednio na oddziaływanie akustyczne, nie będących mieszkańcami 
terenów chronionych czy też pracownikami obiektów emitujących hałas. Zgodnie z badania-

mi przeprowadzonymi przez Federal Interagency Committee on Urban Noise w 1992 roku 

emitowany hałas odbierany jest przez ludność jako uciążliwy, niezależnie od miejsca ich 

przebywania. Poniższa tabela prezentuje podsumowanie wyników przeprowadzonych badań. 

Tabela 7.1-5 Szacowany poziom uciążliwości hałasu 
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Notowany poziom 

hałasu 

Szacowany poziom uciąż-
liwości 

Stopień uciążli-

wości 
75dB(A) i więcej 37% bardzo poważny 

70dB(A) 25% poważny 

65dB(A) 15% znaczący 

60dB(A) 9% średni 
55dB(A) i mniej 4% mały 

W przypadku projektowanego przedsięwzięcia, nikła emisja hałasu powoduje, że 
uciążliwość akustyczną przedsięwzięcia można ocenić jako małą. Projektowane przedsię-
wzięcie nie będzie źródłem uciążliwości akustycznej dla ludności, a tym bardziej nie będzie 
stanowiło zagrożenia dla zdrowia mieszkańców miejscowości Ligota Tułowicka. 

7.1.16 Oddziaływanie inwestycji w zakresie wibracji 

Wibracjami nazywa się niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne rozprzestrzeniają-
ce się w ośrodkach stałych. Wpływ wibracji na zdrowie człowieka jest rozpoznany, głównie 
dzięki problematyce występowania wibracji na stanowiskach pracy w przemyśle ciężkim i 
budownictwie. W prawodawstwie polskim brak jest jednak przepisów regulujących kwestię 
wpływu drgań mechanicznych na środowisko oraz wartości normatywnych określających 
dopuszczalne wielkości przenoszonych drgań do środowiska. 

Jak wspomniano wcześniej, zjawiska wibracji występują najczęściej w związku z pra-

cą zakładów przemysłu ciężkiego lub budowlanego oraz przy pracach budowlanych wykorzy-

stujących ciężki sprzęt budowlany, a także w sąsiedztwie tras komunikacyjnych charakteryzu-

jących się wysokim natężeniem ruchu przy dużym udziale samochodów ciężarowych.  
Na terenie instalacji nie występują żadne urządzenia, których praca może generować 

wibracje. Stwierdza się więc, że projektowane przedsięwzięcie, nie będzie źródłem uciążliwo-

ści w zakresie drgań mechanicznych. Z funkcjonowaniem działalności nie będzie związane 
przenoszenie ponadnormatywnych wibracji zarówno przez grunt jak i elementy konstrukcyjne 
obiektów. 

7.1.17 Napotkane trudności i ograniczenia 

Ze względu na charakter pracy i nieregularność dostaw i transportu gotowych wyro-

bów jedynym przewidywalnym źródłem hałasu na terenie przedsiewzięcia jest wentylacja, 
pozostałe prace regulowane są przez zapotrzebowanie na produkty. Przyjęto czasy i wartości, 
które mają odpowiadać intensywnej pracy zakładu w czasie dużego zapotrzebowania na wy-

roby. Jednakże hałas generowany przez zakład na co dzień, może być niższy. Dotyczy to w 

szczególności zachowawczych założeń odnośnie pracy ładowarki na place przed budynkiem 
zakładu. 

7.1.18 Wnioski oraz wskazania do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
inwestycji. 

1. Realizacja planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z emisja hałasu o zmien-

nym poziomie. Nie można wykluczyć także okresowego występowania hałasu o cha-

rakterze impulsowym. Ze względu na to że większość prac odbywać się będzie we-

wnątrz budynku można zakładać, że tereny zamieszkałe nie będą znajdować się w za-

sięgu jakiegokolwiek oddziaływania. Na terenach chronionych przed hałasem, z pew-

nością nie wystąpią poziomy wyższe od wartości dopuszczalnych LAeqD i LAeqN. 
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2. Instalacja będzie także źródłem emisji hałasu na etapie funkcjonowania. Emisja hałasu 
będzie występować jedynie w porze dnia. Głównymi źródłami hałasu będą przejazdy 
ładowarką po terenie zakładu. Emisja hałasu od źródeł stacjonarnych – głownie wen-

tylacji - będzie znikoma. 
3. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że funkcjonowanie przedsię-

wzięcia zgodnie z przedstawionymi założeniami nie spowoduje powstawania przekro-

czeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych ani w porze dziennej, 

ani w porze nocnej. 

4. Rozwiązania przyjęte ostatecznie w projekcie budowlanym muszą pozwolić na do-

chowanie standardów akustycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22.01.2014 r., poz. 112).  
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7.2 Opis oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne 

Przedsięwzięcie, którego dotyczy niniejsze opracowanie, polega na zmianie sposobu 
użytkowania istniejących pomieszczeń produkcyjnych byłego zakładu tartacznego na cele 
produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, tj. przede wszystkim wanien i niecek basenowych. 

Przedsięwzięcie nie wymaga realizacji obiektów budowlanych, a jedynie dostosowania 
pomieszczeń w obrębie istniejącej zabudowy. Dostosowanie to będzie polegało przede 
wszystkim na wyposażeniu wspomnianych pomieszczeń w odpowiednie narzędzia, maszyny 
oraz właściwą organizację przestrzeni pracy (ewentualne prace remontowe w zakresie 
instalacji, wyposażenia i wykończenia pomieszczeń). 

7.2.1 Zapotrzebowanie wody 

Etap realizacji przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie, którego dotyczy niniejsze opracowanie, będzie powodowało 
konieczność poboru wody na etapie realizacji inwestycji zarówno na cele bytowe ekip 
wykonujących prace budowlane, jak i na potrzeby budowy.  

Szacuje się, iż proce budowlane wykonywane będą przez około 10 osób, co wiązało 
się będzie z zapotrzebowaniem na wodę rzędu około 300 dm3/dobę.  

Dodatkowe ilości wody mogą być pobierane na potrzeby samych prac budowlanych, 
związanych na z koniecznością wykorzystania materiałów wykończeniowych (np. gipsu, kle-

ju). Zapotrzebowanie na wodę na ten cel nie powinno przekroczyć 100 dm3/dobę.  
Na etapie realizacji przedsięwzięcia, woda dostarczana będzie z istniejącej sieci wo-

dociągowej, alternatywnie, dostarczana może być w zbiornikach. 

Etap funkcjonowania przedsięwzięcia  

Funkcjonowanie zakładu nie powoduje konieczności poboru wody na cele produkcyjne. 
Niewielkie ilości wody pobierane będą natomiast na potrzeby socjalno-bytowe pracowników 

zakładu, oraz na cele porządkowe – zakłada się, że przy produkcji pracę znajdzie 15 osób, na 
potrzeby których pobranych zostanie około 0,45 m

3
 wody w ciągu doby. Na etapie funkcjo-

nowania zakładu woda pobierana będzie z wodociągu. 
 

7.2.2 Odprowadzenie ścieków 

Ścieki bytowe 

Powstające w ilości około 0,4 m
3
/dobę ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do 

kanalizacji zewnętrznej.  

Ścieki technologiczne 

Funkcjonowanie zakładu nie będzie powodowało powstawania ścieków przemysło-

wych.  
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Wody opadowe 

Zgodnie z informacją zamieszczoną w rozdziale 4.4, łącznia ilość wód opadowych 
spływających z terenu zakładu w trakcie występowania deszczu nawalnego wyniesie: 46,51 
dm

3
/s. Podobnie jak ma to miejsce obecnie, wody opadowe, spływające z terenu zakładu 

przenikać będą w sposób niezorganizowany do gruntu. 

7.2.3 Wpływ przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne 

Wody powierzchniowe 

Charakterystyka wód powierzchniowych wykonana została w rozdziale 5.1.3 
niniejszego opracowania. 

Zgodnie ze zaktualizowanym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry, projektowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest na o terenie dwóch JCWP o 
nazwach:  

 Pradelna o symbolu RW60001712869, 

 Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej o symbolu RW60001912899. 

 

Pradelna 

Podstawowe charakterystyki określające tą JCWP są następujące: 
 

TYP JCW 17 

STATUS JCW WSTĘPNY NAT 

STATUS JCW OSTATECZNY NAT 

ZMIANY HYDROMORFOLOGICZNE 

UZASADNIAJĄCE WYZNACZENIE 

Nie dotyczy 

AKTUALNY STAN JCW Dobry 

OCENA  RYZYKA  NIEOSIĄGNIĘCIA  CELÓW  
ŚRODOWISKOWYCH 

niezagrożona 

CELE ŚRODOWSKOWE:  

- STAN/POTENCJAŁ EKOLOGICZNY Dobry 

- STAN CHEMICZNY Dobry 

ODSTĘPSTWO Nie 

TYP ODSTĘPSTWA Nie dotyczy 

TERMIN OSIĄGNIECIA DOBREGO STANU 2015 

UZASADNIENIE ODSTĘPSTWA Nie dotyczy 

 

Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej  
Podstawowe charakterystyki określające tą JCWP są następujące: 

 

TYP JCW 19 

STATUS JCW WSTĘPNY SZCW 

STATUS JCW OSTATECZNY SZCW 
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ZMIANY HYDROMORFOLOGICZNE 

UZASADNIAJĄCE WYZNACZENIE 

przekroczenie wskaźników: i3, m2, m4, m3 

AKTUALNY STAN JCW Dobry 

OCENA  RYZYKA  NIEOSIĄGNIĘCIA  CELÓW  
ŚRODOWISKOWYCH 

niezagrożona 

CELE ŚRODOWSKOWE:  

- STAN/POTENCJAŁ EKOLOGICZNY Dobry 

- STAN CHEMICZNY Dobry 

ODSTĘPSTWO Nie 

TYP ODSTĘPSTWA Nie dotyczy 

TERMIN OSIĄGNIECIA DOBREGO STANU 2015 

UZASADNIENIE ODSTĘPSTWA Nie dotyczy 

Wody podziemne 

Charakterystyka wód podziemnych wykonana została w rozdziale 5.1.3 niniejszego 

opracowania. 

Zgodnie ze zaktualizowanym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry, projektowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest na terenie JCWPd o symbolu 

PLGW6000109. Podstawowe charakterystyki określające jednolitą część wód podziemnych 

są następujące:  
 

DORZECZE Odra 

OCENA  STANU 

- ILOŚCIOWEGO 

 - CHEMICZNEGO 

 

dobry 

dobry 

OCENA  RYZYKA  NIEOSIĄGNIĘCIA CELÓW  
ŚRODOWISKOWYCH 

niezagrożona 

CELE ŚRODOWSKOWE: 
- STAN ILOŚCIOWY 

- STAN CHEMICZNY 

 

Dobry 

Dobry 

RZGW Wrocław 

 

7.2.4  Wpływ inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne oraz możliwości osiągnięcia 
celów środowiskowych 

W niniejszym rozdziale dokonano oceny zagrożenia wód powierzchniowych, 

podziemnych, oraz możliwości osiągnięcia celów środowiskowych przez JCW ze względu na 
realizację, eksploatacje i likwidację projektowanej inwestycji. Ocena ta wykonana została w 
ujęciu lokalnym, to jest w obrębie projektowanego zakładu oraz w jego najbliższym otocze-

niu. 

Wpływ bezpośredni na cieki i zbiorniki wodne  

Podstawowy ciek zlewni JCWP to Ścinawa Niemodlińska, który przepływa w 
odległości około 220 m na południowy - wschód i wschód od terenu inwestycji. Pozostaje on 

zatem poza zasięgiem bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia. Bezpośrednio w 
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obrębie terenu objętego zamierzeniem inwestycyjnym nie występują jakiekolwiek cieki, ani 

też zbiorniki wodne. Tym samym przedsięwzięcie w okresie prowadzenia prac budowlanych 
nie wymaga ingerencji w koryta cieków, w tym też zmiany ich przebiegu. Odziaływanie takie 
nie wystąpi także na etapie eksploatacji instalacji, ani też w przypadku jej ewentualnej likwi-

dacji.  

Wpływ na warunki hydromorfologiczne 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wiąże się z 
zaburzaniem naturalnego reżimu hydrologicznego cieków, ograniczaniem morfologicznej 

ciągłości cieków, a także wpływem na strukturę koryt cieków (brak przekształcania cieków). 
Dotyczy to zarówno okresu realizacji, jak i funkcjonowania i likwidacji przedsięwzięcia.  

Wpływ na zasoby wód powierzchniowych i podziemnych 

Realizacja inwestycji (podobnie jak jej ewentualna likwidacja) pociągnie za sobą ko-

nieczność poboru wody głownie na cele bytowe pracowników budowy, ale także na potrzeby 
budowlane. Przewiduje się, iż woda będzie wówczas dostarczana z wykorzystaniem sieci wo-

dociągowej (ewentualnie dostarczana w zbiornikach). Funkcjonowanie inwestycji wiąże się z 
poborem wód na potrzeby socjalno-bytowe (nie przewiduje się poboru na cele produkcyjne). 

Woda pobierana będzie z wodociągu, na podstawie stosownej umowy. Tym samym nie prze-

widuje się, aby planowana inwestycja miała negatywne skutki w odniesieniu do lokalnych 

zasobów wód podziemnych. 

Wpływ na warunki zasilania i przepływu wód podziemnych  

W ramach inwestycji nie przewiduje się wykonywania prac wymagających wykony-

wania głębokich wykopów, czy też realizacji obiektów wymagających fundamentowania.  
Zważając na powyższe, ale także skalę projektowanej inwestycji, oraz fakt iż nie przewiduje 
się zmian w sposobie gospodarowania wodami odpadowymi w stosunku do stanu obecnego 

stwierdzono, iż warunki zasilania wód podziemnych nie zostaną zmienione.  

Tym samym nie przewiduje się, aby realizacja inwestycji miała negatywne skutki w 

odniesieniu do warunków zasilania i przepływu wód podziemnych. 

Wpływ na warunki chemiczne - jakość wód  

Realizacja inwestycji (a także parce budowlane związane z jej ewentualną likwidacją)  
nie będzie powodować zanieczyszczania środowiska wodnego z uwagi na następujące działa-

nia: 

 stan wykorzystywanego sprzętu technicznego będzie na bieżąco kontrolowany 
pod kątem wystąpienia ewentualnego wycieku olejów technicznych  

 możliwość korzystania przez załogi budowlane z sanitariatów  

 magazynowane na szczelnym podłożu umożliwiającym zebranie ewentualnych 
wycieków substancji mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska 
wodnego (np. farby, lakiery itp.) 

 

Także funkcjonowanie zakładu nie będzie powodować zanieczyszczania środowiska 
wodnego, gdyż przewiduje się zastosowanie następujących rozwiązań:  
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 nieprzepuszczalne posadzki 

 odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji zewnętrznej, 

 na powierzchni ziemi w obrębie zakładu nie będą gromadzone żadne substancje 
niebezpieczne, które poprzez wody opadowe mogłyby być wymyte i przenikać 
do gruntu 

 magazynowanie i wykorzystanie substancji niebezpiecznych prowadzone będzie 

w miejscu zadaszonym  

 przeładunek, magazynowanie i wykorzystanie substancji niebezpiecznych pro-

wadzone będzie w miejscu wyposażonym w szczelną posadzkę i sorbenty umoż-
liwiające zebranie ewentualnych wycieków 

Generalnie z terenu zakładu nie będą odprowadzane do środowiska (do wód lub 
gruntu) ścieki i zanieczyszczenia, które stwarzałyby zagrożenie jakościowe wód 
powierzchniowych lub podziemnych. 

Wpływ inwestycji na elementy biotyczne  

Oddziaływanie na elementy biotyczne (organizmy wodne), zwłaszcza w obrębie cie-

ków głównych JCWP, stanowi pochodną ewentualnego negatywnego wpływu na czynniki, 
które przeanalizowano powyżej, a zwłaszcza warunki hydromorfologiczne oraz warunki 
fizyczno-chemiczne. Ponieważ zagrożenie nie będzie mieć miejsca, nie przewiduje się 
również zagrożenia dla elementów biotycznych środowiska wodnego. 
 

Podsumowanie 

Przedsięwzięcie nie będzie mieć w ujęciu lokalnym negatywnego wpływu na: 

 lokalny układ hydrograficzny 

 warunki hydromorfologiczne cieków, 

 elementy biotyczne cieków (fitoplankton, makrofity, fitobentos, bezkręgowce 
bentosowe, ryby), 

 jakość wód, 

 przepływ, warunki zasilania i lokalne zasoby wód podziemnych oraz 
powierzchniowych.  

Tym samym, nie wystąpi zagrożenie dla stanu wód powierzchniowych oraz 
podziemnych, a tym samym na cele środowiskowe JCWP i JCWPd.  

7.2.5  Zagrożenie powodziowe 

Dane zamieszczone w ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju) opracowane przez  
KZGW, a przedstawiające mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego 
wskazują, że teren realizacji przedsięwzięcia nie jest zagrożony występowaniem powodzi, tj. 
nie jest to obszar szczególnego zagrożenia powodzią. 

7.2.6 Ocena oddziaływania w okresie likwidacji przedsięwzięcia 

Nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania projektowanej instalacji 
w okresie jej likwidacji na stan wód powierzchniowych, ani też podziemnych. Zaznaczyć 
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jednak należy, iż rozpoczęcie działań likwidacyjnych poprzedzić należy ich zaplanowaniem, 
oraz przeprowadzeniem prac przygotowawczych, jak np.: usunięciem z terenu zakładu 
wszelkiego rodzaju substancje niebezpiecznych, kontrolą sprzętu budowlanego jaki będzie 
wykorzystywany w okresie likwidacji pod katem występowania ewentualnych wycieków 
olejów technicznych, czy też przygotowaniem zaplecza technicznego. 

7.2.7 Wnioski 

 Przy założeniu prowadzenia prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej, na 
zasadach o jakich mowa w przepisach szczegółowych, nie przewiduje się 
negatywnego wpływu inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne oraz na 

możliwości osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. 

 Powyższy wniosek jest prawdziwy przy założeniu podjęcia działań o jakich 
mowa w rozdziale 7.2.8. 

7.2.8 Działania minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko 

Działania minimalizujące o jakich mowa w niniejszym rozdziale stanowią czynnik 
warunkujący poprawność oceny o jakiej mowa w rozdziale 7.2.4. 
Etap realizacji inwestycji 

 ewentualne substancje mogące stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska 
wodnego (np. farby, lakiery) należy magazynować na szczelnym podłożu, 
umożliwiającym zebranie ewentualnych wycieków 

Etap eksploatacji inwestycji 

 Ścieki bytowe odprowadzać należy do kanalizacji zewnętrznej 

 magazynowanie substancji mogących niekorzystnie wpływać na jakość wód (np. 

żywice, utwardzacze, lakiery, żelkoty) prowadzić należy w szczelnych, zamyka-

nych zbiornikach/pojemnikach, do których nie będą miały dostępu osoby po-

stronne 

 posadzkę, w miejscu magazynowania substancji mogących niekorzystnie 
wpływać na jakość wód, należy wykonać w taki sposób, aby możliwe było ze-

branie ewentualnych wycieków (np. wyprofilowana posadzka, ograniczenie 
miejsca magazynowania krawężnikami lub ścianami) 

 miejsce przeładunku, magazynowania i wykorzystania substancji mogących 
niekorzystnie wpływać na jakość wód wyposażyć należy w szczelną posadzkę i  
środki umożliwiające zebranie ewentualnych wycieków 

 magazynowanie i wykorzystanie substancji mogących niekorzystnie wpływać na 
jakość wód należy prowadzić pod zadaszeniem 

Etap likwidacji  

 ewentualne substancje mogące stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska 
wodnego należy magazynować na szczelnym podłożu, umożliwiającym zebranie 
ewentualnych wycieków 
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7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym 

7.3.1 Cel i zakres oceny 

W niniejszym rozdziale zawarto analizę wpływu na stan klimatu elektromagnetyczne-

go, będącego skutkiem realizacji przedsięwzięcia. 

Konsekwencje zagrożenia naturalnego środowiska elektromagnetycznego można po-

dzielić na dwie grupy: 

 w zakresie niskich częstotliwości - zagrożenia te związane są z oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych bezpośrednio na procesy elektrochemiczne zachodzące w ko-

mórkach;  

 w zakresie średnich i wysokich częstotliwości i promieniowania mikrofalowego - 

główne zagrożenie związane jest z oddziaływaniem termicznym tego promieniowania 
na tkanki i komórki. 
W niniejszym raporcie w szczególności wzięto pod uwagę możliwe oddziaływanie 

projektowanej inwestycji w zakresie: 

 pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50Hz (źródłem występowania pól o tej 
częstotliwości są: elektroenergetyka, oświetlenie, ogrzewanie, silniki, urządzenia zasi-

lane z sieci, urządzenia przemysłowe), 

 promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal średnich (np. nadajniki radiowe 

i GSM, radionawigacja). 

7.3.2 Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych w środowi-

sku 

Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych zostały 
określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopusz-

czalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z dnia 19 grudnia 
2019r., poz. 2448). Rozporządzenie to różnicuje dopuszczalne poziomy pól elektromagne-

tycznych dla: 

 terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 

 miejsc dostępnych dla ludności. 
 

Tabela 7.3-1 Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się pa-

rametry 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 przezna-

czonych pod zabudowę mieszkaniową. 

Parametr fizyczny Składowa  
elektryczna 

Składowa  
magnetyczna 

Gęstość mocy Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego 

 1 2 3 4 

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 
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Tabela 7.3-2 Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się pa-

rametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych 
na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, cha-

rakteryzowane 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 1 kHz do 3 kHz 250V/m 5 A/m - 

6 Od 3 kHz do 150 kHz 87 V/m 5 - 

7 Od 0,15 MHz do 1 MHz 87 V/m 0,73/f A/m 
- 

8 od 1 MHz do 10 MHz 87 /f 
0,5

 0,73/f A/m - 

9 od 10 MHz do 400 MHz 28 0,073 2 

10 od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x f 
0,5

 0,0037 x f 
0,5

 f/200 W/m
2
 

11 od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10 

- f wartość częstotliwości pola elektromagnetycznego z tego samego wiersza kolumny „Zakres częstotliwości pola  

- elektromagnetycznego”. 
- wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych E i magnetycznych H o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, 

podanym z dokładnością do jednego miejsca znaczącego; 
- wartości równoważnej gęstości mocy S dla pól elektromagnetycznych o częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, 

podanej z dokładnością do jednego miejsca znaczącego po przecinku. 

7.3.3 Pola elektromagnetyczne o częstotliwości 50Hz 

Źródłem pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz są wszystkie urządzenia 
będące odbiornikami energii elektrycznej oraz sama sieć elektroenergetyczna, w tym genera-

tory i transformatory. Należy jednak zaznaczyć, że jedynie urządzenia i sieć pracujące 
w wysokich napięciach, wynoszących co najmniej 110 kV, są zdolne do wytworzenia pola 
elektromagnetycznego, którego poziom mógłby osiągnąć i naruszyć wartości dopuszczalne. 
Na podstawie wyników współczesnych badań należy stwierdzić, że urządzenia pracujące 
w niskich i średnich napięciach wytwarzają na tyle małe pola elektromagnetyczne, że nie 
wpływają one niekorzystnie na organizmy żywe.  

7.3.4 Etap realizacji przedsięwzięcia 

Zasilanie terenu prowadzonych prac może być realizowane z wykorzystaniem istnie-

jącego zasilania obiektów znajdujących się na terenie działki, czyli obecnego już przyłącza do 
sieci energetycznej.  

Okres realizacji przedsięwzięcia nie wymaga stosowania urządzeń, które byłyby źró-
dłem ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego, tj. urządzeń zasilanych 
wysokim napięciem 110 kV i większym. Brak jest zagrożenia na tym etapie. 

7.3.5 Etap funkcjonowania przedsięwzięcia 

Głównymi odbiornikami energii elektrycznej zlokalizowanymi na terenie zakładu bę-
dą: 

 urządzenia elektryczne (szlifierki, wiertarki, kompresor natryskiwarki itp.), 

 oświetlenie pomieszczeń, 

 oświetlenie terenu zakładu. 
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Zakład zasilany będzie z publicznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (ist-

niejące już przyłącze energetyczne). Na terenie obiektu nie znajdą się żadne urządzenia zasi-

lane wysokim napięciem, które mogłyby wytwarzać pole elektromagnetyczne o wartościach 
przekraczających wartości dopuszczalne. W przypadku urządzeń stosowanych w zakładzie, 
poziom emitowanego przez nie pola elektrycznego jak i magnetycznego jest niewielki, często 
niemożliwy do zbadania za pomocą aparatury pomiarowej. Zasięg oddziaływania tych urzą-
dzeń jest miejscowy, ograniczony co najwyżej do kilku centymetrów – podobnie jak urządzeń 
powszechnego użytku, stosowanych w domach mieszkalnych.  

Ostatecznie należy stwierdzić, że na terenie inwestycji nie będą wykorzystywane 
urządzenia mogące być źródłem zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejoni-

zującym. Oddziaływanie w tym zakresie nie występuje.  

7.3.6 Promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie fal średnich 

Projektowane przedsięwzięcie nie wymaga stosowania urządzeń emitujących promie-

niowanie elektromagnetyczne w zakresie fal średnich. W ramach funkcjonowania obiektu do 
środowiska nie zostaną wprowadzone źródła oddziaływania w tym zakresie.  

7.3.7 Etap likwidacji przedsięwzięcia 

Likwidacja przedsięwzięcia oznacza zakończenie pracy instalacji elektrycznej oraz 

demontaż lub zaprzestanie pracy wszystkich urządzeń, w tym elektrycznych. W tym okresie 

wykorzystywane mogą być typowe budowlane urządzenia zasilane energią elektryczną (np. 
urządzenia ręczne, agregat) nie stwarzające zagrożenia dla środowiska i dla ludzi. Na etapie 

tym zatem negatywne oddziaływanie nie wystąpi.  

7.3.8 Działania łagodzące 

Nie wskazuje się potrzeby wdrażania działań łagodzących.  

7.3.9 Podsumowanie 

 Planowane przedsięwzięcie nie wymaga wykorzystywania źródeł pola elektromagne-
tycznego o częstotliwości 50 Hz, którego natężenie składowej elektrycznej lub magne-

tycznej osiągnęłoby lub przekroczyłoby wartości dopuszczalne. Dotyczy to zarówno 
okresu realizacji, funkcjonowania, jak i likwidacji przedsięwzięcia.  

 Przedsięwzięcie nie wiąże się z wykorzystywaniem urządzeń, które mogłyby stanowić 
źródło promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal średnich. 

7.3.10 Monitoring 

Monitorowanie oddziaływania na środowisko w zakresie promieniowania elektroma-

gnetycznego nie jest wymagane na żadnym etapie.  

7.3.11 Trudności wynikające z niedostatków techniki i luk we współczesnej wiedzy 

Nie wystąpiły trudności w ocenie oddziaływania w zakresie promieniowania niejoni-

zującego.  
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7.4 Ocena zagrożenia środowiska odpadami 

7.4.1 Wytwarzanie odpadów 

Etap realizacji przedsięwzięcia 

Etap realizacji przedsięwzięcia spowoduje powstanie pewnej ilości odpadów ze 
względu na konieczność wykonywania szeregu prac budowlanych, np.:  

 prace wyburzeniowe (np. przy likwidacji istniejących ścian w celu organizacji 

przestrzeni produkcyjnej na potrzeby nowej działalności), 

 przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej  

 montaż urządzeń stanowiących wyposażenie 

Rodzaje odpadów, jakie powstać mogą na etapie budowy inwestycji, zestawiono w 

tabeli 7.4-1- sklasyfikowano je zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 
2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10). 

 

Tabela nr 7.4-1  Rodzaje odpadów wraz z szacowanymi ilościami, jakie powstać mogą na 
etapie realizacji inwestycji 

Nr Opis Kod 

Szacowana 

ilość odpadów 
[Mg] 

Źródło  
odpadu 

1. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 0,2 

Opakowania po 

materiałach 
budowlanych 

2. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 0,2 

3. Opakowania z drewna 15 01 03 0,2 

4. Opakowania z metali 15 01 04 0,1 

5. 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

15 01 10* 0,1 

6. 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elemen-

tów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 
06 

17 01 07 10 

Odpady bu-

dowlane 

7. Drewno  17 02 01 1 

8. Tworzywa sztuczne  17 02 03 0,5 

9. Żelazo i stal 17 04 05 1,0 

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

11. 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i de-

montażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 
02 i 17 09 03 

17 09 04 10 

 

Powstające na etapie realizacji inwestycji odpady magazynowane będą selektywnie, w 
kontenerach/pojemnikach. Ostatecznie, będą one przekazane odbiorcy zewnętrznemu, 

posiadającemu odpowiednie uprawnienia. 
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach: każdy, kto podejmuje 

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

Etap eksploatacji inwestycji 

Na etapie eksploatacji inwestycji przewiduje się powstawanie odpadów związanych 
z samą produkcją, ale także w związku z koniecznością serwisowania urządzeń i instalacji 
towarzyszących. W tabeli nr 7.4-2 zestawiono powstające w czasie funkcjonowania zakładu 

odpady, sklasyfikowane według rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 2020 roku 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10) oraz szacowane ich ilości. 

 

Tabela nr 7.4-2  Potencjalne rodzaje odpadów wraz z ilościami, jakie mogą powstać w 
związku z funkcjonowaniem instalacji 

Nr Opis Kod 

Szacowa-

na ilość 
odpadów 
[Mg/rok] 

Źródło  
odpadu 

1. 
Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 

02) 
06 13 02*  5,0 

Instalacja wenty-

lacji - wymiana 

wkładu w filtrze  

2. 

Odpady farb i lakierów zawierających rozpusz-

czalniki organiczne lub inne substancje niebez-

pieczne  

08 01 11*  0,2 

Zużycie materia-

łów w produkcji 
wyrobów z two-

rzyw sztucznych  

3. 
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalni-

ków 
14 06 03*  0,02 

4. 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone  

15 01 10*  0,5 

5. 

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne 
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjne-

go, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnienio-

wymi  

15 01 11*  0,1 

6. 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry ole-

jowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wy-

cierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi  

15 02 02*  5,0 

7. 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 
elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 

02 12  

16 02 13*  0,2 
Zużycie urządzeń  

8. Elementy lub części usunięte z zużytych urządzeń 16 02 15*  0,2 

9. Tworzywa sztuczne 07 02 13  4,0 
Obróbka  
wyrobów  

10 
Odpady z toczenia i piłowania metali nieżela-

znych  
12 01 03  0,4 

Obróbka metalu i 
tworzyw sztucz-

nych w procesie  

obróbki  

11 Cząstki i pyły metali nieżelaznych  12 01 04  0,4 

12 
Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw 
sztucznych  

12 01 05  0,4 

13 
Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienio-

ne w 120120  
12 01 21  0,05 

14 Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 1,0 Dostawa  

materiałów  15 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 1,0 
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Nr Opis Kod 

Szacowa-

na ilość 
odpadów 
[Mg/rok] 

Źródło  
odpadu 

16 Opakowania z metali  15 01 04  2,0 

17 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycie-

rania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

inne niż wymienione w 15 02 02 

15 02 03 5,0 
Zużycie  

materiałów  

18 
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 
09 do 16 02 13 (żarówki) 16 02 14 0,05 Zużycie  

urządzeń  
19 

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 
wymienione w 160215  

16 02 16  0,05 

20 Żelazo i stal  17 04 05  0,5 
Naprawy  

i remonty  

 

Dokładne oszacowanie ilości odpadów jest niemożliwe na tym etapie planowania 
inwestycji. Podane w tabelach ilości odpadów mają charakter orientacyjny i mogą się różnić 
od rzeczywistych ilości, jakie powstaną w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia. Również 
listy rodzajów odpadów nie należy przyjmować jako ostatecznej.  

Powstające w związku z prowadzoną produkcją odpady, w zależności od ich rodzaju, 
magazynowane mogą być w jednym z pomieszczeń gospodarczych/wiat na terenie zakładu, 

alternatywnie w pojemnikach/kontenerach ustawionych na przyzakładowym placu. Do maga-

zynowanych odpadów nie będą miały dostępu osoby postronne. Ostatecznie, będą one 
przekazane odbiorcy zewnętrznemu, posiadającemu odpowiednie uprawnienia. 

Etap likwidacji przedsięwzięcia 

W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji przedmiotowej instalacji, zostanie ona 

zlikwidowana zgodnie z wymogami prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska. 
Wszelkie surowce zostaną usunięte z instalacji przed jej demontażem. Dotyczy to również 
zgromadzonych odpadów. Można prognozować, że likwidacja przedmiotowej instalacji nie 
będzie związana ze znaczącymi emisjami do środowiska.  

W tabeli nr 7.4-3 zestawiono rodzaje odpadów wraz z szacowanymi ilościami, jakie 
powstać mogą na etapie likwidacji obiektu. Odpady te sklasyfikowane zostały w 
rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 3 styczeń 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 

U. poz. 2020 poz. 10). 

 

Tabela nr 7.4-3  Rodzaje odpadów wraz z szacowanymi ilościami, jakie powstać mogą na 
etapie likwidacji projektowanego obiektu 

Nr Opis Kod 

Szacowana 

ilość odpa-

dów [Mg] 

1. 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpado-

wych materiałów ceramicznych i elementów wyposaże-

nia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 07 2000 

2. Drewno 17 02 01 20 

3. Tworzywa sztuczne 17 02 03 2 

4. Żelazo i stal 17 04 05 20 
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Nr Opis Kod 

Szacowana 

ilość odpa-

dów [Mg] 
5. Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11 0,2 

6. 
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13 

16 02 14 
0,02 

7. 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 
inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 01 12 

16 02 13* 
0,5 

 

Powstałe odpady mogą być w dużej części wykorzystane, przekazane do odzysku lub 
utylizowane, albo składowane.  

Aktualnie nie planuje się likwidacji zakładu. W związku z czym, w niniejszym 

punkcie podano jedynie ogólne wytyczne, jakimi należy się kierować przy jego likwidacji:  

 zaplanować termin zaprzestania eksploatacji, 

 odpady z demontażu zagospodarować zgodnie z wymaganiami prawa 
obowiązującymi w dniu likwidacji, 

 odpady przekazać odpowiednim, posiadającym stosowne zezwolenie odbiorcom 
odpadów w celu ich prawidłowego unieszkodliwienia, 

 nie nadające się do dalszego wykorzystania maszyny i urządzenia przekazać 
do punktów skupu surowców wtórnych, 

 pozostałe maszyny i urządzenia zdatne do dalszego wykorzystania powinny 
zostać sprzedane innym podmiotom gospodarczym 

 konieczne będzie przeprowadzenie badań stopnia zanieczyszczenia gruntu, w 
celu określenia, czy nie nastąpiło skażenie terenu. W przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia gruntu konieczne będzie przeprowadzenie prac 
rekultywacyjnych.  

 

Rozwiązaniem najbardziej prawdopodobnym w przypadku konieczności zaniechania 
prowadzenia działalności gospodarczej jest podjęcie przez użytkownika, działalności 
gospodarczej o innym charakterze, pozwalającej na wykorzystanie istniejących obiektów do 
celów rozpoczęcia nowej działalności. W takim wypadku elementy technologiczne 
wyposażenia powinny zostać odsprzedane firmom prowadzącym działalność gospodarczą o 
podobnym charakterze w innym miejscu. 

7.4.2 Ocena zagrożenia odpadami 

W niniejszym rozdziale dokonano oceny zagrożenia odpadami środowiska naturalne-

go ze względu na realizację, eksploatacje i likwidację projektowanej inwestycji. Ocena doko-

nana została w ujęciu lokalnym, co oznacza iż dotyczy ona ewentualnego oddziaływania jakie 
może wystąpić w  obrębie terenu zakładu, a także w jego najbliższym otoczeniu.  

Zarówno na etapie realizacji, eksploatacji jak i likwidacji projektowanej inwestycji 

powstawać będą odpady zaliczane zarówno do niebezpiecznych, jak i do innych niż niebez-

pieczne. Odpady te będą czasowo magazynowane, a okresowo przekazywane będą odbiorcom 

zewnętrznym w celu ich dalszego zagospodarowania (powstające odpady nie będą składowa-
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ne, czy tez poddawane odzyskowi na terenie zakładu). Niezależnie od powyższego, zważając 
na: 

 szacowane rodzaje i ilości odpadów (np. szacowane niewielkie ilości odpadów 
niebezpiecznych), 

 planowany sposób gospodarowania odpadami (np. selektywne magazynowanie 

odpadów, przekazywanie uprawnionym odbiorcom), 

nie przewiduje się wystąpienia istotnego, negatywnego odziaływania wytwarzanych odpadów 
na środowisko lokalne. 

7.4.3 Wnioski 

 Zarówno realizacja, funkcjonowanie jak i likwidacja zakładu powodować będzie 

powstawanie odpadów.   

 Zważając na przewidywany rodzaj powstających odpadów, ale także ich ilość i 
planowany sposób gospodarowania niemi ocenia się, iż nie będą one miały 

istotnego, niekorzystnego wpływu na stan lokalnego środowiska 

 Powyższy wniosek jest prawdziwy przy założeniu podjęcia działań o jakich 
mowa w rozdziale 7.4.4 

 Wymienione w niniejszym rozdziale ilości odpadów są orientacyjne i mogą się 
różnić od rzeczywistych ilości, jakie powstaną w trakcie wykonywania prac 
budowlanych, eksploatacji instalacji, czy tez jej rozbiórki 

7.4.4 Działania minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko 

Działania minimalizujące o jakich mowa w niniejszym rozdziale stanowią czynnik 
warunkujący poprawność oceny o jakiej mowa w rozdziale 7.4.2. 
Etap realizacji inwestycji 

 Powstające odpady magazynować należy selektywnie i okresowo przekazywać 
je uprawnionym do tego jednostkom, w celu ich dalszego zagospodarowania 

 Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych wyposażyć należy w 
szczelne podłoże, które uniemożliwi przedostanie się ewentualnych 
zanieczyszczeń do gruntu i wód gruntowych. 

 Miejsce magazynowania odpadów należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
trzecich 

 Magazynowane odpady należy zabezpieczyć przed niekorzystnym wpływem 
czynników atmosferycznych 

Etap eksploatacji inwestycji 

 Na terenie zakładu należy wyznaczyć miejsce/miejsca, w którym 
magazynowane będą wszystkie odpady powstające na etapie eksploatacji insta-

lacji  

 Odpady powstające na terenie zakładu muszą być gromadzone z zachowaniem 
segregacji, w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach i odbierane przez 

wyspecjalizowane podmioty gospodarcze posiadające zezwolenia odpowiednich 
organów na gospodarowanie tymi odpadami 
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 Miejsce magazynowania odpadów należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
trzecich 

 Posadzkę, w miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych, należy wyko-

nać jako szczelną,  

 Posadzkę, w miejscu magazynowania ciekłych odpadów niebezpiecznych, nale-

ży wykonać w taki sposób aby możliwe było zebranie ewentualnych wycieków 
(np. wyprofilowana posadzka, ograniczenie miejsca magazynowania krawężni-

kami lub ścianami) 

 Magazynowane odpady należy zabezpieczyć przed niekorzystnym wpływem 
czynników atmosferycznych (np. opady, wiatr) 

Etap likwidacji 

 Powstające odpady magazynować należy selektywnie i okresowo przekazywać 
je uprawnionym do tego jednostkom, w celu ich dalszego zagospodarowania 

 Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych wyposażyć należy w 
szczelne podłoże, które uniemożliwi przedostanie się ewentualnych 
zanieczyszczeń do gruntu i wód gruntowych. 

 Miejsce magazynowania odpadów należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
trzecich 

 Magazynowane odpady należy zabezpieczyć przed niekorzystnym wpływem 
czynników atmosferycznych 
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7.5 Ocena wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza 

7.5.1 Cel i zakres analizy 

Celem niniejszego rozdziału jest określenie uciążliwości emisji zanieczyszczeń 
powietrza, generowanych przez planowane przedsięwzięcie. Analizę tą wykonano w dwóch 
zasadniczych etapach: 

 identyfikacja źródeł emisji i oszacowanie wielkości emisji, 
 analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń emitowanych przez 

planowane przedsięwzięcie. 
Modelowanie rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń wykonano zgodnie z 

obowiązującą metodyką referencyjną, opisaną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 

(Dz. U. z 2010 r. poz. 87). W ramach wykonanej analizy: 

 przeprowadzono inwentaryzację (na podstawie materiałów 
dostarczonych przez inwestora) źródeł emisji zanieczyszczeń 
kwalifikujących się do obliczeń, 

 sporządzono charakterystykę parametrów techniczno-ruchowych 

źródeł i emitorów zanieczyszczeń, 

 wykonano obliczenia rozkładu stężeń zanieczyszczeń 
średniorocznych Sa, maksymalnych Sm, oraz częstości występowania 
stężeń maksymalnych większych od dopuszczalnych, 

 opisano oddziaływanie planowanej inwestycji z punktu widzenia 

ochrony najbliższej zabudowy mieszkaniowej, oraz chronionych 
obiektów przyrodniczych, 

 określono potrzebę (lub jej brak) podejmowania dodatkowych działań 
mających na celu ochronę powietrza atmosferycznego przed 
zanieczyszczeniem. 

7.5.2 Emisja zanieczyszczeń na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Planowana inwestycja polega na zmianie sposobu użytkowania istniejących 
pomieszczeń produkcyjnych byłego zakładu tartacznego na cele produkcji wyrobów z 
tworzyw sztucznych. Planowana inwestycja nie będzie wymaga realizacji obiektów 
budowlanych a jedynie dostosowania pomieszczeń w obrębie istniejącego budynku. 

Dostosowanie to będzie polegało przede wszystkim na wyposażeniu wspomnianych 
pomieszczeń w odpowiednie urządzenia oraz właściwą organizację przestrzeni pracy 
(ewentualne prace remontowe w zakresie instalacji, wyposażenia i wykończenia 

pomieszczeń). Zważywszy na skalę planowanej inwestycji będą to prace krótkotrwałe i o 
niewielkim zakresie. Emisja z etapu realizacji będzie zatem marginalna i ograniczała się 
będzie do znikomej emisji ze spalania paliw przez pojazdy transportowe i marginalne emisji z 
prac remontowo-wykończeniowych (np. pylenie z przeładunku materiałów sypkich, cięcie, 
szlifowanie itp.). 
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Podsumowanie 

Emisja pochodząca z czynności i procesów prowadzonych na etapie prac 
budowlanych ze względu na ich krótkotrwały charakter nie wpłynie w zauważalny sposób na 
pogorszenie warunków aerosanitarnych w sąsiedztwie terenu przeznaczonego pod inwestycje.  

Ze względu na charakter i źródła emisji, poziomy odniesienia dla stężeń 
zanieczyszczeń atmosferycznych określonych w rozporządzeniu w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu nie odnoszą się do emisji występujących w 
okresie realizacji inwestycji. 

7.5.3 Emisja zanieczyszczeń na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia 

Proces technologiczny polegał będzie na produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 
metodą laminowania. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych metodą laminowania polega 
na nakładaniu na odpowiednio przygotowaną formę kolejnych warstw materiałów. Funkcję 
szkieletową i konstrukcyjną stanowią głównie maty z włókna szklanego, które przesycane są 
żywicami poliestrowymi. Emisja z procesu produkcyjnego będzie związana z uwalnianiem do 
otoczenia części składników stosowanych surowców chemicznych. Aby zapewnić 
odpowiednie warunki procesu produkcji niezbędne jest ogrzewanie pomieszczeń, w których 
znajdują się stanowiska pracy. Do tych celów wykorzystywane będą promienniki elektryczne. 

Poza wyżej wymienionymi źródłami emisji związanymi z procesem produkcji emisja 
zanieczyszczeń na etapie funkcjonowania inwestycji będzie generowana przez procesy 
poboczne. Do procesów tych należą przejazdy samochodów transportowych (dostawczych i 

ciężarowych) w granicach terenu zakładu i przejazdy ładowarek kołowych i wózków 
widłowych po terenie zakładu. 

Szczegółowe informacje na temat procesów będących źródłem emisji zanieczyszczeń 
do powietrza oraz oszacowaną wielkość tej emisji przedstawiono w poniższych 
podrozdziałach. 

Emisja z procesu produkcji 

Jak wspomniano wyżej, emisja z procesu produkcyjnego będzie związana z 
uwalnianiem do otoczenia części składników stosowanych surowców. Emisja ta generowana 
będzie w trakcie nakładania kolejnych warstw oraz w trakcie ich wysychania i utwardzania. 
Proces nakładania odbywał się będzie przy użyciu narzędzi ręcznych (głównie wałki) i 
specjalistycznych urządzeń natryskowych. 

Listę substancji emitowanych w trakcie procesu produkcji (Tabela 7.5-1) określono na 
podstawie kart charakterystyki stosowanych surowców. W obliczeniach uwzględniono 
wszystkie substancje, dla których ustalono wartości dopuszczalne, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. poz. 87). Wielkość ich zużycia określono natomiast 
na podstawie informacji technologicznych dostarczonych przez inwestora. W obliczeniach 

przyjęto maksymalne zużycie stosowanych preparatów i substancji.  
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Tabela 7.5-1 Lista surowców stosowanych w procesie laminowania, roczna 
wielkość ich zużycia oraz występujące w ich składzie 
zanieczyszczeń emitowanych w trakcie procesu laminowania 

Lp. 
Rodzaj 

surowca 

Zużycie surowca 
[Mg/rok] 

Składnik surowca emitowany 
jako zanieczyszczenie 

Numer 

CAS 

Zawartość (min, 
max) [%] 

1. Żywica 
poliestrowa 

30 styren 100-42-5 42% 48% 

2. Inicjator 1 butan-2-on (metyloetyloketon) 78-93-3 1% 3% 

3. 

Żelkot 10 

styren 100-42-5 20% 45% 

węglowodory lekkie aromatyczne 
(nafta, ropa naftowa) 

brak 0,10% 0,25% 

4. 

Topcoat 0,97 

styren 100-42-5 25% 29% 

węglowodory lekkie aromatyczne 
(nafta, ropa naftowa) 

brak 1% 2,5% 

W stosowanych surowcach zawarty jest styren w postaci monomeru, który po 
skatalizowaniu żywicy (zmieszanie żywicy z przyspieszaczem i inicjatorem polimeryzacji) 
sieciuje razem z żywicą. Tylko niewielka część par styrenu uwalnia się znad powierzchni 
polimeryzującej żywicy, zanim nastąpi całkowite zestalenie układu: 2-5% w przypadku żywic 
ekologicznych, 5-10% z żywic standardowych. W obliczeniach wielkości emisji styrenu ze 
wszystkich stosowanych surowców przyjęto maksymalny wskaźnik emisji, na poziomie 10 % 
całej masy styrenu w surowcu. Jako działanie ograniczające emisję styrenu, na stanowiskach 
pracy stosowany jest absorber styrenu. Absorber zwiększa rozpuszczalność styrenu tak, że w 
powietrzu cząsteczki styrenu mogą być rozkładane w rozpylonym absorberze. Abosber 
reaguje z rozpuszczonym w nim styrenie i w wyniku reakcji chemicznych następuje 
zmniejszenie ilości cząsteczek styrenu o 98%. 

Emisję pozostałych zanieczyszczeń na stanowiskach pracy przyjęto jako 100 % ich 
udziału w masie stosowanych surowców. 

Substancje emitowane w procesie laminowani na stanowiskach pracy będą odciągane 
systemem wentylacji mechanicznej i wyrzucane na zewnątrz (do atmosfery). W zakładzie 
zainstalowane zostaną dwa niezależne systemy odciągu, po jednym na każde stanowisko 
laminowania. Będzie to jedyna droga emisji powstających zanieczyszczeń. Przed wyrzutem 

powietrza odciąganego ze stanowisk pracy będzie ono oczyszczane w filtrach węglowych (po 
jednym na każdą wyrzutnie). Zgodnie z deklaracjami producenta stosowane filtry posiadają 
skuteczność oczyszczania emitowanych substancji na poziomie minimum 95 %. Ostateczne 

wielkości emisji, po uwzględnieniu stosowanych działań minimalizujących przedstawiono w 
tabeli poniżej (Tabela 7.5-2). 

Tabela 7.5-2 Wielkość emisji rocznej z procesu laminowania i sposób jej 
obliczenia 

Lp. 
Substancja 

emitowana 

Surowiec, 

którego 
składnikiem 

jest dana 

substancja 

Zużycie 
surowca 

[Mg/rok] 

Przyjęty 
udział 

masowy 

substancji 

w surowcu 

Wielkość emisji w 

roku, bez 

rozwiązań 
ograniczających 

[Mg/rok] 

Wielkość 
emisji po 

absorpcji 

styrenu 

[Mg/rok] 

Wielkość emisji 
po oczyszczeniu 

w filtrze 

węglowym 
[Mg/rok] 

1. styren 

żywica 
poliestrowa 

30 42% 12,6 0,252 
0,013 

0,0148 topcoat 0,97 25% 0,242 0,005 
0,00024 

żelkot 10 20% 2 0,040 
0,002 
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Lp. 
Substancja 

emitowana 

Surowiec, 

którego 
składnikiem 

jest dana 

substancja 

Zużycie 
surowca 

[Mg/rok] 

Przyjęty 
udział 

masowy 

substancji 

w surowcu 

Wielkość emisji w 

roku, bez 

rozwiązań 
ograniczających 

[Mg/rok] 

Wielkość 
emisji po 

absorpcji 

styrenu 

[Mg/rok] 

Wielkość emisji 
po oczyszczeniu 

w filtrze 

węglowym 
[Mg/rok] 

2. 
butan-2-on 

(metyloetyloketon) 
inicjator 1 3% 0,030 0,03 

0,0015 
0,0015 

3. 

węglowodory lekkie 
aromatyczne (nafta, 

ropa naftowa) 

żelkot 10 0,25% 0,025 0,03 
0,0013 

0,0025 

topcoat 0,97 2,50% 0,024 0,02 
0,0012 

 

Emisję maksymalną uśrednioną do godziny z procesu laminowania obliczona na 
podstawie czasu pracy instalacji. Łączny czas emisji równy będzie czasowi pracy 
wentylatorów systemu wentylacji. Wentylatory pracowały będą do 6 godziny dziennie przez 5 

dni w tygodniu (1560 h w roku). Emisję maksymalną obliczoną poprzez podzielenie łącznej 
emisji rocznej przez czas pracy wentylatorów. Wyniki obliczeń zaprezentowano poniżej 
(Tabela 7.5-3). 

Tabela 7.5-3 Emisja roczna i maksymalna uśredniona do godziny z procesu 
laminowania 

Lp. Nazwa substancji 

Emisja 

roczna 

[Mg] 

Emisja maksymalna 

uśredniona do godziny 
[kg/h] 

Emisja maksymalna 

uśredniona do godziny w 
przeliczeniu na jeden emitor 

[kg/h] 

1. styren 0,0148 0,0095 0,00476 

2. 
butan-2-on 

(metyloetyloketon) 
0,0015 0,0010 0,00048 

3. 

węglowodory lekkie 
aromatyczne (nafta, ropa 

naftowa) 

0,002462 0,0016 0,00079 

 

Ruch pojazdów transportowych i osobowych 

Samochody transportowe będą wykorzystywane do dowozu surowców produkcyjnych 
i wywozu gotowych produktów. Z informacji dostarczonych przez inwestora wynika, iż 
materiały do produkcji dowożone będą na teren zakładu kilkukrotnie w ciągu tygodnia, 
głównie przez niewielkie samochody dostawcze. Udział samochodów o większej ładowności 
(ciężkie samochody ciężarowe) nie będzie przekraczał 5 % samochodów transportowych. 
Szacuje się, że w ciągu tygodnia łączna liczba transportów będzie oscylowała wokół 5 
dostaw. Gotowe produkty będą wywożone z terenu zakładu w większych partiach (po kilka 
sztuk), maksymalnie kilka razy w tygodniu. Szczegółowe określenie częstości tych 
przejazdów jest bardzo trudne ze względu na zmienność zapotrzebowania na produkty na 
rynku. Podstawowe dane na temat charakterystyki ruchu pojazdów transportowych w obrębie 
zakładu przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 7.5-4 Przejazdy samochodów transportowych w trakcie 
funkcjonowania przedsięwzięcia 

Lp. Rodzaj transportu 

Maksymalna liczba 

przejazdów w ciągu 
godziny 

Czas 

przejazdów w 
ciągu dnia [h] 

Czas 

przejazdów w 
ro ku [h] 

Rodzaj pojazdu 

1.  
Przywóz surowców 
i materiałów 

1 1 260 

Samochody 

dostawcze 

(ciężarowe lekkie) i 
samochody 

ciężarowe 

2.  
Wywóz gotowych 
produktów 

2 5 520 
Samochody 

ciężarowe lekkie 

Obliczenia wartości wskaźników emisji zanieczyszczeń atmosferycznych ze spalania 
paliw w trackie przejazdów wyżej wymienionych pojazdów wykonano z wykorzystaniem 

modułu „Samochody”, programu Operat FB. Do obliczeń przyjęto, następujące założenia: 

 długość trasy jednego przejazdu – 230 metrów (średni przejazd od 

bramy wjazdowej do miejsca rozładunku/załadunku i z powrotem),  

 średnią prędkość poruszania się pojazdów po terenie przedsięwzięcia 
to 20 km/h, 

 jako samochody dostawcze do modelu obliczeniowego wprowadzono 

lekkie samochody ciężarowe, pow. 3,5 ton, norma Euro IV i V, silnik 

diesla i benzynowy (udział: benzyna Euro IV - 25 %, Euro V - 20 %; 

diesel Euro IV - 25 %, Euro V - 25 %). 

 jako samochody ciężarowe ciężkie (dla dowozu surowców) do 
modelu obliczeniowego wprowadzono pojazdy ciężarowe o 
sztywnym podwoziu, diesel norma Euro IV – 25 % i Euro V 2,5 %. 

Wyżej przedstawione założenia i dane uzyskane od inwestora posłużyły do obliczeń 
maksymalnej emisji godzinowej i emisji rocznej z przejazdów samochodów poruszających się 
po terenie planowanej inwestycji. Uzyskane wyniki przedstawiono poniżej (Tabela 7.5-5). 

Tabela 7.5-5 Emisja maksymalna godzinowa (uśredniona dla godziny) i 
łączna (roczna) z przejazdów samochodów w obrębie terenu 
inwestycji. 

Lp. Zanieczyszczenie 

Dowóz surowców i 
materiałów 

Wywóz towarów 

Emisja 

maksymalna 

uśredniona do 
godziny [kg/h] 

Emisja 

roczna 

[Mg] 

Emisja 

maksymalna 

uśredniona do 
godziny [kg/h] 

Emisja 

roczna 

[Mg] 

1.  tlenek węgla 0,000342 0,000089 0,000749 0,000389 

2.  tlenki azotu jako NO2 0,000104 0,000027 0,000209 0,000109 

3.  pył ogółem 0,000015 0,000004 0,000032 0,000016 

4.  - w tym pył do 2,5 µm 0,000015 0,000004 0,000032 0,000016 

5.  - w tym pył do 10 µm 0,000015 0,000004 0,000032 0,000016 

6.  dwutlenek siarki 0,000002 0,000001 0,000005 0,000003 

7.  
węglowodory 
alifatyczne 

0,000044 0,000012 0,000098 0,000051 
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Lp. Zanieczyszczenie 

Dowóz surowców i 
materiałów 

Wywóz towarów 

Emisja 

maksymalna 

uśredniona do 
godziny [kg/h] 

Emisja 

roczna 

[Mg] 

Emisja 

maksymalna 

uśredniona do 
godziny [kg/h] 

Emisja 

roczna 

[Mg] 

8.  
węglowodory 
aromatyczne 

0,000010 0,000003 0,000023 0,000012 

9.  benzen 0,000001 0,000000 0,000002 0,000001 

Przejazdy wózka widłowego i ładowarki kołowej 

W obrębie terenów komunikacyjnych zakładu, na potrzeby transportu wewnętrznego 

wykorzystywany będzie jeden wózek widłowy spalinowy i koparka kołowa, także zasilana 
silnikiem spalinowym. Wózek widłowy wykorzystywany będzie sporadycznie, do 20 minut 
dziennie. Ładowarka kołowa nieco dłużej - do 1 godziny. Maszyny używane będą codziennie 

(5 dni w tygodniu) przez cały rok. Łączny czas pracy dla wózka wyniesie zatem 87 godzin 
worku, a ładowarki kołowej 520 godzin w roku. Obliczeń wielkości emisji z pracy tych 

maszyn dokonano przy użyciu programu Operat FB moduł „Emisja z maszyn roboczych”. Na 
potrzeby obliczeń przyjęto następujące założenia: 

 wskaźnik zużycia paliwa – 200 g/kWh; 

 obciążenie średnie maszyn – 50 %; 

 typ silnika: ładowarka kołowa – diesel, Stage IV, wózek widłowy - diesel, 

Stage III A; 

 moc silnika: ładowarka kołowa – 81 kW, wózek widłowy – 30 kW; 

Wielkość emisji obliczona według powyższych założeń przedstawiona została w tabeli 
poniżej. 

Tabela 7.5-6 Emisja zanieczyszczeń z pracy wózków widłowych 

Lp. Zanieczyszczenie 
Emisja maksymalna 

uśredniona do godziny [kg/h] 
Emisja roczna [Mg] 

1.  pył ogółem 0,001087 0,002827 

2.  - w tym pył do 2,5 µm 0,001087 0,002827 

3.  - w tym pył do 10 µm 0,001087 0,002827 

4.  dwutlenek siarki 0,000174 0,000452 

5.  tlenki azotu jako NO2 0,0174 0,0452 

6.  tlenek węgla 0,2175 0,566 

7.  węglowodory alifatyczne 0,00545 0,01418 

8.  węglowodory aromatyczne 0,001339 0,00348 

9.  benzen 0,0001901 0,000494 

7.5.4 Emisja zanieczyszczenia na etapie likwidacji przedsięwzięcia 

Likwidacja inwestycji będzie oznaczała demontaż instalacji planowanej w ramach 

analizowanego przedsięwzięcia. W ramach likwidacji inwestycji nie przewiduje się wyburzeń 
czy demontażu obiektów budowalnych, w tym zwłaszcza budynków. Ponieważ proces 
demontażu instalacji technologicznej nie jest źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza, w 
czasie likwidacji, emisja powstanie wyłącznie w związku z pracą pojazdów transportowych, 
wykorzystywanych do wywozu rozmontowanej instalacji poza teren przedsięwzięcia. 
Zważywszy na wielkość planowanej inwestycji potrzebna liczba przejazdów tych pojazdów 
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będzie niewielka (od kilku do kilkunastu transportów). Emisja z procesu transportu będzie 
zatem marginalna i z pewnością nie będzie powodowała zauważalnej zmiany warunków 
aerosanitarnych w rejonie inwestycji. 

Podobnie jak w przypadku etapu realizacji inwestycji, ze względu na charakter emisji 
zanieczyszczeń powstającej na etapie likwidacji, emisja ta nie kwalifikuje się do oceny w 
ramach obowiązującej metodyki oceny uciążliwości emisji przedstawionej w obowiązującym 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Metodykę tą zastosowano wyłącznie do 
etapu funkcjonowania inwestycji. 

7.5.5 Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie przedsięwzięcia 

Aktualny poziom substancji w powietrzu w rejonie przedsięwzięcia, według danych 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska 
w Opolu, pismo z dnia 18 listopada 2021 roku nr DM/OP/063-1/243/21/MW (patrz: zał. 
tekstowy nr 5) przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 7.5-7 Tło zanieczyszczenia powietrza dla rejonu planowanego 

przedsięwzięcia. 

p. 

Rodzaj zanieczyszczenia Stężenie średnioroczne [μg/m3
] 

1.  NO2 (dwutlenek azotu) 11 

2.  SO2 (dwutlenek siarki) 4 

3.  Pył zawieszony PM10 18 

4.  Pył zawieszony PM2,5 11 

5.  Benzen 0,5 

6.  Ołów 0.005 

Dla zanieczyszczeń, niewymienionych w powyższej tabeli, przyjęto, zgodnie z 

obowiązującą metodyką tło na poziomie 10 % wartości poziomów odniesienia. 

7.5.6 Obliczenia rozkładów stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych w środowisku  

Stosowana metodyka obliczeń 

Obliczenia rozkładu stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych przeprowadzono z 
wykorzystaniem obowiązującej metodyki referencyjnej, opisanej w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. poz. 87). Obliczenia wykonano przy użyciu 
programu Operat FB. Obliczenia przeprowadzono wyłącznie dla etapu funkcjonowania 
inwestycji, wykorzystując wyniki obliczeń wielkości emisji uzyskane w rozdziałach 
poprzednich. Obliczenia wykonano łącznie dla wszystkich emitorów w obrębie terenu 
przedsięwzięcia.  

Zestawienie danych przyjętych do obliczeń, zakres wykonanych obliczeń oraz 

szczegółowe wyniki obliczeń w sieci receptorów zamieszczono na płycie CD dołączonej do 
raportu. 

Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym 

Listę zanieczyszczeń emitowanych w związku z funkcjonowaniem planowanego 
przedsięwzięcia przedstawiono w poniższej tabeli. Do każdego z nich przyporządkowano 
wymienione w rozporządzeniu w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w 
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powietrzu dopuszczalne poziomy stężeń tych substancji w powietrzu. Zgodnie z w/w 

rozporządzeniem, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla stężeń maksymalnych 
(najwyższe stężenia godzinowe – D1) uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania 
wartości D1 przez stężenia uśrednione dla jednej godziny nie jest większa niż 0,2 % czasu, za 

wyjątkiem dwutlenku siarki, dla którego wartość ta wynosi 0,274% czasu w roku. W 

przypadku stężeń średniorocznych (Da) dopuszczalne wartości odnoszą się do stężeń 
uśrednionych dla całego roku.  

Tabela 7.5-8 Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla 

analizowanych zanieczyszczeń 

Lp. Substancja CAS 

Dopuszczalne wartości stężeń 

Dla godziny, 

µg/m3 
Dla roku, 

µg/m3 

Dla roku po 

uwzględnieniu tła 
substancji, µg/m3 

1. 
dwutlenek siarki (Ditlenek 

siarki) 
7446-09-5 350 20 4 

2. 
tlenki azotu jako NO2 

(Ditlenek azotu) 
10102-44-0,10102-43-9 200 30 11 

3. tlenek węgla 630-08-0 30000 - - 

4. benzen 71-43-2 30 5 0,5 

5. styren 100-42-5 20 2 0,2 

6. 
metyloetyloketon (Butan-2-

on) 
78-93-3 300 26 2,6 

7. węglowodory aromatyczne - 1000 43 4,3 

8. węglowodory alifatyczne - 3000 1000 100 

9. pył zawieszony PM 2,5  - 20 11 

10. pył PM-10 - 280 40 18 

Siatka obliczeniowa 

W przyjętej metodyce obliczeniowej, wielkość stężeń substancji zanieczyszczających 
oblicza się w siatce punktów (receptorów) rozłożonych na obszarze analizy, na ustalonym 
poziomie terenu (h = 0 m). Obliczenia dla planowanego przedsięwzięcia przeprowadzono w 

siatce obliczeniowej o skoku 5 metrów. Przyjęto siatkę prostokątną wg. układu 
współrzędnych 1992 (Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 1992, EPSG: 2180).  

Charakterystyka emitorów 

W stosowanej metodyce emitory mogą być wprowadzone jako stacjonarne punkty o 
ustalonej wysokości i parametrach emisji. Wykorzystywany model obliczeniowy wymaga 

określenia następujących parametrów emitorów: 

 geometryczna wysokość emitora liczona od poziomu terenu – h[m], 

 średnica wewnętrzna wylotu emitora – d[m] lub jego powierzchnia, 

 prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora – v[m/s], 

 temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora – T[K]. 

Emitory, które nie generują zanieczyszczeń z jednego stacjonarnego punktu muszą 
być wprowadzane do modelu obliczeniowego przy użyciu emitorów zastępczych. W 
stosowanej metodyce możliwe jest wprowadzenie zastępczych emitorów liniowych i 
powierzchniowych. Emitory powierzchniowe w stosowanej metodyce stanowią zbiór 
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emitorów punktowych, rozłożonych równomiernie w obrębie jego granic. Emitory liniowe 
stanowią zbiór punktów ułożonych wzdłuż przebiegu trasy emitora. 

W przypadku planowanej inwestycji, ze względu na emisję ze źródeł mobilnych 
niezbędne było wprowadzenie zastępczych emitorów liniowych i powierzchniowych. Jako 

emitor liniowy wprowadzono trasę przejazdu samochodów transportowych a jako emitory 

powierzchniowe obszar pracy ładowarki kołowej i wózka widłowego. 
Zestawienie parametrów wszystkich emitorów wprowadzonych do modelu 

obliczeniowego przedstawiono poniżej (Tabela 7.5-9). Lokalizacje emitorów przedstawiono 
na poniżej (Rysunek 7.5-1). Wszystkie parametry emitorów przyjęte do obliczeń 
przedstawiono dodatkowo na płycie CD dołączonej do raportu. 

Tabela 7.5-9 Parametry emitorów wprowadzonych do modelu 
obliczeniowego 

Symbol Nazwa emitora 
Wysokość Przekrój Prędkość 

gazów 

Temper. 

gazów 
Xe Ye 

m m m/s K m m 

E1 komin wentylacji stanowisko nr 1 7    Z 0,7x0,45 3,1 293 404318 302397 

E2 komin wentylacji stanowisko nr 2 7    Z 0,7x0,45 3,1 293 404301 302381 

E3 przejazdy ładowarki kołowej 1,5  P pow.1731 m
2 

0 293 404320,1 302398,2 

E4 przejazdy wózka widłowego 1,5  P pow.1731 m
2 

0 293 404320,1 302398,2 

E5 przejazdy samochodów 
transportowych - dostaw surowców 

0,3   L dł.229,2 0 293 404308,9 302406,3 

E5 przejazdy samochodów 
transportowych - odbiór produktów 

0,3   L dł.229,2 0 293 404308,9 302406,3 

P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny 
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Rysunek 7.5-1 Lokalizacja emitorów wprowadzonych do modelu 
obliczeniowego 

Warunki atmosferyczne na analizowanym obszarze 

Do obliczenia poziomów substancji w powietrzu wykorzystano następujące dane 
meteorologiczne: 

 statystyka stanów równowagi atmosfery, prędkości i kierunków 
wiatru, 

 średnia temperatura powietrza dla okresu obliczeniowego (roku) – 

T0=8,25°C 

W obliczeniach wykorzystano róże wiatrów z najbliższej stacji meteorologicznej, dla 
okresu całorocznego (Rysunek 7.5-2). 
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Z analizy róży wiatrów, rozkładu prędkości i kierunków wiania wynika, że na 
analizowanym terenie głównym kierunkiem wiatru jest kierunek południowy oraz północno-

zachodni. 

Dominującymi prędkościami wiatrów są prędkości od 1 do 3 m/s, a więc prędkości 
małe, decydujące o słabym rozpraszaniu zanieczyszczeń w powietrzu. Stanowią one ponad 70 

% wszystkich wiejących w tym terenie wiatrów (Tabela 7.5-10). 

Tabela 7.5-10 Statystyka prędkości wiatrów w rejonie przedsięwzięcia. 

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 

 

Rysunek 7.5-2 Częstotliwość i prędkość wiatrów na poszczególnych 
kierunkach geograficznych. 

Róża wiatrów   sezon roczny
Stacja meteorologiczna: 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  
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Szorstkość terenu 

Na potrzeby obliczeń rozkładu stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych 
przeprowadzono analizę szorstkości terenu w promieniu 50hmax, tzn. w promieniu 

pięćdziesięciokrotności wysokości najwyższego z emitorów, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu.  

Analizę szorstkości terenu w otoczeniu przedmiotowej inwestycji przeprowadzono 
obliczeniowo z wykorzystaniem ortofotomapy (w celu określenia powierzchni 
poszczególnych obszarów charakteryzujących się różną wartością współczynnika z0) oraz 

jednostkowych współczynników szorstkości dla danego typu pokrycia (Tabela 7.5-11). 

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 wyznacza się w zasięgu 50 Hmax według 
wzoru: 

 

Tabela 7.5-11 Wyniki analizy szorstkości terenu 

L.p. Opis strefy Powierzchnia [m
2
]

 
Aerodynamiczna 

szorstkość terenu 

[m] 

1 pola uprawne 365 562 0,035 

2 zwarta zabudowa wiejska 66 923 0,5 

3 łąki, pastwiska 50 955 0,02 

4 sady, zarośla, zagajniki 17 638 0,4 

5 woda 1 577 0,00008 

Suma/Średnia 502 655 0,1081 

Ostatecznie do obliczeń rozkładu zanieczyszczeń atmosferycznych przyjęto 
współczynnik szorstkości terenu na poziomie z0 = 0.108 

Zakres obliczeń 

Obliczenia stężeń w sieci receptorów 

Zakres obliczeń według obowiązującej metodyki ustala się dla każdej emitowanej 
substancji z osobna na podstawie wyników wstępnych obliczeń, określających najwyższe 

stężenie maksymalne (Smm) danej substancji. Jeżeli stężenie Smm, nie przekracza 10 % 

dopuszczalnej wartości godzinowej (D1), tzn. spełniony jest warunek Smm < 0.1 D1, nie ma 

potrzeby wykonywania szczegółowych obliczeń rozkładu stężeń w sieci receptorów (zakres 

pełny). Wstępne obliczenia Smm określa się mianem obliczeń skróconych. Określenie zakresu 
obliczeń dostarcza podstawowych informacji o wielkości emisji, gdyż brak wymogu 
wykonywania pełnego zakresu obliczeń jednoznacznie wskazuje na niską uciążliwości emisji 
i brak możliwości przekroczenia wartości dopuszczalnych.  

Wyniki obliczeń wstępnych przedstawiono poniżej (Tabela 7.5-12). Jak wykazały 
uzyskane wyniki, pełne obliczenia są wymagane przypadku tlenków azotu, styrenu, 

węglowodorów alifatycznych i benzenu (Tabela 7.5-12). Ze względu na brak ustalonej 
wartości D1 dla pyłu PM2,5, dla tego zanieczyszczenia także wykonano obliczenia pełne. 
Emisja pozostałych substancji nie wymaga wykonania pełnych obliczeń, gdyż wartości 
dopuszczalne w ich przypadku na pewno nie zostaną przekroczone. 


c

occ zF
F

z *
1
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Szczegółowe wyniki obliczeń skróconych dla wszystkich substancji przedstawiono na 
płycie CD dołączonej do raportu. 

 Tabela 7.5-12 Wyniki skróconych obliczeń wielkości emisji zanieczyszczeń 

Nazwa zanieczyszczenia 

Stężenie 
dopuszczalne 

Ocena wartości sumy stężeń 
maksymalnych 

Czy należy obliczać stężenia 
w sieci receptorów 

(obliczenia szczegółowe) 
dwutlenek siarki (Ditlenek siarki) 350 suma Smm = 1,399 < 0,1*D1  

tlenki azotu jako NO2  200 suma Smm = 615 > 0,1*D1 Tak 

tlenek węgla 30000 suma Smm = 1668 < 0,1*D1  

benzen 30 suma Smm = 12,84 > 0,1*D1 Tak 

styren 20 suma Smm = 11,82 > 0,1*D1 Tak 

metyloetyloketon (Butan-2-on) 300 suma Smm = 1,192 < 0,1*D1  

węglowodory aromatyczne 1000 suma Smm = 92,6 < 0,1*D1  

węglowodory alifatyczne 3000 suma Smm = 369 > 0,1*D1 Tak 

pył zawieszony PM 2,5 - brak wartości D1 Tak 

pył PM-10 280 suma Smm = 23,84 < 0,1*D1  

Obszar obliczeń stężeń w sieci receptorów 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wartości dopuszczalne stężeń zanieczyszczeń 
emitowanych przez oceniane przedsięwzięcie (instalację) muszą być dotrzymane na terenach, 
do których inwestor nie posiada tytułu prawnego (własność, dzierżawa, najem, 

użytkowanie).). Obszar należący do inwestora, zgodnie z obowiązującą metodyką nie został 
uwzględniony w ocenie występowania przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń. 
Obliczenia wielkości stężeń przeprowadzono na obszarach otaczających ten teren. Obszar 

należący do inwestora przedstawiono powyżej (Rysunek 7.5-1). 

Obliczenia opadu pyłu 

Zgodnie z przyjętą metodyką, w celu rozstrzygnięcia o potrzebie wykonywania 
obliczeń opadu pyłu należy sprawdzić czy generowana emisja zanieczyszczeń pyłowych 
spełnienia wszystkie poniższe kryteria (kryterium opadu pyłu). 

1. Suma emisji średniorocznej pyłu jest mniejsza lub równa wartości 
0,0667/n*Σh3,15

, tzn.: 

 

2. Łączna roczna emisja pyłu nie przekracza 10 000 Mg. 
3. Emisja kadmu nie przekracza 0,005 % wartości emisji pyłu określonej w 

lit. 1 i 2. 

4. Emisja ołowiu nie przekracza 0,05 % wartości emisji pyłu określonej w lit. 

1 i 2. 

W przyjętym modelu brak jest emitorów punktowych emitujących pył. Obliczenia 
opadu pyłu nie są wymagane.  
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Obliczenia na terenie obszarów ochrony uzdrowiskowej 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 
w powietrzu w przypadku występowania terenów ochrony uzdrowiskowej w strefie 30×Xmm 

(gdzie 30×Xmm oznacza trzydziestokrotność odległości emitora od najwyższego ze stężeń 
maksymalnych w powietrzu) należy przeprowadzić obliczenia imisji zanieczyszczeń na tych 

obszarach z uwzględnieniem ustalonych dla nich odrębnych dopuszczalnych poziomów 
stężeń zanieczyszczeń. 

Jak wykazały obliczenia, maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń 
wynosi Xmm = 40,4 m. Analizą występowania obszarów ochrony uzdrowiskowej należy 
poddać obszar w promieniu 1212 m. W obszarze tym nie stwierdzono występowania 
chronionych obiektów wymienionych w/w rozporządzeniu. W związku, z czym nie było 
potrzeby przeprowadzenia obliczeń imisji zanieczyszczeń na tych obszarach z 
uwzględnieniem ustalonych dla nich odrębnych dopuszczalnych poziomów stężeń 
zanieczyszczeń.  

Obliczenia w obrębie budynków chronionych 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 
w powietrzu, jeżeli w odległości od pojedynczego emitora, lub któregoś z emitorów w 
zespole, mniejszej niż dziesięciokrotność jego wysokości (10×hmax) znajdują się wyższe niż 
parterowe budynki mieszkalne, biurowe, budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub 
sanatoriów, to należy sprawdzić czy przy budynkach tych na różnych wysokościach ich 
elewacji nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń. Oceny wartości 
stężeń dokonuje się na wysokości od poziomu gruntu (co 1 m) do wysokości najwyższej 
kondygnacji budynku lub do wysokości najwyższego emitora, jeżeli jest on niższy niż 
wysokość najwyższej kondygnacji budynku.  

W przypadku przedmiotowej inwestycji najwyższe emitory punktowe umieszczone są 
na wysokości 7 metrów nad poziomem terenu. Odległości 10×hmax będzie wynosiła zatem 
70 m od emitorów. W obszarze tym nie występują budynki chronione, wymienione wyżej.  

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów 

Ocenę wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza 
atmosferycznego przeprowadzono opierając się o obowiązującą metodykę obliczeniową, oraz 
standardy jakości środowiska określone rozporządzeniem w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu.  Do oceny wykorzystano następujące wskaźniki:  

Sm – stężenia maksymalne (najwyższe stężenie godzinowe); 
Sa – stężenia średnioroczne (stężenie uśrednione dla roku); 
P(D1) – częstość występowania stężeń większych niż dopuszczalne stężenie 

godzinowe; 

Maksymalne stężenia średnioroczne Sa, godzinowe Sm, częstość występowania 

przekroczeń P(D1) oraz dopuszczalne wartości tych wskaźników, dla wszystkich 

zanieczyszczeń przedstawiono poniżej (Tabela 7.5-13). Jak w wspomniano w rozdziale 

dotyczącym zakresu obliczeń, pełne obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, 
zgodnie z obowiązująca metodyką wymagane są w przypadku tlenków azotu, styrenu, 

benzenu, węglowodorów alifatycznych. Obliczenia wykonano także dla pyłu PM2,5 ze 
względu na brak wartość D1 potrzebnej do ustalenia potrzeby obliczeń dla tego rodzaju 
zanieczyszczeń. 
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Tabela 7.5-13 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń, częstości 
przekroczeń oraz dopuszczalnych wartości tych wskaźników  

Nazwa 

zanieczyszczenia 

Najwyższe stężenie 
maksymalne, µg/m3

 

Maksymalna częstość 
przekroczeń D1, % 

Maksymalne stężenie 
średnioroczne, µg/m3

 

Obliczone Dopuszczalne Obliczona Dopuszczalna Obliczone Dopuszczalne* 

tlenki azotu jako 

NO2 

407,4 200 0,07 <  0,2 0,716 < 19 

benzen 8,54 30 0,00 <  0,2 0,0117 < 4,5 

styren 11,16 20 0,00 <  0,2 0,0902 < 1,8 

węglowodory 
aromatyczne 

60,5 1000 0,00 <  0,2 0,098 < 38,7 

pył zawieszony PM 
2,5 

15,7 brak - - 0,025 < 9 

*po uwzględnieniu tła substancji (Da – R) 

Jak wskazują uzyskane wyniki dopuszczalne wartości stężeń średniorocznych nie 

zostały przekroczone w przypadku żadnej z analizowanych substancji. Ponadto stężenia 

uzyskane w obliczeniach są wyraźnie niższe od wartości dopuszczalnych. Uzyskane stężenia 
średnioroczne były od kilkunastu do nawet kilkuset razy niższe od ustalonych wartości 
dopuszczalnych (po uwzględnieniu skumulowanego oddziaływania z istniejącym stanem 
zanieczyszczeń w powietrzu - tło substancji, tzn. Da-R). 

Przekroczenia ustalonych wskaźników stężeń maksymalnych zanotowano w 
przypadku tlenków azotu, jednak częstość tych przekroczeń (0,07 % czasu w roku) nie 

przekracza wartości dopuszczalnych (0,2 % czasu w roku) i dotyczy najbliższego sąsiedztwa 
terenu inwestycji. W przypadku pozostałych substancji przekroczenia ustalonych wartości 
maksymalnych stężeń godzinowych nie wystąpiły ani razu, mimo że dopuszczalne jest 
przekraczanie tych wartości przez 0,2 % czasu w roku i 0,274 % w przypadku dwutlenku 

siarki. 

Sposób rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń emitowanych przez planowane 
przedsięwzięcie przedstawiono dla substancji, które kwalifikowały się do obliczeń pełnych. 

Dane te przedstawiono na załącznikach graficznych od 7.5-1 do 7.5-5.  

Zestawienie danych przyjętych do obliczeń, zakres wykonanych obliczeń oraz 
szczegółowe wyniki obliczeń w sieci receptorów zamieszczono na płycie CD dołączonej do 
raportu. 

7.5.7 Wariant alternatywny przedsięwzięcia 

Wariant alternatywny planowanej inwestycji polega na realizacji instalacji w takiej 

samej technologii jak w wariancie przyjętym do realizacji, z jedyną zmianą dotyczącą 
sposobu ogrzewania pomieszczeń technologicznych. W wariancie alternatywny zakłada się, 
że źródłem ciepła będzie piec węglowy. Do obliczeń przyjęto, iż będzie to kocioł o mocy 50 

kW. 

W obliczeniach przyjęto, iż z całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w 
wariancie 1 na cele grzewcze zużyte zostanie około 60 % energii. Zważywszy, iż całkowite 
zapotrzebowanie energetyczne zakładu wynosi 160 MWh, 60 % daje wartość 96 MWh na 

cele grzewcze. W poniższych obliczeniach dla alternatywnego źródła ciepła (piec węglowy) 
przyjęto zatem taką samą ilość wytworzonej w ten sposób energii – 96 MWh.  
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Zużycie paliwa dla kotła CO obliczono zgodnie z wytycznymi „Wskaźniki emisji 
zanieczyszczeń ze spalania paliw dla źródeł o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, 

zastosowane do automatycznego wyliczenia emisji w raporcie do Krajowej bazy za 2020 r.” 
(Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE 2021). Zgodnie z cytowaną metodą do obliczeń 
maksymalnego godzinowego zużycia gazu użyto wzoru:           

gdzie: 

B – zużycie paliwa kg, m3
, lub dm

3
 na sekundę; 

Q – wydajność cieplna źródła (moc użyteczna), kW (kJ/s); 
Wd – wartość opałowa paliwa kJ/kg; 
ηk – sprawność cieplna źródła. 

Sprawność urządzenia przyjęto na poziomie 89 % (kocioł nowej generacji, klasy V), a 

wartość opałową węgla 20 700 kJ/tys.m
3. Roczne zużycie paliwa obliczono na podstawie 

przyjętej sumarycznej wielkości wytworzonej energii – 96 MWh. Dla uzyskania tej wartości 
przyjęto, iż piec pracował będzie 1700 h w roku. Maksymalne godzinowe zużycie paliwa dla 
kotła CO oszacowano na 9,7 kg/h, a roczne na 17 Mg (wartości wyraźnie zawyżone).  

Emisję z pracy kotła oszacowano przyjmując wskaźniki z procesu energetycznego 
spalania paliwa sporządzonych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 
KOBiZE (Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE 2021). Wartości przyjętych 
wskaźników przedstawiono poniżej (Tabela 7.5-14). W poniższym obliczeniach, w przypadku 
pyłu przyjęto założenie, iż emisja pyłu PM10 i PM2,5 stanowi odpowiednio 91 i 73 % emisji 

całkowitej pyłu. 

Tabela 7.5-14 Wskaźniki emisji ze spalania paliwa w kotle CO 

Zanieczyszczenie g/GJ 

tlenek węgla 280 

tlenki azotu 190 

tlenki siarki 450 

benzo(a)piren 0.015 

pył całkowity 22 

pył PM10 20 

pył PM2,5 16 

 

Wielkość emisji maksymalnej i rocznej wyliczono według poniższego wzoru.  
                     

gdzie:    

E - emisja substancji, wyrażona w kilogramach [kg];  
B - zużycie paliwa wyrażone w megagramach [Mg] lub tysiącach metrów 

sześciennych [tys. m3
];  

Wo  - wartość opałowa wyrażona w kilodżulach na kilogram paliwa 
[kJ/kg] lub kilodżulach na metr sześcienny paliwa [kJ/m3

];  

EF - wskaźnik emisji wyrażony w gramach na gigadżul energii 
chemicznej zawartej w paliwie [g/GJ]. 
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Wielkość emisji obliczonej według stosowanej metody, przy użyciu powyższego 
wzoru przedstawiono poniżej w tabeli:.  

Tabela 7.5-15 Emisja zanieczyszczeń z pracy kotła CO. 

Zanieczyszczenie 

Emisja maksymalna 

uśredniona do godziny 
[kg/h] 

Emisja roczna 

[Mg] 

tlenek węgla 0,056629 0,09627 

tlenki azotu 0,038427 0,06533 

tlenki siarki 0,091011 0,15472 

benzo(a)piren 0,000003 0,00001 

pył całkowity 0,004449 0,00756 

pył PM10 0,004045 0,00688 

pył PM2,5 0,003236 0,00550 

Uzyskane wyniki wprowadzono do modelu obliczeniowego rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń w rejonie planowanego przedsięwzięcia i przeprowadzono ponowne 
obliczenia (Tabela 7.5-13). Jako emitor w modelu wprowadzono komin o wysokości 7 

metrów, średnicy 20 cm, wylot zadaszony. Na potrzeby porównania wariantów, obliczenia 

wykonano wyłącznie dla substancji emitowanych w procesie spalania tzn. dla tlenku węgla, 

azotu i siarki, benzo(a)pierenu oraz pyłu (PM10 i PM2,5). 
Ze względu na użycie kotła węglowego w wariancie alternatywnym, całkowita emisja 

zanieczyszczeń w rejonie inwestycji będzie oczywiście wyższa niż w wariancie 
proponowanych do realizacji (Tabela 7.5-13). Wariantem korzystniejszym dla środowiska, z 
punktu widzenia oceny jego wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie inwestycji 
jest zatem wariant nr 1 – wariant proponowany do realizacji. Analiza rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń wykazała jednak, iż w przypadku wariantu alternatywnego dopuszczalne 
poziomy zanieczyszczeń także nie zostaną przekroczone. 

Tabela 7.5-16 Wielkość emisji maksymalnej (godzinowej) i rocznej dla 

analizowanych wariantów 

Lp. Zanieczyszczenie 

Wariant nr 1 Wariant nr 2 

Najwyższe 
stężenie 

maksymalne 

[µg/m3
] 

Maksymalne 

stężenie 
średnioroczne 

[µg/m3
] 

Najwyższe 
stężenie 

maksymalne 

[µg/m3
] 

Maksymalne 

stężenie 
średnioroczne 

[µg/m3
] 

1. tlenek węgla 1103,5 5,116 1103,6 5,499 

2. tlenki azotu 407,4 0,716 407,5 0,975 

3. tlenki siarki 0,9 0,004 113,2 0,823 

4. benzo(a)piren - - 0,001 0,00001 

6. pył PM10 15,7 0,025 16,1 0,050 

7. pył PM2,5 15,7 0,025 15,7 0,039 

7.5.1 Odziaływanie skumulowane 

Kumulowanie się emisji zanieczyszczeń generowanych przez planowaną inwestycję 
z zanieczyszczeniami występującymi w jej otoczeniu zostało uwzględnione 
w przeprowadzonych obliczeniach jako tło substancji, tzn. informacja o aktualnym stanie 
zanieczyszczenia powietrza w rejonie inwestycji. Informacje na temat stężeń zanieczyszczeń 
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w rejonie przedsięwzięcia oraz sposób uwzględnienia ich w przeprowadzonej ocenie 
przedstawiono w rozdziale 0. Tło substancji uwzględnia wszystkie funkcjonujące źródła 
emisji, występujące w zasięgu planowanego przedsięwzięcia. 

7.5.2 Działania minimalizujące 

Funkcjonowanie przedsięwzięcia będzie wymagało stosowania następujących działań 
minimalizujących: 

 W obrębie pomieszczeń produkcyjnych gdzie realizowany jest proces 
laminowania z wykorzystaniem surowców chemicznych będących źródłem 
emisji styrenu wymagane jest stosowanie absorberu styrenu o skuteczności co 
najmniej 98 %, przy zakładanej wielkości produkcji. 

 Na wyrzucie powietrza odciąganego systemem wentylacji z pomieszczeń gdzie 
realizowany jest proces laminowania wymagane jest zainstalowanie filtra 

ograniczającego emisję styrenu, węglowodorów aromatycznych i metyloketonu o 
skuteczności minimum 95 %, przy zakładanej wielkości produkcji. 

7.5.3 Wnioski 

1. Emisja z procesu produkcyjnego będzie związana z uwalnianiem do otoczenia 

substancji stanowiących część składników stosowanych surowców chemicznych. Poza 

źródłami emisji związanymi z procesem produkcji emisja zanieczyszczeń na etapie 
funkcjonowania inwestycji będzie generowana przez przejazdy samochodów 
transportowych (dostawczych i ciężarowych) w granicach terenu zakładu i przejazdy 

ładowarki kołowej i wózka widłowego po terenie zakładu. 

2. Jak wynika z przeprowadzonej analizy i obliczeń, funkcjonowanie planowanego 

przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń stężeń dopuszczalnych 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w 

sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 

poz. 87) w środowisku poza granicami, do których inwestor posiada tytuł prawny. 
Stężenia nie będą również przekroczone przy uwzględnieniu aktualnego stanu, jakości 
powietrza, który określił Wojewódzki Inspektorat Ochrony Powietrza w Opolu. 

7.5.4 Monitoring  

Nie przewiduje się prowadzenia monitoringu na etapie funkcjonowania i likwidacji 
inwestycji. 

7.5.5 Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy 

W trakcie sporządzania oceny wpływu planowanej inwestycji na stan jakości 
powietrza nie stwierdzono istotnych trudności wynikających z braków we współczesnej 
wiedzy lub braków technicznych. Obliczenia wykonano przy użyciu oprogramowania 

napisanego w celu wykonywania obliczeń zgodnie z przyjęta metodyką. Do oszacowania 
wielkości emisji zanieczyszczeń użyto szeroko stosowanych i łatwo dostępnych wskaźników 
emisji. 
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7.6 Ocena przewidywanego oddziaływania na powierzchnię ziemi,  

z uwzględnieniem ruchów masowych  

7.6.1 Podstawowe definicje 

Zgodnie z art. 3 pkt 25 Ustawy Prawo ochrony środowiska przez: powierzchnię ziemi 
– rozumie się ukształtowanie terenu, glebę, ziemię oraz wody gruntowe, z tym że: 

a) gleba – oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii or-

ganicznej, wody glebowej, powietrza glebowego i organizmów, obejmującą wierzchnią war-

stwę gleby i podglebie, 
b) ziemia – oznacza górną warstwę litosfery, znajdującą się poniżej gleby, do głęboko-

ści oddziaływania człowieka, 
c) wody gruntowe – oznaczają wody podziemne (...), które znajdują się w strefie nasy-

cenia i pozostają w bezpośredniej styczności z gruntem lub podglebiem. 

7.6.2 Identyfikacja oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Bezpośrednie przekształcanie (niszczenie) gleb, rzeźby terenu, ziemi 

Na potrzeby przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone prace związane ze zmianą użyt-

kowania pomieszczeń, ale będą one realizowane wewnątrz istniejącej już zabudowy, przez co 

prace ziemne, w wyniku których można byłoby spodziewać się wystąpienia bezpośredniego 
oddziaływania na powierzchnię ziemi, właściwie nie będą realizowane. Negatywnego oddzia-

ływania nie przewiduje się.  

Oddziaływanie na jakość gleb i wód gruntowych 

Potencjalne oddziaływanie mogłoby być związane z powstaniem ewentualnych drob-

nych awarii maszyn i pojazdów wykorzystywanych w trakcie prac, podczas których mogłoby 

dojść do zanieczyszczenia gruntu olejami i/lub substancjami ropopochodnymi. Byłoby to od-

działywanie chwilowe. Jednakże przy istniejącej zabudowie, w tym przy budynku objętym 

zmianą sposobu użytkowania, występują tereny utwardzone stanowiące powierzchnie komu-

nikacji wewnętrznej. Nie występuje tym samym sytuacja możliwego bezpośredniego zanie-

czyszczenia gruntu. Ponadto na potrzeby prac związanych ze zmianą sposobu użytkowania 
nie będą wykorzystywane ciężkie maszyny budowlane.  

Na posesję mogą wjeżdżać pojazdy dostawcze z materiałami budowlanymi, których 
chwilowy pobyt na terenie zakładu jest całkowicie nieistotny i pomijalny w odniesieniu do 
możliwego zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. 

Oddziaływanie na wody gruntowe – odwadnianie, zasilanie i warunki krążenia 

Oddziaływanie dotyczy ewentualnego przypadku konieczności odwadniania wyko-

pów, a także zmiany zasilania (np. wodami opadowymi) i warunków krążenia (głównie 
w sytuacji występowania dużych powierzchni utwardzonych, realizacji systemów odwadnia-

nia terenu, a także głębokiego fundamentowania). Tego rodzaju oddziaływanie nie pojawi się 
podczas realizacji przedsięwzięcia. Brak jest realizacji wykopów oraz zmiany obecnego spo-

sobu zagospodarowania terenu wokół zabudowy.    
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7.6.3 Identyfikacja oddziaływań na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia 

Na tym etapie występuje możliwość pojawienia się następujących potencjalnych nega-

tywnych oddziaływań: 

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi (a dalej i wód gruntowych) w wyniku ewentualnego prowa-

dzenia nieprawidłowej gospodarki ściekowej, odpadami, surowcami produkcyjnymi  

Nieprawidłowa gospodarka magazynowanymi odpadami oraz ewentualnymi ściekami, 
w tym pochodzącymi z tych odpadów, może stwarzać zagrożenie zanieczyszczenia ziemi 
i wód gruntowych w przypadku przedostawania się substancji zanieczyszczających do środo-

wiska. Zanieczyszczenie takie byłoby skutkiem bezpośrednim w przypadku gruntu, 
a pośrednim dla środowiska wodnego. W sensie zasięgu wpływu potencjalnie byłoby to od-

działywanie miejscowe do lokalnego. Zagadnienie wymaga bardziej szczegółowej analizy 
i oceny, co zostało przeprowadzone w rozdziale  7.6.5. 

Oddziaływanie na wody gruntowe – ujmowanie wód, zasilanie i warunki krążenia 

Oddziaływanie dotyczy sytuacji, w której ewentualne pobory wód, a także zmiany za-

silania (np. wodami opadowymi) i warunków krążenia (głównie w sytuacji występowania 
dużych powierzchni utwardzonych, realizacji systemów odwadniania terenu, a także głębo-

kiego fundamentowania), mogłyby skutkować negatywnym wpływem na środowisko wodne. 

Oddziaływanie ma charakter długookresowy, wynikający z okresu funkcjonowania przedsię-
wzięcia, a skutki obszarowe ocenia się na miejscowe do lokalnych.  

W przypadku planowanego przedsięwzięcia, z uwagi na brak zmiany w powierzch-

niach zabudowanych, komunikacyjnych, czy terenów zieleni wewnętrznej, a także brak zmian 
w odprowadzaniu wód opadowych, nie wystąpią warunki oddziaływania na wody gruntowe 
w zakresie zasilania i wpływu na system krążenia tych wód. Obecna sytuacja nie ulega zmia-

nie. 

Ponadto zakład będzie zaopatrywany w wodę z sieci wodociągowej. Nie występuje 
tym samym ujmowanie wód podziemnych na terenie inwestycji, co mogłoby mieć skutki na 
zwierciadło wód gruntowych – brak wpływu na krążenie wód gruntowych.  

7.6.4 Ocena oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie obejmie powierzchnię terenu zamykającą się w obszarze wynoszącym 
do około 8400 m

2
. Jednakże w obrębie tego obszaru nie należy spodziewać się bezpośrednich 

zmian powierzchni ziemi i komponentów przyrodniczych z nią związanych, co wynika 

z faktu realizacji przedsięwzięcia w istniejącym już budynku produkcyjnym. Ta sytuacja po-

woduje, że nie zidentyfikowano zagrożeń dla powierzchni ziemi na etapie realizacji przed-

sięwzięcia. Nie przewiduje się negatywnych skutków polegających na:  

 przekształceniach bezpośrednich powierzchni ziemi, zwłaszcza gleb, 

 bezpośrednim przekształcaniu rzeźby terenu,  

 wpływie na występowanie ruchów masowych – brak jest terenów zagrożonych 
ruchami masowymi w rejonie inwestycji, 

 oddziaływaniu na utwory i zasoby geologiczne – oprócz braku prac ziemnych, te-

ren inwestycji położony jest poza obszarami podlegającymi wpływom związa-

nym z eksploatacją górniczą (brak terenów górniczych i zidentyfikowanych złóż 
surowców mineralnych w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia),  
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 oddziaływaniu na jakość gleb i wód gruntowych, 

 oddziaływaniu na wody gruntowe w zakresie odwadniania, zasilania i warunków 

krążenia. 

Podsumowanie oceny oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Tabela 7.6-1 stanowi podsumowanie ocen przeprowadzonych w odniesieniu do po-

szczególnych cech i elementów środowiska związanych z powierzchnią ziemi na etapie reali-

zacji przedsięwzięcia.  

Tabela 7.6-1 Ocena wartości (walorów) oraz ocena potencjalnego oddziaływania 
na cechy i elementy powierzchni ziemi 

L.p. Cecha/element powierzchni ziemi Klasyfikacja 

(wartość 

cechy) 
1
 

Ocena potencjalnego  

oddziaływania (przed realizacją 
działań łagodzących) 

1 Powierzchnia gleb naturalnych 

 
Brak   Brak      

2 Wartość użytkowa gleb 

 
Brak  Brak    

3 Występowanie gleb pochodzenia organicznego 

 
Brak  Brak 

4 Jakość gleb i wód gruntowych  

(stopień wrażliwości terenu na zanieczyszczenia) 
Niska     Brak  

5 Formy rzeźby i struktury geomorfologiczne  
 

Niska Brak  

6 Geozagrożenia - Obszary występowania ruchów 
masowych  

Brak  Brak 

7 Występowanie złóż surowców mineralnych 

 
Brak  Brak 

8 Zasilanie i warunki krążenia wód gruntowych 

 
Niska/średnia    Brak  

Objaśnienia: 
Skala oddziaływania: brak, małe, średnie, duże/znaczące 
1
 klasyfikacja (wartość cechy) – uzależniona od ocenianego elementu, np: walory / stopień wrażliwości terenu na 

zanieczyszczenia / stopień zagrożenia geozagrożeniami   

 

7.6.5 Ocena oddziaływania na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia 

Z okresem funkcjonowania inwestycji nie wiążą się jakiekolwiek bezpośrednie me-

chaniczne przekształcenia powierzchni ziemi w zakresie wszelkich rozpatrywanych w tym 
rozdziale komponentów środowiska przyrodniczego.  

Przeanalizowano natomiast możliwość powstania zagrożenia dla powierzchni ziemi 
w związku z gospodarką: ściekami, odpadami, surowcami (substancjami) wykorzystywanymi 

w produkcji. 

Gospodarka ściekami 

Prowadzenie produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych nie wymaga zaopatrzenia 
w wodę, a tym samym nie powoduje powstawania ścieków technologicznych. Z kolei ścieki 
bytowe odprowadzane będą szczelnym systemem kanalizacji wewnętrznej do zewnętrznej 
sieci kanalizacyjnej. Zatem gospodarka ściekowa nie powoduje zagrożenia dla powierzchni 
ziemi. 
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Gospodarka odpadami 

Wszelkie powstające odpady będą gromadzone selektywnie, w uporządkowany spo-

sób, w pojemnikach do tego przeznaczonych, zabezpieczających przed przedostaniem się 
odpadów lub ewentualnych odcieków z odpadów do środowiska oraz zabezpieczających od-

pady przed czynnikami atmosferycznymi, osobami postronnymi oraz zwierzętami. 
Odpady będą wywożone przez odbiorców zewnętrznych posiadających stosowne de-

cyzje i pozwolenia w zakresie transportu, zbierania lub/i odzysku/unieszkodliwiania odpa-

dów. Odpady będą zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Nie przewiduje się okresowego magazynowania w zakładzie jakichkolwiek odpadów 

luzem, w tym zwłaszcza bezpośrednio na powierzchni ziemi.  
Podsumowując, gospodarka odpadami nie powoduje zagrożenia dla powierzchni zie-

mi. 

Gospodarka surowcami (substancjami) wykorzystywanymi w produkcji 

Proces produkcyjny wymaga stosowania takich substancji jak żywice, żelkoty, inicja-

tory polimeryzacji, separatory (woski), pianka poliuretanowa.  

Właściwe prowadzenie procesu produkcji skutkuje brakiem zagrożenia dla środowi-

ska, w tym gruntowo-wodnego. Będzie on realizowany w następujący sposób: 

 procesy produkcyjne będą prowadzone wewnątrz obiektu produkcyjnego, 

 pomieszczenia obiektu produkcyjnego posiadają szczelne posadzki,  

 wszystkie wykorzystywane w procesie produkcyjnym substancje będą magazy-

nowane w miejscach wyposażonych w szczelne posadzki, bez narażenia na czyn-

niki atmosferyczne (zadaszenie), w oryginalnych pojemnikach/opakowaniach, 

bez bezpośredniego zagrożenia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, , 

 teren przyległy do obiektu produkcyjnego, stanowiący miejsce przeładunku 
(w tym substancji produkcyjnych) z pojazdów dostawczych do budynku, jest 
utwardzony i szczelny.  

Podsumowanie  

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że z terenu planowanego przedsięwzię-
cia nie będą odprowadzane do gruntu ścieki, odcieki, odpady, zanieczyszczone wody lub inne 

substancje, które mogłyby powodować lokalne zanieczyszczenie środowiska gruntowo-

wodnego.  

7.6.6 Ocena oddziaływania na etapie likwidacji przedsięwzięcia 

Ewentualna likwidacja przedsięwzięcia wiąże się z zaprzestaniem działalności, usu-

nięciem zmagazynowanych produktów, substancji oraz odpadów w sposób taki sam jak pod-

czas normalnego funkcjonowania zakładu. Nie powoduje to żadnych skutków środowisko-

wych dla powierzchni ziemi.  

7.6.7 Działania łagodzące 

Etap realizacji przedsięwzięcia 

Brak jest wskazań dotyczących działań łagodzących na tym etapie. 
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Etap funkcjonowania przedsięwzięcia: 

Nie przewiduje się wdrażania szczególnych działań mających na celu ochronę po-

wierzchni ziemi w okresie funkcjonowania zakładu. Za skuteczne w zakresie ochrony po-

wierzchni ziemi uznaje się działania wskazane odnośnie ochrony środowiska wodnego oraz 
przed odpadami w rozdziale 7.2 i 7.4. 

7.6.8 Podsumowanie i ocena oddziaływania po zastosowaniu działań łagodzących 

 Na terenie przedsięwzięcia brak jest gleb naturalnych, w tym użytkowanych rolniczo 
i pochodzenia organicznego, brak jest wartościowych lokalnie i ponadlokalnie form 

rzeźby terenu, obszar nie jest zagrożony występowaniem ruchów masowych, brak jest 

występowania zasobów surowców mineralnych, a teren jest w znacznym stopniu an-

tropogenicznie przekształcony. 

 Okres realizacji przedsięwzięcia nie będzie się wiązał z bezpośrednimi negatywnymi 
skutkami na powierzchnię ziemi, tj. na stanowiące powierzchnię ziemi komponenty 
środowiska, obejmujące glebę, rzeźbę terenu, ziemię oraz wody gruntowe. 

 W okresie funkcjonowania z terenu projektowanej inwestycji nie będą odprowadzane 
do gruntu substancje, ścieki, odcieki, odpady, które mogłyby powodować lokalne za-

nieczyszczenie powierzchni ziemi. Tym samym okres ten nie będzie skutkować nega-

tywnym wpływem na środowisko gruntowo-wodne w obrębie obiektu oraz poza nim.   
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7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 

7.7.1 Identyfikacja oddziaływań  

Potencjalne zagrożenia krajobrazu jakie należy rozpatrzyć są dwojakiego rodzaju, 

mianowicie dotyczą:  
 potencjalnych zmian w jego strukturze i walorach/elementach oraz  

 zmian w postrzeganiu krajobrazu, tj. zmian wizualnych (walorów widokowych).  

Zmiana struktury krajobrazu, polegająca na bezpośrednim wpływie na kompozycję je-

go poszczególnych elementów i obiektów go tworzących (głównie w odniesieniu do obiektów 
przyrodniczych), dotyczy okresu realizacji przedsięwzięcia. W przypadku oddziaływania wi-

zualnego należy mówić o okresie funkcjonowania inwestycji.  
Zmiana struktury krajobrazu może wynikać przede wszystkim z przewidywanych prac 

budowlanych, mających wpływ bezpośredni na przekształcanie powierzchni ziemi, a tym 
samym na poszczególne fragmenty terenu i sposób jego pokrycia.  

Natomiast wpływ wizualny na krajobraz dotyczy funkcjonowania w przestrzeni ele-

mentów i obiektów antropogenicznych (lub przyrodniczych wprowadzonych przez człowie-

ka), które mogą w sposób negatywny, bądź pozytywny, oddziaływać na środowisko. W tym 
przypadku oddziaływanie będzie dotyczyło istnienia w krajobrazie obiektu budowlanego (bu-

dynek) i całego zakładu produkcyjnego.  

7.7.2 Zasięg przestrzenny i czasowy oddziaływań 

Oddziaływanie na strukturę krajobrazu oraz na jego aspekty wizualne wynika z krót-

kotrwałych działań budowlanych, jednakże wnosi skutki o charakterze długookresowym, 
związanym z czasem funkcjonowania inwestycji, a nawet z okresem poinwestycyjnym (wy-

stępowanie obiektów i ogólnie terenów antropogenicznie przeobrażonych krajobrazowo). 
Istnieje jednakże możliwość podjęcia prac rozbiórkowych po okresie funkcjonowania. Prace 

takie mogłyby doprowadzić do ogólnego polepszenia sytuacji krajobrazowej. Można zatem 

stwierdzić, iż w rozpatrywanym przypadku oddziaływanie jest odwracalne.  
Wpływ na strukturę krajobrazu będzie pod względem zasięgu przestrzennego ściśle 

miejscowy, ograniczony do terenu objętego pracami. W przypadku oddziaływania wizualnego 
zasięg przestrzenny może być już większy, wykraczający poza granice lokalizacji przedsię-
wzięcia - zasięg miejscowy lub lokalny. Zasięg ten uzależniony jest w dużym stopniu od wy-

stępowania w otoczeniu obiektów przesłaniających i od charakteru samej inwestycji. 

7.7.3 Ocena oddziaływania w okresie realizacji przedsięwzięcia 

Ocena walorów krajobrazu 

Istotę/znaczenie zmian przewidywanych w odniesieniu do struktury krajobrazu należy 
uzależnić przede wszystkim od jego wartości i walorów, na które wpływ mają takie czynniki 
jak:  

 status ochronny obszaru (występowanie obszarów objętych ochroną krajobrazową),  
 wartość przyrodnicza tworzących go elementów i ich zróżnicowanie, 
 wartość kulturowa (w tym zwłaszcza występowanie wyodrębnionych, czy też widocz-

nych w krajobrazie obiektów zabytkowych), 
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 stopień naturalności, czy też antropogenicznego odkształcenia krajobrazu, a także  
 stopień ingerencji inwestycji we współtworzące krajobraz elementy i obiekty.  

Obszary objęte ochroną międzynarodową lub krajową 

Przedsięwzięcie nie znajduje się w miejscu występowania obszarów objętych ochroną 
o znaczeniu międzynarodowym, zwłaszcza w sensie ochrony krajobrazowej.  

Podstawowe znaczenie ma natomiast fakt, iż planowane przedsięwzięcie znajduje się 
w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”.   

Zgodnie z Uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 
września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz woj. opolskiego 

z dnia 7 października 2016 r.), Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” obej-

muje wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze 
względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub 

pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.  

Krajobrazy wartościowe regionalnie – krajobrazy naturalne o szczególnych walorach 

Audyt krajobrazowy opracowywany jest w celu identyfikacji i oceny krajobrazów wy-

stępujących na obszarze województwa. W ramach Audytu wyznacza się krajobrazy prioryte-

towe, szczególnie cenne dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kultu-

rowe, historyczne lub estetyczno-widokowe i jako takie wymagające zachowania. Dotychczas 

nie sporządzono audytu krajobrazowego dla województwa opolskiego, a tym samym nie 

określono w regionie krajobrazów priorytetowych. 
Na obszarze województwa opolskiego wyodrębniono natomiast krajobrazy naturalne, 

które są cenne w skali regionu, odznaczając się przy tym najmniejszym stopniem przekształ-
cenia. Teren inwestycji nie został zaliczony do takich krajobrazów. Natomiast za cenny kra-

jobraz naturalny uznano otoczenie Ligoty Tułowickiej, mianowicie, głównie obszary zalesio-

ne na zachód oraz na wschód od doliny Ścinawy Niemodlińskiej. Jest to naturalny krajobraz 

fluwioglacjalny.  

Ochrona krajobrazu w dokumentach miejscowych 

Rejon lokalizacji zakładu nie jest wskazywany w dokumentach miejscowych, w tym 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice, jako cenny przy-

rodniczo, kulturowo lub wyróżniający się pod względem krajobrazowym. Przeciwnie, wska-

zany jest, również jego sąsiedztwo, pod rozwój terenów przemysłu, składów i budownictwa.    

Krajobraz naturalny rejonu opracowania 

Ujmując krajobraz pod względem wiodącego czynnika przyrodniczego (naturalnego), 

lokalny krajobraz to (zgodnie z typologiczną klasyfikacją krajobrazów naturalnych Polski):  
 klasa: dolin i obniżeń; rodzaj: tarasów nadzalewowych - akumulacyjne; gatunek: rów-

nin tarasowych w terenach nizinnych i wyżynnych [patrz: fot. nr 2].  

Jednostki krajobrazowe rejonu opracowania i ich kluczowa charakterystyka 

Na podstawie analizy danych geologicznych i geomorfologicznych wyodrębniono 
w rejonie przedsięwzięcia następujące typy jednostek krajobrazowych: 

 krajobraz równinny tarasowy, 
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 krajobraz dolinny (na wschód od terenu inwestycji). 
Wymienione typy krajobrazu występują w rejonie przedsięwzięcia w następujących 

podtypach związanych z dominującą formą pokrycia terenu: 
 krajobraz rolny (orny), 

 krajobraz osadniczy wiejski (zwarty),  

 krajobraz leśny (wielkopowierzchniowy), 
 krajobraz łąkowy i łąkowo-leśny. 

Krajobraz rolniczy (orny) [patrz: fot. nr 2, 10] 

Obejmuje tereny intensywnej gospodarki rolnej, które dominują w otoczeniu plano-

wanego przedsięwzięcia z każdej strony. Są to rozległe grunty orne, rozciągające się na 
wschód do granicy doliny Ścinawy Niemodlińskiej, a na zachód i południe do granicy krajo-

brazu leśnego. W obrębie tego krajobrazu znajduje się teren planowanego przedsięwzięcia 
i sąsiadujący zakład produkcyjny. Są to czynniki negatywne, nie komponujące się z lokalnym 
krajobrazem. Geomorfologicznie obszar jest równina tarasową, zatem obszarem o małej 
zmienności w odniesieniu do ukształtowania terenu. Kluczowe walory przyrodnicze krajobra-

zu rolnego są niewielkie. Są to różne formy zadrzewień, głównie przydrożnych, niewielkie 

kępy lub pojedyncze drzewa, zieleń posesji i terenów zabudowanych. W krajobrazie rolnym 

nie zidentyfikowano szczególnych obiektów zabytkowych wyodrębniających się widokowo. 

Rzeźba terenu jest mało zróżnicowana i obejmuje obszar płaski, czy też bardzo słabo nachy-

lony.  

Krajobraz osadniczy wiejski [patrz: fot. nr 12] 

Krajobraz dotyczy zwartej zabudowy ruralistycznej Ligoty Tułowickiej, która rozcią-
ga się w sąsiedztwie terenu inwestycji, na wschód i  północny-wschód. Krajobraz buduje za-

równo starsza zabudowa mieszkalno-gospodarcza, jak i współczesne budynki mieszkalne, 
głównie jednorodzinne. Zabudowa wiejska jest wkomponowana w lokalny krajobraz i odzna-

cza się dość znacznym udziałem zieleni wysokiej, która jest dodatkowym czynnikiem pozy-

tywnie wpływającym na ogólny odbiór wizualny krajobrazu. Szczególne obiekty kulturowe, 
wyodrębniające się wizualnie, nie występują. Sam teren inwestycji znajduje się na uboczu wsi 
(właściwie na pograniczu krajobrazu rolnego i osadniczego wiejskiego) i nie jest obiektem 

wizualnie dominujących lub eksponowanym widokowo. Ujmując krajobraz pod względem 
antropogenicznego przekształcenia można zaliczyć go do krajobrazu harmonijnego. Kluczo-

we walory przyrodnicze i kulturowe krajobrazu osadniczego wiejskiego to: wkomponowana 

zabudowa osadnicza, zróżnicowana zieleń średnia i wysoka towarzysząca zabudowie i rosną-
ca wzdłuż dróg.  

Krajobraz leśny (wielkopowierzchniowy) 

Ten podtyp krajobrazu otacza w różnej odległości od zabudowy miejscowość Ligota 
Tułowicka, w tym również miejsce lokalizacji przedsięwzięcia. Rozległe ekosystemy leśne 
występują w większej odległości i pod względem wizualnym tworzą zwykle daleki element 
krajobrazu. Są ponadto bardziej zróżnicowane geomorfologicznie od równiny tarasowej, gdyż 
w znacznym stopniu lasy obejmują wzniesienia morenowe i zdenudowane wzniesienia ostań-
ce wychodni mioceńskich. Ekosystemy leśne są zróżnicowane siedliskowo. Biorąc pod uwagę 
stopień przekształcenia, w skali lokalnej jest to najlepiej zachowany krajobraz. Ujmując kra-

jobraz leśny pod względem antropogenicznego przekształcenia można zaliczyć go do krajo-

brazu harmonijnego.  
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Krajobraz łąkowy i łąkowo-leśny 

Ten podtyp krajobrazu związany jest generalnie z krajobrazem dolinnym, tj. z doliną 
Ścinawy Niemodlińskiej, która rozpościera się na wschód od terenu inwestycji. ponieważ jest 
to obszar dna dolinnego, geomorfologicznie jest to obszar płaski. Jednakże odznacza się wy-

sokim stopniem występowania pozytywnych elementów: duże powierzchnie łąkowe, różne 
formy zadrzewień łęgowych, w tym ciągi przykorytowe oraz większe enklawy leśne po 
wschodniej stronie miejscowości, koryta cieków w tym Ścinawy Niemodlińskiej, sztuczne 
zbiorniki wodne. Jest to generalnie krajobraz kulturowy harmonijny, cenny w skali lokalnej.  

Ocena oddziaływania 

Wymienione w powyższych punktach uwarunkowania krajobrazu, a także skala inwe-

stycji pozwalają ocenić, że potencjalny wpływ na strukturę krajobrazu nie wystąpi lub też 
będzie pomijalny. Sposób zagospodarowania powierzchni ziemi pozostanie w zasadzie bez 
zmian, gdyż prace będą ograniczone do wnętrza istniejącego budynku, co jest równoważne 
z brakiem negatywnego wpływu na strukturę lokalnego krajobrazu. 

Budynek objęty zmianą sposobu użytkowania, jak i cały teren zakładu, jak wskazano 
wcześniej jest negatywnym elementem krajobrazu rolniczego, jednakże w stosunku do sytu-

acji obecnej walory lokalnego krajobrazu nie ulegną zmianie.  
W strukturze lokalnego krajobrazu miejsce realizacji przedsięwzięcia stanowi teren 

utwardzony i zabudowany, z częściowym udziałem antropogenicznego pochodzenia szaty 
roślinnej, w tym zieleni wysokiej. Charakter inwestycji powoduje, że nie występuje w związ-

ku z jej realizacją potrzeba usuwania drzew.  

Ponadto bezpośredni teren inwestycji jest pozbawiony struktur, czy też obiektów, lo-

kalnie (lub miejscowo) wartościowych przyrodniczo, bądź kwalifikujących się do zachowania 
z uwagi na szczególną wartość przyrodniczą i/lub krajobrazową. Obiekt objęty zmianą sposo-

bu użytkowania nie ma również charakteru zabytkowego. 

7.7.4 Ocena oddziaływania w okresie funkcjonowania przedsięwzięcia 

Okres funkcjonowania przedsięwzięcia dotyczy możliwego oddziaływania wizualnego 
na lokalny krajobraz, wynikającego z istnienia w krajobrazie struktur antropogenicznych,  

a w szczególności stałych obiektów kubaturowych.  
W przypadku planowanego przedsięwzięcia nie należy mówić o nowym obiekcie bu-

dowlanym, gdyż działalność będzie prowadzona w obrębie budynku gospodarczego już ist-

niejącego.  

Zarówno istniejąca zabudowa, jak i kubatura i wygląd, nie ulegają zmianie w wyniku 
realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia. Dotyczy to również całego terenu zakładu (daw-

ny zakład tartaczny), tj. sposób jego zagospodarowania nie ulega zmianie w związku 
z realizacją przedsięwzięcia.  

Nie zmieni się tym samym istniejąca sytuacja widokowa krajobrazu – brak negatyw-

nego oddziaływania ze strony inwestycji.  
Co istotne wprawdzie zakład jest negatywnym elementem wizualnym, jednakże teren 

ten, w tym budynek produkcyjny, nie wyodrębnia się widokowo (np. w porównaniu z oko-

liczną zabudową wiejską), a przy tym jest w znacznym stopniu izolowany wizualnie przez 
udział zieleni wysokiej występującej w obrębie działki.  
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7.7.5 Ocena oddziaływania na etapie likwidacji przedsięwzięcia 

Ewentualne zakończenie działalności wiąże się z brakiem wpływu na krajobraz. Za-

przestanie funkcjonowania zakładu nie wpływa bowiem na kubaturę budynku oraz sposób 
zagospodarowania terenu przyległego. Natomiast ewentualna rozbiórka obiektu mogłaby 
przyczynić się do poprawy walorów wizualnych krajobrazu poprzez likwidację obiektu antro-

pogenicznego funkcjonującego w obecnym krajobrazie. 

7.7.6 Ocena oddziaływania skumulowanego 

Zważając na charakter planowanego przedsięwzięcia, który nie będzie skutkować 
zwiększeniem skali istniejących już przekształceń krajobrazu, w tym również oddziaływania 
wizualnego, można stwierdzić że wpływ skumulowany w odniesieniu do krajobrazu nie bę-
dzie mieć miejsca. Istniejący układ i wielkość zabudowy, jak i sposób zagospodarowania te-

renów przyległych, pozostaną bez zmian.  

7.7.7 Działania łagodzące 

Nie wykazano, aby wystąpiło oddziaływanie negatywne na krajobraz, a tym samym 
nie występuje sytuacja wdrażania rozwiązań łagodzących. 

7.7.8 Podsumowanie i ocena oddziaływania po zastosowaniu działań łagodzących 

 Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie bezpośrednio na wartościowe elementy krajo-

brazu. Wpływ na strukturę krajobrazu nie wystąpi. Sposób użytkowania powierzchni 
ziemi nie ulegnie zmianie w związku z pracami, które ograniczone będą do wnętrza 

istniejącego już budynku, co jest równoznaczne z brakiem negatywnego wpływu na 
strukturę lokalnego krajobrazu. 

 Nie przewiduje się wystąpienia negatywnych zmian w istniejącym krajobrazie pod 

względem wizualnym w wyniku realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia. Obecny 

wpływ wizualny zabudowy i związanej z nią infrastruktury na okoliczną ludność nie 
ulegnie zmianie. Wynika to z braku zmiany kubatury i wysokości budynku, a także 
braku zmiany zagospodarowania terenu zakładu.  

 Konsekwencją braku negatywnego wpływu na lokalny krajobraz jest brak negatywne-

go oddziaływania na krajobraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodliń-
skie”.  

7.7.9 Monitoring 

Nie przewiduje się potrzeby prowadzenia monitoringu wpływu na krajobraz na etapie 

realizacji oraz funkcjonowania inwestycji. 

7.7.10 Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki i luk we współczesnej 
wiedzy 

Zważając na charakter planowanego przedsięwzięcia, które nie wiąże się z negatyw-

nym wpływem na lokalne walory krajobrazowe, nie napotkano na trudności i luki we współ-
czesnej wiedzy podczas procesu oceny. 
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7.8 Ocena przewidywanego oddziaływania na roślinność i grzyby 

7.8.1 Identyfikacja oddziaływań w okresie realizacji przedsięwzięcia 

Teren inwestycji ma niewielkie walory przyrodnicze. Występująca w granicach zakła-

du szata roślinna ogranicza się do pospolitej roślinności ruderalnej oraz do występowania 
zieleni wysokiej pochodzącej z nasadzeń (brzoza brodawkowata, sosna pospolita, robinia 

akacjowa, świerk pospolity, modrzew europejski, topola osika, wierzba iwa. Brak jest szcze-

gólnych oraz chronionych zasobów, tj. gatunków roślin i grzybów, siedlisk przyrodniczych 
[patrz: rozdział 5.1.6]. 

Prace obejmujące zmianę użytkowania pomieszczeń będą ograniczone do wnętrza ist-

niejącej zabudowy. Nie będą przekształcane tereny przyległe, w tym również żadne tereny 

zielone, a także sąsiadująca zieleń wysoka znajdująca się na terenie zakładu. Nie będą reali-
zowane żadne prace ziemne. Nie należy tym samym mówić o możliwości zagrożenia dla ro-

ślinności na tym etapie.  

7.8.2 Identyfikacja oddziaływań w okresie funkcjonowania przedsięwzięcia 

Funkcjonowanie zakładu nie wiąże się z występowaniem emisji do otoczenia (odpa-

dów, ścieków, zanieczyszczeń powietrza), które mogłyby skutkować negatywnym wpływem 
na okoliczną szatę roślinną. 

Niezależnie od tego, w sąsiedztwie działki objętej inwestycją nie występują żadne 
szczególne lub lokalnie wartościowe siedliska lub obiekty przyrodnicze. Tereny mają charak-

ter rolny (grunty orne). 

7.8.3 Ocena oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Negatywny wpływ na roślinność nie wystąpi na etapie realizacji przedsięwzięcia.  

7.8.4 Ocena oddziaływania na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia 

Negatywny wpływ na roślinność nie wystąpi na etapie funkcjonowania przedsięwzię-
cia.   

7.8.5 Ocena oddziaływania na etapie likwidacji przedsięwzięcia 

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na szatę roślinną na tym etapie.  

7.8.6 Działania łagodzące 

Z uwagi na brak negatywnego oddziaływania nie występuje potrzeba wdrażania roz-

wiązań minimalizujących.  

7.8.7 Podsumowanie i ocena oddziaływania po zastosowaniu działań łagodzących 

 Zarówno okres realizacji planowanego przedsięwzięcia, jak i funkcjonowanie zakładu, 

nie stwarzają zagrożenia dla szaty roślinnej, w tym dla chronionych jej zasobów, tj. 
gatunków roślin i grzybów oraz siedlisk przyrodniczych. 
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7.8.8 Monitoring 

Nie przewiduje się prowadzenia monitoringu oddziaływania na szatę roślinną na eta-

pie realizacji oraz funkcjonowania przedsięwzięcia. 

7.8.9 Trudności oraz luki we współczesnej wiedzy 

Inwestycja dotyczy silnie antropogenicznie przekształconego terenu, o łatwej do usta-

lenia, bardzo niskiej wartości florystycznej i siedliskowej. Ponadto przedsięwzięcie nie wiąże 
się z występowaniem typowego okresu budowlanego, który zwykle prowadzi do najwięk-

szych skutków siedliskowych. Dlatego też nie napotkano na trudności podczas procesu iden-

tyfikacji oraz oceny skutków oddziaływań.  
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7.9 Ocena przewidywanego oddziaływania na faunę  

Etap realizacji 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia pojawi się znikome oddziaływanie na faunę, 
ponieważ inwestycja realizowana będzie wyłącznie we wnętrzu istniejącego budynku. Nie 
dojdzie zatem do przekształcania siedlisk zwierząt ani do oddziaływania bezpośredniego na 
same zwierzęta stanowiące element lokalnej fauny. Jedynymi oddziaływaniami na zwierzęta 
jakie wystąpią w okresie realizacji inwestycji będą: 

 emisja substancji potencjalnie szkodliwych do środowiska; 

 niepokojenie zwierząt wywołane hałasem i bodźcami wizualnymi. 

Etap funkcjonowania 

Oddziaływania powstające na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia będą związane 
głównie z emisjami do środowiska, generowanymi przez instalację planowaną do realizacji. 
Prognozuje się, że pojawią się następujące negatywne oddziaływania na zwierzęta: 

 emisje substancji potencjalnie szkodliwych do środowiska. 

Etap likwidacji 

Etap likwidacji będzie zbliżony charakterem oddziaływania do etapu realizacji 
inwestycji. Będzie się on ograniczał do demontażu obiektów planowanych do realizacji. 
Czynności te nie będą źródłem istotnie negatywnego oddziaływania na faunę, głównie ze 
względu na mały zakres prac i ich realizację na terenie nieprzedstawiającym żadnych 
istotnych walorów faunistycznych. 

7.9.1 Zasięg przestrzenny i czasowy oddziaływań 

Bezpośrednie przekształcenie terenu będzie pod względem przestrzennym 
(obszarowym) ograniczone wyłącznie do terenu przeznaczonego pod realizację 
zaplanowanych obiektów. Oddziaływanie to należy uznać, więc za ściśle miejscowe. 
Odnośnie zaś pozostałych oddziaływań (emisja hałasu, zanieczyszczeń), wystąpi 
oddziaływanie o zasięgu lokalnym, tj. wykraczające poza teren inwestycji, ale ograniczone do 
jej sąsiedztwa. 

Zasięg oddziaływań na etapie funkcjonowania inwestycji będzie ograniczał się do jej 
obszaru oraz najbliższego sąsiedztwa. Ze względu na charakter oddziaływań etapu 
funkcjonowania przedsięwzięcia oraz ich niewielkie natężenie, prognozuje się, że nie 
przekroczą one zasięgu lokalnego. 

Zasięg czasowy oddziaływania, w przypadku prowadzenia prac inwestycyjnych, 
należy uznać za krótkookresowy. Oddziaływanie w okresie eksploatacji należy uznać za 
długookresowe, tożsame z czasem funkcjonowania przedsięwzięcia (najprawdopodobniej 
kilkadziesiąt lat). Oddziaływania w okresie likwidacji inwestycji będzie miało zasięg czasowy 
i przestrzenny bardzo zbliżony do oddziaływania na etapie realizacji inwestycji. 
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7.9.2 Prognoza i ocena oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Niepokojenie zwierząt wywołane hałasem powstającym w trakcie prac budowlanych 

W trakcie realizacji inwestycji, źródłem niekorzystnego oddziaływania będzie hałas 
towarzyszący pracom budowlanym. Niekorzystne oddziaływanie akustyczne pojawi się także 
w trakcie eksploatacji pojazdów transportowych używanych do przewozu materiałów 
budowlanych na plac budowy.  

Wpływ powodowany tego rodzaju niekorzystnym oddziaływaniem, zależy w dużej 
mierze od wrażliwości organizmów występujących w sąsiedztwie i na terenie inwestycji. Cały 
obszar inwestycji oraz jego najbliższe sąsiedztwo należy uznać za teren intensywnie 
użytkowany przez człowieka, na którym spotkać można gatunki tolerujące wysoki stopień 
antropopresji. Ponadto planowane prace realizowane będą zasadniczo wewnątrz istniejącego 
budynku, co znacząco ogranicza uciążliwość ich akustycznego oddziaływania. Można zatem 
założyć, iż hałas generowany w trakcie prac budowlanych, będzie miał niewielki wpływ na 
występujące w okolicy zwierzęta.  

Emisje substancji potencjalnie szkodliwych do środowiska 

Potencjalne skażenie środowiska, powstałe w wyniku zanieczyszczenia powietrza, 
którego źródłem będzie emisja spalin powstających w trakcie normalnej pracy maszyn i 
pojazdów budowlanych, należy uznać za niewielkie, niepowodujące jakiegokolwiek 
zagrożenia w stosunku do fauny zamieszkującej rejon inwestycji. Przemawia za tym mała 
ilość substancji, jaka może dostać się w ten sposób do środowiska oraz niewielki zasięg tego 
oddziaływania, ograniczony do bezpośredniego sąsiedztwa realizowanego przedsięwzięcia. 

7.9.3 Prognoza i ocena oddziaływania na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia 

Podobny wpływ na lokalną faunę będzie miała emisja zanieczyszczeń i hałasu 
wywołana funkcjonowaniem przedsięwzięcia. Natężenie tych oddziaływań będzie na tyle 
niskie, iż nie należy się spodziewać jakiegokolwiek osłabienia kondycji populacji 
organizmów zamieszkujących okolice planowanego przedsięwzięcia. 

7.9.4 Prognoza i ocena oddziaływania na etapie likwidacji przedsięwzięcia 

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia nie pojawia się istotnie negatywne oddziaływania 
na faunę. Charakter oddziaływań, ich natężenie i zasięg, będzie zbliżony do oddziaływań z 
okresu realizacji inwestycji. Na oddziaływanie ze strony przedsięwzięcia będzie zatem 
narażony niemal wyłącznie sam teren inwestycji. Ponieważ jest to obszar silnie 

antropogenicznie przekształcony, o małej atrakcyjności dla cennych gatunków zwierząt, na 
omawiane oddziaływanie narażone będą nieliczne gatunki należące do pospolitych i szeroko 
rozpowszechnionych w kraju. 

7.9.5 Oddziaływanie skumulowane na faunę 

Nie prognozuje się, aby doszło do kumulowania się oddziaływań planowanego 
przedsięwzięcia, z innymi oddziaływaniami, w stopniu prowadzącym do powstania istotnie 
negatywnego wpływu na faunę. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na każdym z 
jego etapów będzie miało silnie ograniczony zasięg. Kumulowanie się z oddziaływań z 
innych źródeł będzie dotyczyło zatem jedynie najbliższego sąsiedztwa inwestycji. Ze względu 
na jego niskie natężenie nie prognozuje się aby przyczyniło się ono do powstania 
oddziaływań istotnie negatywnych oddziaływań skumulowanych. 
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7.9.6 Działania łagodzące 

Ze względu na brak negatywnego wpływu na faunę nie zaleca się żadnych działań 
łagodzących, minimalizujących lub kompensujących. 

7.9.7 Podsumowanie i ocena oddziaływania po zastosowaniu działań łagodzących 

Planowana inwestycji nie będzie źródłem istotnie negatywnego oddziaływania na 
faunę. Dotyczy to etapu realizacji, funkcjonowania i likwidacji przedsięwzięcia. Brak 
negatywnego oddziaływania na faunę wynika z niskiej uciążliwości powstających odziaływań 
oraz ich silnie ograniczone zasięgu. 

7.9.8 Monitoring 

Nie przewiduje się prowadzenia monitoringu fauny na etapie jej realizacji, 
funkcjonowania i likwidacji inwestycji. 

7.9.9 Trudności 

W trakcie sporządzania powyższej oceny nie napotkano na poważne trudności w jej 

formułowaniu. Inwestycja dotyczy niewielkiego terenu o łatwej do ustalenia, bardzo niskiej 
wartości faunistycznej. Powstające w związku z planowanym przedsięwzięciem 
oddziaływania będą miały mało uciążliwy charakter oraz wyraźnie ograniczony zasięg, co 

znacząco ułatwia formułowanie oceny oddziaływania. 
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7.10 Ocena przewidywanego oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszarów  
Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych  

7.10.1 Wprowadzenie  - identyfikacja obszarów w zasięgu potencjalnego oddziaływania 

Usytuowanie inwestycji na tle najbliższych obszarów NATURA 2000 przedstawiono 

na załączniku graficznym nr 5.1-3. Na podstawie tego załącznika oraz warunków przedsta-

wionych w rozdziale 5.1.8 należy stwierdzić, że teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się 
poza obszarami Natura 2000 i w odległości: 

 ok. 400 m na zachód od ostoi Natura 2000, którą jest Obszar mający znaczenie dla 
Wspólnoty (projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000) „Bory 
Niemodlińskie” (PLH160005).   

7.10.2 Charakterystyka ostoi Natura 2000 „Bory Niemodlińskie” (PLH160005) 

Powierzchnia obszaru Natura 2000 „Bory Niemodlińskie” wynosi 4541,34 ha. Obszar 
Borów Niemodlińskich jest rozległym kompleksem leśnym rozciągającym się na falistej 
i równinnej wysoczyźnie polodowcowej porozcinanej dolinkami rzecznymi, między dolinami 

Nysy Kłodzkiej i Odry. Równiny wodnolodowcowe oraz ostańce denudacyjne zbudowane 
z osadów plioceńskiej sieci rzecznej i iłów mioceńskich, urozmaicają zespoły wydm docho-

dzących do 15 m wysokości, a także bezodpływowe zagłębienia, w których zlokalizowane są 
bory bagienne i torfowiska. 

Przedmiotem ochrony w obszarze jest 8 typów siedlisk przyrodniczych oraz 5 gatun-

ków fauny.  

Tabela 7.10-1 Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 „Bory Niemodlińskie” 

l.p. Przedmiot ochrony  Stan  

zachowania 

Ocena 

ogólna 

 SIEDLISKA PRZYRODNICZE   

1 7120  Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymu-

lowanej regeneracji 

B B 

2 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z 
Scheuchzerio-Caricetea) 

C C 

3 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhyncho-

sporion 

C C 

4 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) B B 

5 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum)  

B B 

6 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) C C 

7 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vac-

cinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- 

Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne 

C C 

8 *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albofra-

gilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe 

C C 

 GATUNKI FAUNY   

1 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus B C 

2 1188 Kumak nizinny Bombina bombina C C 

3 1308 Mopek Barbastella barbastellus C C 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO  
OBIEKTU NA CELE PRODUKCJI WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH W LIGOCIE TUŁOWICKIEJ 

ECOPLAN   Ryszard Kowalczyk   45-010 OPOLE,  ul. Szpitalna 3/9;  tel/fax: (077) 456 65 16,   

e-mail: ecoplan@ecoplan.pl,  www.ecoplan.pl 
121 

l.p. Przedmiot ochrony  Stan  

zachowania 

Ocena 

ogólna 

4 1324 Nocek duży Myotis myotis B B 

5 1355 Wydra Lutra lutra B B 

 

7.10.3 Ocena oddziaływania na Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Bory Niemodliń-
skie” (PLH160005)  

Etap realizacji przedsięwzięcia 

 Wspomniana odległość wynosząca ok. 400 m, wyklucza zagrożenia bezpośredniej 
fragmentacji, utraty powierzchni ostoi Natura 2000, a także powierzchni siedlisk przy-

rodniczych oraz siedlisk gatunków będących przedmiotem ochrony w ostoi; 

 Bezpośredni teren inwestycji jest zainwestowany i nie stanowi miejsca siedliskowego 

żadnego z gatunków będących przedmiotem ochrony w ostoi Natura 2000 (1308 mo-

pek, 1318 nocek łydkowłosy, 1324 nocek duży, 1188 kumak nizinny, 1355 wydra, 
1166 traszka grzebieniasta). Nie można tym samym mówić o ograniczeniu liczebności 
tych gatunków, czy zmniejszeniu powierzchni ich siedlisk poza granicami ostoi; 

 Etap realizacji przedsięwzięcia nie wiąże się z zajmowaniem i zabudową nowych tere-

nów, a zatem z przekształcaniem siedlisk, w tym poza istniejącym terenem ogrodzo-

nym stanowiącym teren produkcyjny.  

Etap funkcjonowania przedsięwzięcia 

 Hałas towarzyszący funkcjonowaniu zakładu będzie mieć mały zasięg przestrzenny, 
w żadnym wypadku nie będzie się rozprzestrzeniać na taką odległość, która mogłaby 
wpłynąć na zwierzęta bytujące i mające swoje ostoje w rozpatrywanym specjalnym 

obszarze ochrony; 

 Nie przewiduje się oddziaływania w zakresie obiegu wodnego, gdyż jak już przedsta-

wiono w poprzednich rozdziałach, gospodarka ściekowa będzie prowadzona w sposób 
nie zagrażający środowisku wodnemu, a tym samym i ekosystemom położonym poza 
terenem lokalizacji zakładu. Podstawowe znaczenie ma w tym przypadku fakt, iż pro-

ces technologiczny nie wiąże się z poborem wody i generowaniem ścieków technolo-

gicznych. Generalnie, zgodnie z wynikami ocen z rozdziału 7.2, z terenu zakładu nie 
będą odprowadzane do środowiska (do wód lub gruntu) ścieki i zanieczyszczenia, któ-
re stwarzałyby zagrożenie jakościowe wód powierzchniowych lub podziemnych; 

 Emisja zanieczyszczeń powietrza do otoczenia dotyczy głównie lotnych związków 
organicznych z prowadzonych procesów oraz związków powstających podczas spala-

nia paliw w pojazdach poruszających się po terenie zakładu. Planowane przedsięwzię-
cie nie należy jednak do zakładów o wysokiej emisyjności, tj. takich, które wykazują 
zdolność wysokiego skażenia środowiska, w tym terenu, wpływając jednocześnie na 
zmiany w strukturze gatunkowej zbiorowisk roślinnych. Pod tym względem planowa-

ne przedsięwzięcie nie będzie obniżać jakości siedlisk okolicznych, a tym samym nie 
ma znaczenia dla siedlisk położonych w granicach rozpatrywanego obszaru chronio-

nego. Biorąc pod uwagę odległość od obszaru Natura 2000, pośredni negatywny 
wpływ, wynikający z przemieszczania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycz-

nym, nie pojawi się. 
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Ocena oddziaływania na cele działań ochronnych 

W niniejszym podrozdziale przedstawiono odniesienie się do możliwego wpływu 
przedsięwzięcia na cele działań ochronnych wyznaczonych w Planie zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Bory Niemodlińskie PLH160005 (Dz. Urz. woj. opolskiego, z dnia 17 

stycznia 2017 r.). 

Tabela 7.10-2 Oddziaływanie na cele działań ochronnych obszaru Natura 2000 
„Bory Niemodlińskie” 

l.p. Przedmiot ochrony  Cel działań ochronnych Oddziaływanie Uzasadnienie  

1 7120  Torfowiska wysokie zdegra-

dowane, lecz zdolne do naturalnej i 

stymulowanej regeneracji 

Osiągnięcie oceny FV następujących 
wskaźników stanu ochrony: „gatunki 
ekspansywne roślin zielnych”, „obce 

gatunki inwazyjne” i „melioracje odwad-

niające”. 

Brak  Brak bezpośredniego lub 
pośredniego wpływu  na 
siedlisko, w tym na 

warunki wodne (również 
na melioracje). 

2 7140 Torfowiska przejściowe i 
trzęsawiska (przeważnie z roślinno-

ścią z Scheuchzerio-Caricetea) 

Osiągnięcie oceny FV wskaźnika stanu 
ochrony „obce gatunki inwazyjne”. Osią-
gnięcie oceny U1 wskaźnika stanu ochro-

ny „gatunki ekspansywne roślin zielnych” 

Brak  Brak bezpośredniego lub 
pośredniego wpływu  na 
siedlisko, w tym na 

warunki wodne. 

3 7150 Obniżenia na podłożu torfo-

wym z roślinnością ze związku 
Rhynchosporion 

Osiągnięcie oceny FV następujących 
wskaźników stanu ochrony: „gatunki 
ekspansywne roślin zielnych” i „obce 

gatunki inwazyjne”. Osiągnięcie oceny U1 
wskaźnika stanu ochrony „melioracje 
odwadniające”. 

Brak  Brak bezpośredniego lub 
pośredniego wpływu  na 
siedlisko, w tym na 

warunki wodne (również 
na melioracje). 

4 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-

Fagetum) 

Osiągnięcie oceny U1 następujących 
wskaźników stanu ochrony: „martwe 
drewno wielkowymiarowe” i „martwe 

drewno (łączne zasoby)”. 

Brak  Brak bezpośredniego lub 
pośredniego wpływu  na 
siedlisko, w tym na stan 

i udział martwego drew-

na. 

5 9170 Grąd środkowoeuropejski i 
subkontynentalny (Galio-

Carpinetum,Tilio-Carpinetum)  

Osiągnięcie oceny U1 wskaźnika stanu 
ochrony „martwe drewno wielkowymia-

rowe” . 

Brak  Brak bezpośredniego lub 
pośredniego wpływu  na 
siedlisko, w tym na stan 

i udział martwego drew-

na. 

6 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion 

robori-petraeae) 

Osiągnięcie oceny U1 następujących 
wskaźników stanu ochrony: „martwe 
drewno wielkowymiarowe” i „martwe 

drewno (łączne zasoby)”. 

Brak  Brak bezpośredniego lub 
pośredniego wpływu  na 
siedlisko, w tym na stan 

i udział martwego drew-

na. 

7 91D0 Bory i lasy bagienne (Vacci-

nio uliginosi Betuletum pubescentis, 

Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino 

mugo-Sphagnetum, Sphagno gir-

gensohnii-Piceetum) i brzozowo-

sosnowe bagienne lasy borealne 

Osiągnięcie oceny FV następujących 
wskaźników stanu ochrony: „uwodnienie” 
oraz „rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych”. 

Brak  Brak bezpośredniego lub 

pośredniego wpływu  na 
siedlisko, w tym na 

warunki wodne 

8 *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe (Salicetum 

albofragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 

źródliskowe 

Osiągnięcie oceny U1 wskaźnika stanu 
ochrony „martwe drewno leżące lub 
stojące >3 m długości i >50 cm grubości”. 
Osiągnięcie oceny FV wskaźnika stanu 
ochrony „martwe drewno (łączne zaso-

by)”. 

Brak  Brak bezpośredniego lub 
pośredniego wpływu  na 
siedlisko, w tym na stan 

i udział martwego drew-

na. 

9 1166 Traszka grzebieniasta Triturus 

cristatus 

Ustalenie stanu ochrony gatunku Brak  Brak bezpośredniego lub 
pośredniego wpływu  na 
siedlisko gatunku oraz 

na osobniki gatunku, w 

tym na warunki wodne 

istotne dla jego zacho-

wania i funkcjonowania. 

10 1188 Kumak nizinny Bombina 

bombina 

Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku 

(U1). 

Brak  Brak bezpośredniego lub 
pośredniego wpływu  na 
siedlisko gatunku oraz 

na osobniki gatunku, 

w tym na warunki wod-

ne istotne dla jego 

zachowania i funkcjo-

nowania. 
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l.p. Przedmiot ochrony  Cel działań ochronnych Oddziaływanie Uzasadnienie  

11 1308 Mopek Barbastella barbastel-

lus 

Osiągnięcie oceny U1 wskaźnika stanu 
ochrony populacji „rozród gatunku” . 

Brak  Brak bezpośredniego lub 
pośredniego wpływu  na 
siedlisko gatunku oraz 

na osobniki gatunku, w 

tym na miejsca schro-

nienia i rozrodu, jak np. 

(stare i martwe drzewa) 

12 1324 Nocek duży Myotis myotis Ustalenie stanu ochrony gatunku. Brak  Brak bezpośredniego lub 
pośredniego wpływu  na 
siedlisko gatunku oraz 

na osobniki gatunku, w 

tym na miejsca schro-

nienia i rozrodu  

13 1355 Wydra Lutra lutra Utrzymanie oceny stanu ochrony gatunku 

(U1). 

Brak  Brak bezpośredniego lub 
pośredniego wpływu  na 
siedlisko gatunku oraz 

na osobniki gatunku, w 

tym na warunki wodne 

istotne dla jego zacho-

wania i funkcjonowania. 

 

Podsumowanie  

Podsumowując, należy stwierdzić brak niekorzystnych oddziaływań w odniesieniu do 
najbliższego obszaru wchodzącego w skład sieci NATURA 2000, a tym samym brak wpływu 
na inne obszary, które zlokalizowane są w dużo większej odległości.  

7.10.4 Zakłócenie spójności sieci Natura 2000 - wpływ na korytarze ekologiczne 

Planowana inwestycja położona jest na terenie korytarza ekologicznego łączącego sieć 
obszarów Natura 2000 (Jędrzejewski et al. 2012), a dokładniej w obrębie odcinka o nazwie 
Lasy Niemodlińskie - Dolina Nysy Kłodzkiej [patrz: zał. graficzny nr 5.1-4]. Omawiany od-

cinek korytarza należy do strefy Korytarza południowego (KPd) i jest to korytarz o randze 
krajowej (symbol „K” – korytarz uzupełniający, krajowy). 

Oceniając wpływ planowanej inwestycji na ciągłość korytarzy ekologicznych łączą-
cych sieć Natura 2000 uwzględniono wyniki oceny przedstawione w poprzednich rozdziałach, 
dotyczące poszczególnych komponentów środowiska budujących strukturę i warunki panują-
ce w ramach korytarzy ekologicznych, tzn. siedliska, sposób użytkowania terenu, zbiorowiska 
roślinne itp. W analizie uwzględniono oddziaływanie na korytarz ekologiczny w następują-
cym zakresie: 

 zachowanie możliwości swobodnego przemieszczania - powstawanie ewentualnych 

barier dla migracji (fizycznych lub psychofizycznych - odstraszanie); 

 zachowanie ciągłości struktury oraz jakości siedlisk, w tym wpływ na fragmentacje 
siedlisk oraz stopień ich izolacji. 

Bariery migracyjne 

Planowana inwestycja nie będzie przecinać omawianego odcinka korytarza, wpływa-

jąc na warunki migracji w jego obrębie, jak ma to miejsce w przypadku np. inwestycji linio-

wych.  

Co istotne, planowane przedsięwzięcie dotyczy terenu już wyłączonego z funkcjonal-

ności przyrodniczej, od lat stanowiącego teren przemysłowy (wcześniej tartak), a uruchomie-

nie działalności nie powoduje zajmowania nowych terenów, a tym samym zajmowania nowej 
powierzchni w obrębie korytarza ekologicznego. Ciągłość korytarza, tj. zdolność migracji 
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fauny w obrębie korytarza, nie zostanie naruszona, tj. zmieniona w stosunku do stanu obecne-

go. 

Obszar planowanej inwestycji nie stanowi funkcjonalnego fragmentu omawianego ko-

rytarza ekologicznego, ze względu na jego obecne zagospodarowanie i obecność przeszkody 

migracyjnej w formie ogrodzenia. Realizacja planowanej inwestycji nie będzie zatem prowa-

dzić do powstania fizycznej bariery migracyjnej, ponieważ w obrębie terenu inwestycji nie 
zachodzi migracja gatunków wykorzystujących korytarz ekologiczny. Negatywne oddziały-

wanie w tym zakresie zatem nie występuje. 
Teren przedsięwzięcia zajmuje obszar o wymiarach ok. 100 na 100 m w miejscu, 

gdzie korytarz migracyjny ma co najmniej 2,0 km szerokości. Wpływ na warunki migracji 
dotyczy zatem wyłącznie małego fragmentu korytarza, przy czym, jak wspomniano wcze-

śniej, jest to stan istniejący. W wyniku realizacji przedsięwzięcia strefa ograniczonej funkcjo-

nalności nie ulegnie zmianie (zmniejszeniu, ograniczeniu).  
Planowana inwestycji nie będzie stanowiła wyraźnej bariery psychofizycznej, tzn. nie 

będzie źródłem wyraźnych bodźców odstraszających, ograniczających korzystanie z sąsiadu-

jącego z nią obszaru ewentualnej migracji zwierząt. Oddziaływanie tego typu pojawia się 
w przypadku np. realizacji dróg o wysokim natężeniu ruchu, gdzie odstraszające oddziaływa-

nie generują przede wszystkim bodźce dźwiękowe (hałas komunikacyjny) i w mniejszym 
stopniu bodźce wizualne (obecność poruszających się pojazdów, częściowo infrastruktury). 
Realizacja planowanej inwestycji nie wpłynie w sposób istotny na zmianę warunków migracji 
w jej sąsiedztwie, w kontekście obecności bodźców odstraszających, gdyż położona jest 
w otoczeniu zabudowy zagrodowej i terenów komunikacyjnych, które są źródłem stałych 
bodźców odstraszających, określających warunki migracji w rejonie inwestycji, a przy tym 

sama inwestycja, zważywszy na natężenie generowanych przez nią oddziaływań, nie będzie 
generowała bodźców odstraszających o wysokim natężeniu.  

Ciągłość siedlisk 

Planowana inwestycja nie będzie ingerowała w siedliska newralgiczne dla gatunków 
wykorzystujących omawiany korytarz ekologiczny. Kluczowe dla prawidłowego funkcjono-

wania korytarza jest zachowanie ciągłości kompleksów leśnych. Przedsięwzięcie będzie reali-
zowane na terenie istniejącej zabudowy produkcyjnej. Nie przewiduje się jakiejkolwiek inge-

rencji w rozległe kompleksy leśne przebiegające w granicach omawianego korytarza. Co 

istotne ekosystemy leśne w obrębie korytarza nie znajdują się w sąsiedztwie terenu przedsię-
wzięcia, lecz w odległości przynajmniej 400 m.  

Ponadto przedsięwzięcie nie wymaga ingerencji w sąsiadujące tereny rolne, które 
również maja pewien udział w zapewnieniu funkcjonalności korytarza ekologicznego. Układ, 
rozmieszczenie i ogólny udział terenów rolniczych nie ulegnie zmianie.  

 Podsumowując, realizacja planowanej inwestycji nie będzie prowadzić do przerwania 

lub osłabienia spójnych ekosystemów w obrębie analizowanego korytarza ekologicznego, 

a więc ograniczenia ciągłości kluczowych siedlisk. 

7.10.5 Działania łagodzące 

Z uwagi na brak negatywnego wpływu, nie zachodzi potrzeba stosowania specyficz-

nych działań i rozwiązań łagodzących (eliminujących, minimalizujących), w odniesieniu do 
obszarów Natura 2000.  
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Z uwagi na brak istotnego negatywnego wpływu na korytarz ekologiczny, nie zacho-

dzi potrzeba stosowania specyficznych działań i rozwiązań łagodzących w odniesieniu do 
zachowania spójności obszarów Natura 2000.  

7.10.6 Podsumowanie i ocena oddziaływania po zastosowaniu działań łagodzących 

 Nie wystąpią jakiekolwiek, w tym i niekorzystne, oddziaływania na najbliższy obszar 

Natura 2000, jakim jest Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Bory Niemodliń-
skie” (PLH160005), tj. na przedmioty ochrony, w tym na cele działań ochronnych, 

oraz na integralność wewnętrzną obszaru.  

 W związku z brakiem zagrożenia lub bardzo ograniczonym wpływem na korytarz eko-

logiczny Lasy Niemodlińskie - Dolina Nysy Kłodzkiej, również spójność całej sieci 
ekologicznej Natura 2000 zostanie zachowana. Przede wszystkim: 

 inwestycja nie wymaga zajmowania nowych terenów korytarza ekologicznego, 

i ograniczona będzie do obecnego, ogrodzonego terenu przemysłowego. Ciągłość 
korytarza nie zostanie naruszona; 

 nie dojdzie do ingerencji w funkcjonalny fragment korytarza ekologicznego, gdyż 

przedsięwzięcie dotyczy terenu, w obrębie którego migracja gatunków kluczo-

wych dla ocenianego fragmentu korytarza nie zachodzi; 

 przedsięwzięcie nie będzie stanowić wyraźnej bariery psychofizycznej dla prze-

mieszczających się zwierząt. Funkcjonowanie inwestycji nie wpłynie w sposób 
istotny na zmianę warunków migracji w jej sąsiedztwie; 

 nie zostaną naruszone jakiekolwiek siedliska mogące wpływać na funkcjonalność 
korytarza, w tym zwłaszcza kluczowe elementy korytarza, a mianowicie kom-

pleksy leśne. Planowana inwestycja będzie funkcjonować z dala od wszelkich te-

renów leśnych. 
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7.11 Ocena przewidywanego oddziaływania na formy ochrony przyrody, o których 
mowa w art. 6, ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody 

Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 została przedstawiona w rozdziale 7.10, 
w związku z czym w niniejszym rozdziale przeprowadzono ocenę w odniesieniu do innych 
przyrodniczych obszarów chronionych znajdujących się w zasięgu potencjalnego oddziały-

wania przedsięwzięcia.  

7.11.1 Identyfikacja obszarów w zasięgu potencjalnego oddziaływania 

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Bory Niemodlińskie [patrz: załącznik graficzny nr 5.1-3]. Przeprowadzono tym samym ocenę 
oddziaływania na ten obszar uwzględniając potencjalny wpływ na: 

 zakazy obowiązujące w obszarze, 

 ochronę przyrody obszaru, 

 ochronę krajobrazu.  

7.11.2 Ocena oddziaływania na etapie realizacji oraz funkcjonowania przedsięwzięcia 

Potencjalny wpływ przedsięwzięcia na cele ochrony oraz możliwość naruszenia zakazów obowiązu-

jących w Parku 

Rozpatrzono możliwość naruszenia zakazów obowiązujących w Obszarze Chronione-

go Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”.   
Zgodnie z Uchwałą Nr XX/228/2016 r. z dnia 27 września 2016 r., w sprawie obsza-

rów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. woj. opolskiego z dnia 7 października 2016 r., poz. 
2017).), w celu zachowania walorów obszarów chronionego krajobrazu, na ich terenie określa 
się następujące zakazy (poniżej każdego z zakazów przeanalizowano możliwość ich narusze-

nia ze strony inwestycji): 

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  

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 24 ust.3) niniej-

szy zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowi-

sko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak nega-

tywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu; 

2) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od linii brzegów rzek, jezior 
i innych zbiorników wodnych, zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytu-

owanych na wodach płynących (...); 
Rozpatrywany zakaz nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia, gdyż inwestycja nie 

wiąże się z realizacją nowych obiektów budowlanych. Niezależnie od tego, w promieniu co 

najmniej 100 m w otoczeniu terenu objętego inwestycją nie występują jakiekolwiek rzeki, 

jeziora i inne zbiorniki wodne.  
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3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z usuwaniem jakichkolwiek zadrzewień, co 

dotyczy również drzew rosnących w obrębie ogrodzonego terenu zakładu. 
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości,  
w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;  

Inwestycja nie ma na celu wydobywania skał, torfu, skamieniałości itp., zwłaszcza 
w celach gospodarczych.   

5) dokonywania zmian stosunków wodnych (…)  
Przedsięwzięcie, zarówno na etapie budowlanym, jak i w okresie funkcjonowania, nie 

wpływa na zmianę stosunków wodnych, w tym nie ma znaczenia dla przepływów wód w cie-

kach, a także na zasilanie, poziomy oraz warunki krążenia wód gruntowych [patrz: rozdział 
7.2 i 7.6].  

6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 
Przedsięwzięcie nie wymaga likwidowania zbiorników wodnych, starorzeczy czy ob-

szarów wodno-błotnych. W zasięgu jego możliwego oddziaływania tego typu siedliska nie 

występują. 

Podsumowanie: 

Planowane przedsięwzięcie nie narusza zakazów wymienionych w powyższych punk-

tach 2) – 6) dotyczących Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”.  
Natomiast w odniesieniu do punktu 1) w następnych podrozdziałach przeanalizowano 

możliwość wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu rozpatrywanego obszaru chro-

nionego krajobrazu. 

Potencjalny wpływ przedsięwzięcia na walory i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobra-

zu 

Szczegółowa ocena potencjalnego oddziaływania na krajobraz, zarówno w odniesieniu 
do wpływu na strukturę lokalnego krajobrazu (okres realizacji przedsięwzięcia), jak i w od-

niesieniu do walorów wizualnych (okres funkcjonowania), została przedstawiona w rozdziale 
7.7 niniejszego raportu.  

Na tej podstawie należy stwierdzić, że oddziaływanie na krajobraz nie będzie mieć 
miejsca, tj. nie będzie odbiegać od sytuacji obecnej.  

Potencjalny wpływ przedsięwzięcia na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu  

Celem utworzenia Obszaru było zachowanie zwartego kompleksu leśnego dawnej 
Puszczy Śląskiej z licznymi stawami, gdyż wielkoprzestrzenne kompleksy leśne wraz ze sta-

wami stanowią ostoję flory i fauny typowej dla obszarów staroglacjalnych nizin polskich.  
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane z dala od wszelkich siedlisk wodnych, 

w tym w szczególności od stawów o funkcjach ostoi fauny i flory, w związku z czym nie za-

graża tym ekosystemom.  
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Inwestycja będzie realizowana bez jakiegokolwiek wpływu na siedliska leśne, zwłasz-

cza że zakład będzie funkcjonować z dala od wszelkich siedlisk leśnych, tj. co najmniej 
400 m.  

Przewidywana działalność nie wymaga zajmowania nowych terenów, gdyż zamknie 
się w granicach obecnego terenu produkcyjnego. Nie będą zajmowane nowe grunty, w tym 
siedliska wchodzące w skład obszaru chronionego krajobrazu, również otaczające teren inwe-

stycji bezpośrednio grunty orne.  
 Inwestycja będzie realizowana na terenie nie wyróżniającym się pod względem geo-

morfologicznym, tj. na którym brak jest szczególnych cech i form rzeźby terenu. W związku 
z czym nie obniży walorów krajobrazowych w sensie wpływu na szczególne, czy też cenne 
dla obszaru chronionego, elementy rzeźby terenu lub inne elementy przyrody nieożywionej.  

Należy ponadto zaznaczyć, że okres realizacji przedsięwzięcia to wyłącznie prace 
ograniczone do wnętrza istniejącego budynku, względnie do przyległego terenu komunikacji 
wewnętrznej, bez jakichkolwiek prac ziemnych. 

Inwestycja nie narusza siedlisk, które mogłoby mieć większe, czy też szczególne, zna-

czenie dla zachowania różnorodności florystycznej i faunistycznej Obszaru (np.: lasy, łąki, 
murawy, roślinność wodna, szuwarowa, torfowiskowa i inne). W pobliżu terenu przedsię-
wzięcia dotyczy to np. doliny Ścinawy Niemodlińskiej, która przebiega na wschód. Przedsię-
wzięcie, zarówno podczas jego realizacji, jak i funkcjonowania, nie ma znaczenia (w sensie 
negatywnym) na funkcjonowanie doliny rzecznej.  

Podstawowe znaczenie dla ochrony przyrody obszaru chronionego krajobrazu ma to, 

czy planowane przedsięwzięcie będzie negatywnie oddziaływać na chronione zasoby przyro-

dy ożywionej. Zgodnie z wynikami ocen przedstawionych w rozdziałach 7.8 (ocena przewi-

dywanego oddziaływania na roślinność i grzyby) i 7.9 (ocena przewidywanego oddziaływania 
na faunę) przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na siedliska występowania 
chronionych gatunków roślin, grzybów oraz cennych, w tym rzadkich, gatunków zwierząt. 

W granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie ustanowiono sze-

reg innych form ochrony przyrody (rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, zespół przyrod-

niczo-krajobrazowy, pomniki przyrody). Ponadto wytypowano szereg miejsc o cennych walo-

rach przyrody ożywionej (skupiska chronionych gatunków lub występowania gatunków rzad-

kich) i nieożywionej, kwalifikujących się do objęcia ochroną [patrz: rozdz. 2.1, poz. 27 oraz 

rozdz. 2.3, poz. 1]. Żaden z tych obszarów nie znajduje się w pobliżu terenu planowanego 
przedsięwzięcia i nie będzie objęty jego oddziaływaniem.  

Podsumowując, planowane przedsięwzięcie nie narusza i nie zagraża walorom przy-

rodniczym stanowiącym o wartości Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”.  

7.11.3 Ocena oddziaływania na etapie likwidacji przedsięwzięcia 

Tak samo jak w przypadku etapu budowy, poszczególne prace związane z zakończe-

niem działalności (o ile taka miałaby miejsce), byłyby ograniczone przestrzennie do terenu 
zakładu i znajdującego się na nim obiektu. Objęłyby ewentualne usunięcie i demontaż urzą-
dzeń stanowiących wyposażenie hali produkcyjnej, usunięcie gotowych produktów, a także 
odpadów, tak jak podczas normalnej pracy zakładu. Dlatego też ten etap inwestycji nie powo-

dowałby negatywnych konsekwencji na powierzchnię Obszaru chronionego krajobrazu (poza 

granicami zakładu), a także jego przyrodę oraz krajobraz.  
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7.11.4 Działania łagodzące 

Z uwagi na brak zagrożeń nie wskazuje się potrzeby stosowania działań łagodzących 
na żadnym z etapów inwestycji. 

7.11.5 Monitoring  

Nie stwierdzono potrzeby prowadzenia monitorowania oddziaływania na rozpatrywa-

ny obszar chroniony, zarówno na etapie realizacji, jak i funkcjonowania przedsięwzięcia. 

7.11.6 Podsumowanie i ocena oddziaływania po zastosowaniu działań łagodzących 

 Przedsięwzięcie nie zagraża walorom stanowiącym o wartości Obszaru Chronionego 

Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”. Potencjalny wpływ przedsięwzięcia na ochronę 
przyrody oraz na krajobraz Obszaru będzie nieistotny. W konsekwencji realizacja oraz 
funkcjonowanie zakładu wyrobów z tworzyw sztucznych nie narusza zakazów obo-

wiązujących w obszarze chronionym. 
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7.12 Ocena oddziaływania na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą  
dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 

7.12.1 Identyfikacja oddziaływań  

Potencjalne oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy dotyczy w okresie reali-
zacji przedsięwzięcia: 

 bezpośredniego zagrożenia zniszczenia lub uszkodzenia zabytku, co byłoby trwałym 
negatywnym wpływem na środowisko. Dotyczy to sytuacji ewentualnej „kolizji” 
przedsięwzięcia z obiektami zabytkowymi; 

 zaburzenia układu przestrzennego zabudowy/terenu/obiektów, co byłoby bezpośred-

nim długookresowym oddziaływaniem. Dotyczy to np. sytuacji lokalizacji przedsię-
wzięcia w zasięgu stref ochrony konserwatorskiej. 

Z kolei okres funkcjonowania przedsięwzięcia nie generuje potencjalnego wpływu na 
zabytki. 

7.12.2 Ocena oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Obiekty wpisane do rejestru zabytków  

Jak stwierdzono w rozdziale 5.2.2 niniejszego raportu, na terenie Ligoty Tułowickiej 
zlokalizowany jest jeden obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków. Jest nim dawny 

młyn wodny z XIX w. (1653/66 z 22.09.1966).  Nie znajduje się on na terenie przedsięwzię-
cia i w jego bezpośrednim i bliższym otoczeniu. Zatem negatywnego wpływu na tego rodzaju 
obiekty kultury nie przewiduje się.  

Obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków 

Zgodnie z rozdziałem 5.2.2 przynajmniej 12 obiektów na terenie Ligoty Tułowickiej 
zostało ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Wszystkie zabytki znajdują się poza terenem 
inwestycji i w znacznym od niej oddaleniu. W związku z tym negatywnego wpływu na zabyt-

ki ujęte w gminnej ewidencji nie przewiduje się.  

Zabytki archeologiczne  

Stanowiska archeologiczne nie występują w rejonie planowanego przedsięwzięcia. 

Najbliższe położone jest ok. 580 m od działki objętej inwestycją. Z uwagi na odległość, 
a także fakt, iż prace budowlane będą realizowane w obrębie istniejącego budynku, brak jest 

zagrożenia dla stanowisk archeologicznych. 

Strefy ochrony konserwatorskiej 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Tułowice, w gminie wyznaczono kilka stref ochrony konserwatorskiej [patrz: 

rozdz.5.5.2]. Teren przedsięwzięcia nie znajduje się w zasięgu żadnej z takich stref lub w ich 

pobliżu – brak oddziaływania. 
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Inne cenne obiekty kulturowe 

Brak jest w rejonie przedsięwzięcia obiektów kulturowych, które nie zostały objęte 
ochroną, a które mogą stanowić cenny obiekt, np. dla lokalnej społeczności (np.: kapliczka, 

przydrożny krzyż, figura, pomnik). Brak jest tym samym oddziaływania na tego rodzaju 
obiekty kulturowe. 

Krajobraz kulturowy  

Ocena oddziaływania na krajobraz kulturowy jest przedmiotem rozważań w rozdziale 
7.7, gdzie ostatecznie nie stwierdzono, aby wystąpiło zagrożenie dla krajobrazu ze strony 

przedsięwzięcia. 

7.12.3 Ocena oddziaływań na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia 

Nie zidentyfikowano oddziaływań, zwłaszcza negatywnych, na zabytki na tym etapie. 

7.12.4 Ocena oddziaływań na etapie likwidacji przedsięwzięcia 

Nie zidentyfikowano żadnych oddziaływań na zabytki na tym etapie. 

7.12.5 Działania łagodzące 

Brak bezpośrednich negatywnych oddziaływań wyklucza konieczność stosowania 
szczególnych rozwiązań łagodzących w odniesieniu do ochrony obiektów zabytkowych.  

7.12.6 Podsumowanie i ocena oddziaływania po zastosowaniu działań łagodzących 

 Nie wystąpią niekorzystne oddziaływania na zabytki chronione na podstawie przepi-

sów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także zagrożenia w odniesieniu do 

innych, nie chronionych, lecz posiadających potencjalny walor kulturowy, obiektów.  

7.12.7 Monitoring 

Monitorowanie oddziaływania na zabytki nie jest wymagane na żadnym etapie inwe-

stycji.  

7.12.8 Trudności wynikające z niedostatków techniki i luk we współczesnej wiedzy 

W trakcie sporządzania oceny nie napotkano na trudności i luki we współczesnej wie-

dzy w odniesieniu do ocenianego elementu środowiska. 
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7.13 Ocena oddziaływania na klimat w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływa-

nia istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu 

7.13.1 Wprowadzenie 

Proces planowania inwestycji powinien uwzględniać zmiany klimatu, ich łagodzenie 

i przystosowanie przedsięwzięcia do tych zmian, w tym odporność na klęski żywiołowe. Jest 

to podyktowane zachodzącymi zmianami klimatycznymi i nowymi wymogami Unii Europej-

skiej w tym zakresie. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/EU z 16 kwietnia 

2014 r. wprowadza bowiem obowiązek analizowania wpływu na klimat i podatności na zmia-

ny klimatu w procedurze oceny oddziaływania na środowisko.  

Ocena potencjalnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na klimat została prze-

prowadzona na podstawie zaleceń Poradnika przygotowania inwestycji z uwzględnieniem 
zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski ży-

wiołowe (Ministerstwo Środowiska – Departament Zrównoważonego Rozwoju, Warszawa, 
2015) oraz Poradnika dotyczącego włączania problematyki zmian klimatu i różnorodności 
biologicznej do oceny oddziaływania na środowisko (dokument zbiorowy opracowany dla 

Komisji Europejskiej, 2013).  

Tym samym w niniejszym rozdziale przeanalizowano dwa podstawowe zagadnienia 

klimatyczne w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia:  

 łagodzenie zmian klimatu oraz  

 adaptacja do zmian klimatu i odporność na klęski żywiołowe. 

7.13.2 Aspekty związane z łagodzeniem zmian klimatu 

W zakresie łagodzenia zmian klimatu oddziaływanie danego przedsięwzięcia na kli-
mat może potencjalnie być związane z: 

 bezpośrednimi emisjami gazów cieplarnianych spowodowanymi budową, funkcjono-

waniem oraz likwidacją/wyłączeniem przedsięwzięcia z eksploatacji;  

 pośrednimi emisjami gazów cieplarnianych związanymi z zapotrzebowaniem na ener-

gię;  

 bezpośrednimi lub pośrednimi emisjami gazów cieplarnianych spowodowanymi dzia-

łaniami towarzyszącymi lub przez infrastrukturę bezpośrednio związaną z realizacją 
planowanego przedsięwzięcia (np. transport, gospodarka odpadami); 

 zmianą sposobu użytkowania gruntów (utrata siedlisk zapewniających sekwestrację 
dwutlenku węgla). 
Należy zatem odpowiedzieć na pytanie, czy przedsięwzięcie wpłynie na emisje gazów 

cieplarnianych w związku z czynnikami, które wymieniono powyżej.  
Do podstawowych gazów cieplarnianych zalicza się: dwutlenek węgla (CO2), metan 

(CH4), podtlenek azotu (N2O), fluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC), 
sześciofluorek siarki (SF6), trifluorek azotu (NF3).  
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Ocena oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Wpływ na sekwestrację CO2 

Przedsięwzięcie nie wpływa na utratę siedlisk zapewniających sekwestrację dwutlenku 
węgla, gdyż obejmuje wyłącznie teren już zabudowany i utwardzony. Do siedlisk odpowiada-

jących za wiązanie CO2 należą zwłaszcza lasy i torfowiska, a w ograniczonym stopniu rów-

nież inne tereny zielone.  

Bezpośrednie lub pośrednie emisje gazów cieplarnianych 

Etap realizacji przedsięwzięcia nie powoduje emisji gazów cieplarnianych, czy też 
emisja CO2 na tym etapie, związana np. ze spalaniem paliw w pojazdach transportowych 

(transport materiałów i urządzeń), jest niewielka, wręcz pomijalna, zwłaszcza z uwagi na 
krótkotrwały charakter prac i bardzo ograniczoną ilość sprzętu i pojazdów, jaka może być 
wykorzystana w tym okresie, co wynika z ograniczonego zakresu inwestycji.  

Ocena oddziaływania na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia 

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych z procesów technologicznych 

Prowadzenie przewidywanej produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych nie obejmuje 
procesów będących bezpośrednim źródłem powstawania gazów cieplarnianych, tj. nie prowa-

dzi do emisji.  

Pośrednie emisje gazów cieplarnianych związane z zapotrzebowaniem na energię 

Następstwem funkcjonowania zakładu będzie jego zapotrzebowanie na energię elek-

tryczną, niezbędną do oświetlenia pomieszczeń oraz zasilania urządzeń elektrycznych. Skut-

kuje to pośrednią emisją gazów cieplarnianych związaną z produkcją energii (produkcja ener-

gii elektrycznej w elektrowni). 

Poniżej przeprowadzono oszacowanie rocznej możliwej emisji CO2 w wyniku zuży-

wania energii elektrycznej. 

Wskaźnik emisji przyjęto zgodnie z dokumentem: Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, 
NOx, CO i TSP dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie 

o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2017 rok, (IOŚ-BIP, Zespół Zarzą-
dzania Krajową Bazą KOBiZE, Warszawa, 2018):  

wskaźnik emisji CO2 = 778 kg CO2/MWh 

Zużycie energii elektrycznej zakłada się na ok. 160 MWh/rok 

Przy wymienionym zużyciu energii elektrycznej pośrednia emisja dwutlenku węgla 
z tym związana wyniesie: 

CO2 = 778 kg/MWh * 160 MWh = 124 480 kg = 124,5 Mg 

 

Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych wynikająca z ruchu pojazdów 

Spalanie paliw w pojazdach użytkowanych na terenie zakładu (ładowarki kołowe tele-

skopowe, wózek widłowy) spowoduje bezpośrednią emisję gazów cieplarnianych. 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO  
OBIEKTU NA CELE PRODUKCJI WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH W LIGOCIE TUŁOWICKIEJ 

ECOPLAN   Ryszard Kowalczyk   45-010 OPOLE,  ul. Szpitalna 3/9;  tel/fax: (077) 456 65 16,   

e-mail: ecoplan@ecoplan.pl,  www.ecoplan.pl 
134 

 

Wskaźnik emisji przyjęto zgodnie z dokumentem: Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze 
spalania paliw (IOŚ-BIP, Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE, Warszawa, 2015). Dla 

oleju napędowego wskaźnik ten wynosi 1981981,982 g/Mg. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami z rozdziału 7.5 można oszacować zużycie paliwa: 
Ładowarka kołowa – 8,424 Mg 

Wózek widłowy – 0,522 Mg 

Razem: 8,946 Mg 

 

Tym samym szacowana emisja CO2 wyniesie: 

E = B x W 

gdzie: 

E – emisja substancji 

B – zużycie paliwa  
W – wskaźnik emisji na jednostkę zużytego paliwa 

ECO2 = 8,946 Mg * 1981981,982 g/Mg = 38410,8 kg = 17,7 Mg/rok 

 

Roczna emisja całkowita CO2 

Emisja dwutlenku węgla stanowi sumę oszacowanych emisji z poszczególnych proce-

sów. W związku z tym roczna emisja całkowita wyniesie: 
CO2 = 124,5 Mg + 17,7 Mg = 142,2 Mg/rok 

Mając na uwadze powyższe rodzaje oddziaływań można stwierdzić, że funkcjonowa-

nie zakładu będzie wpływać negatywnie na klimat, tj. nie łagodzi zmian klimatu, ze względu 
na emisję gazów cieplarnianych do powietrza, jednakże emisje te będą małe.  

Działania minimalizujące 

Z uwagi na małą skalę przedsięwzięcia możliwość wdrażania rozwiązań zmniejszają-
cych emisję dwutlenku węgla jest ograniczona.  

 Planuje się montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 34 kW, w celu zmniej-

szenia zużycia prądu z sieci elektroenergetycznej. Możliwe będzie ograniczenie zuży-

cia prądu o około 70 MWh/rok, czyli o ok. 44%. 

Podsumowanie 

W ogólnym bilansie gazów cieplarnianych niewielka emisja z jednego źródła, jakim 
jest projektowane przedsięwzięcie, nie ma większego znaczenia na zachodzące w klimacie 
zmiany, nie przyczynia się jednak do łagodzenia zmian klimatu, gdyż będzie powodować 
emisję gazów cieplarnianych. Należy nadmienić jednak że nie będzie to bezpośrednia emisja 
z prowadzonych procesów produkcyjnych.  



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO  
OBIEKTU NA CELE PRODUKCJI WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH W LIGOCIE TUŁOWICKIEJ 

ECOPLAN   Ryszard Kowalczyk   45-010 OPOLE,  ul. Szpitalna 3/9;  tel/fax: (077) 456 65 16,   

e-mail: ecoplan@ecoplan.pl,  www.ecoplan.pl 
135 

7.13.3 Aspekty związane z adaptacją do zmian klimatu 

Metodyka 

Przy analizowaniu możliwego wpływu lub związku inwestycji z adaptacją do zmian 
klimatu, zwłaszcza uwzględniając ekstremalne zdarzenia klimatyczne, odnoszono się (tam 
gdzie było to konieczne) do scenariusza zmian klimatu A1B, który jest najbardziej prawdopo-

dobny (a przy tym jest to scenariusz umiarkowany) i zalecany w Poradniku przygotowania 

inwestycji (...). 

Na terenie Polski przewidywane jest przede wszystkim nasilanie i zwiększanie często-

tliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych. W związku z tym adaptacja do zmian klimatu 
obejmuje odniesienie się do zagadnień o charakterze zjawisk ekstremalnych i katastrofalnych: 
fale upałów (w tym pożary); susze (w tym mniejsza dostępność i gorsza jakość wody i zwięk-

szone zapotrzebowanie na wodę); zarządzanie powodziowe i ekstremalnymi opadami; burze 
i silne wiatry (w tym niszczenie budynków i infrastruktury); osuwiska; fale chłodu; szkody 
wywołane zamarzaniem i odmarzaniem. 

Ocena ryzyka związanego ze zmianami klimatu została przeprowadzona z uwzględ-

nieniem wymienionych powyżej prognoz i scenariusza zmian klimatu oraz konsekwencji, 

jakie dane zjawisko może spowodować w odniesieniu do przedsięwzięcia.  
Ocena obejmuje nie tylko stopień dostosowania przedsięwzięcia do ekstremalnych 

zjawisk klimatycznych, lecz również innych, nie związanych z przedsięwzięciem, dzia-

łań/przedsięwzięć mających na celu adaptację do zmian klimatu, z którymi planowana inwe-

stycja może kolidować (osłabiać je lub wzmacniać).  
Aby możliwe było przeprowadzenie oceny wyodrębniono kategorie prawdopodobień-

stwa wystąpienia zagrożenia/ryzyka klimatycznego w pięciostopniowej skali (A - E) oraz siły 
oddziaływania zagrożenia również w skali pięciostopniowej I – V. 

Tabela 7.13-1 Skala prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia 

Skala 
Zakres wartości  

prawdopodobieństwa 
Opis  

A Bardzo mało prawdopodobne Bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia (0 – 10%) 

B Mało prawdopodobne Wystąpienie zdarzenia jest mało prawdopodobne (10 – 30%) 

C Umiarkowanie prawdopodobne 
Zajście zdarzenia jest tak samo prawdopodobne jak brak jego 
wystąpienia (30 – 60%) 

D Prawdopodobne  Istnieje duże prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia  (60 – 90%) 

E Prawie pewne  
Zdarzenie prawie na pewno wystąpi, zdarzenie może się  
powtarzać (90 – 100%)  

Źródło: Niebieska Księga – Infrastruktura drogowa (Jaspers, lipiec 2015), Poradnika przygotowania inwestycji z uwzględnieniem 
zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe (Ministerstwo Środowiska – 

Departament Zrównoważonego Rozwoju, Warszawa, 2015)  

Skala skutków oddziaływania na przedsięwzięcie odnosi się przede wszystkim do 
aspektów inżynieryjnych oraz środków/surowców/nakładów niezbędnych do właściwego 
funkcjonowania przedsięwzięcia, tj. wpływu na budynki, urządzenia, zasoby (np. zaopatrze-

nie w wodę) i infrastrukturę powiązaną oraz możliwość niezakłóconego funkcjonowania 

obiektu. 
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 Tabela 7.13-2 Skala siły oddziaływania na przedsięwzięcie 

Skala skutków Znaczenie 

0 – brak  
Brak wpływu na funkcjonowanie przedsięwzięcia, nawet bez podejmowania działań 

zaradczych. 

I – minimalne 
Wpływ na funkcjonowanie przedsięwzięcia na tyle niewielki, że można go zniwe-

lować w drodze standardowej działalności. 

II – łagodne 

Mały wpływ na funkcjonowanie przedsięwzięcia, skutki można zniwelować małym 
nakładem prac lub przez standardowe działania zaradcze, z zachowaniem ciągłości 
funkcjonowania obiektu. 

III – umiarkowane 

Poważny wpływ na funkcjonowanie przedsięwzięcia, wymagający dodatkowych 
działań zaradczych, z zachowaniem ciągłości funkcjonowania obiektu lub krótko-

trwałym ograniczeniem funkcjonowania.  

IV – duże 

Poziom krytyczny: wystąpienie zdarzenia powoduje wysokie straty i okresową 
niemożliwość funkcjonowania przedsięwzięcia, niezbędne są intensyw-

ne/nadzwyczajne działania zaradcze. 

V - katastrofalne 

Poziom katastrofalny: zdarzenie może wywołać trwałą lub długookresową niemoż-
liwość funkcjonowania przedsięwzięcia (fiasko projektu), nawet w przypadku po-

dejmowania intensywnych/nadzwyczajnych działań zaradczych. 

Poniższa tabela definiuje poziom ryzyka w zależności od prawdopodobieństwa i siły 
oddziaływania w skali: niski, średni, wysoki, bardzo wysoki. W przypadku gdy siła oddzia-

ływania została oceniona na 0 – brak, poziom ryzyka przyjmowany jest jako niski, niezależnie 
od prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia klimatycznego.    

Tabela 7.13-3 Analiza jakościowa ryzyka – poziom ryzyka 

Poziom 

ryzyka 

Prawdopodobieństwo 

A B C D E 

Si
ła

  
od

dz
ia

ły
w

an
ia

 

I Niski Niski Niski Niski Średni 
II Niski Niski Średni Średni Wysoki 

III Niski Średni Średni Wysoki Wysoki 

IV Niski Średni Wysoki Bardzo wysoki Bardzo wysoki 

V Średni Wysoki Bardzo wysoki Bardzo wysoki Bardzo wysoki 

Oceniana ekspozycja przedsięwzięcia na ryzyko jest akceptowalna jeżeli przy 
uwzględnieniu środków adaptacyjnych można ocenić że nie występuje już wysoki lub bardzo 

wysoki poziom ryzyka. 

Ocena ryzyka zagrożenia klimatycznego 

Powodzie 

Zakład znajduje się na terenie pozadolinnym, tj. niezalewowym i nie narażonym na 
okresowe podtapianie – zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego (ISOK) oraz lokalnymi 
dokumentami planistycznymi. Z uwagi na korzystną lokalizację, jest bardzo mało prawdopo-

dobne (wręcz nieprawdopodobne) aby zdarzenie wystąpiło (A), a jednocześnie brak jest skut-

ków oddziaływania powodzi (0) na teren zakładu. W konsekwencji poziom ryzyka inwestycji 

ocenia się jako niski. Działania adaptacyjne nie są wymagane i przewidywane. 

Osuwiska 

Teren przedsięwzięcia jest geomorfologicznie płaski i słabo nachylony, w związku 
z czym nie jest zagrożony osuwiskami, a także innymi intensywnymi procesami geodyna-
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micznymi (zwłaszcza erozja wodna). Również w przyszłości nie należy oczekiwać wzrostu 
zagrożenia osuwiskami.  

Tym samym prawdopodobieństwo występowania oddziaływania określono jako bar-

dzo mało prawdopodobne (A). Brak jest możliwych skutków oddziaływania na przedsięwzię-
cie (0), a w konsekwencji poziom ryzyka ocenia się jako niski. W związku z tym działania 
adaptacyjne nie są wymagane i przewidywane. 

Fale upałów 

Przewiduje się, że zjawiska związane z długotrwałymi wysokimi temperaturami (fale 
upałów) lub bardzo wysokimi temperaturami w ciągu dnia (dni upalne), będą się nasilać 
w ciągu kolejnych lat. Prawdopodobieństwo zajścia takich zdarzeń ocenia się na prawie pew-

ne (E). 

Przedsięwzięcie nie ogranicza ani nie wzmaga fali upałów. Zjawiska związane z gwał-
townym i długotrwałym wzrostem temperatury nie są czynnikiem, który może w jakimś stop-

niu mieć wpływ na funkcjonowanie zakładu. Wystąpienie zdarzenia klimatycznego nie ogra-

nicza jego normalnego funkcjonowania (0 – brak skutków). Tym samym poziom ryzyka oce-

nia się jako niski, nie wymagający wdrażania rozwiązań adaptacyjnych. 

Susze  

Przewidywany wzrost liczby dni gorących i upalnych, wydłużenie czasu trwania fal 
upałów oraz zwiększone występowanie okresów bezopadowych powodują, że zjawiska suszy 
mogą się nasilać. Istnieje duże prawdopodobieństwo zajścia takiego zdarzenia w kolejnych 
latach (D). 

Inwestycja nie ma znaczenia dla okresów i częstotliwości pojawiania się susz.  

Długotrwały brak opadów atmosferycznych może przede wszystkim wpłynąć nega-

tywnie na dostępność i zapotrzebowanie na wodę. Na terenie zakładu woda nie będzie wyko-

rzystywana na potrzeby produkcyjne, a jedynie na potrzeby socjalne pracowników.  

Tym samym ewentualne ograniczenie dostępu do wody, np. przerwy w dostawach 
wody sieciowej, nie wpływa na ograniczenie prowadzonych procesów produkcyjnych. Nie 

powoduje również zagrożenia dla lokalnego środowiska (0 – brak skutków). Poziom ryzyka 

ocenia się na niski, nie wymagający wdrażania działań adaptacyjnych. Niezależnie od tego 
możliwe jest w przypadku przerw w dostawach wody: 

 zapewnienie dostaw wody w zbiornikach w celu umożliwienia podstawowej działal-

ności zakładu (np. czynności socjalne pracowników). 

Silne wiatry i burze, (w tym niszczenie budynków i infrastruktury) 

Występowanie silnych i ekstremalnie silnych wiatrów może w najbliższych latach się 
nasilać i jest raczej pewne, że takie zdarzenia klimatyczne będą miały miejsce, nawet kilka-

krotnie w ciągu roku (E). Nigdy nie można wykluczyć, że pojawi się przejście na tyle ekstre-

malnie silnego wiatru, że spowoduje pewne uszkodzenia na terenie obiektu i w jego wyposa-

żeniu. Zagrożenie ocenia się jako umiarkowane (III), tj. może dojść do pewnych uszkodzeń 
(np. dachu, elewacji, wyposażenia zewnętrznego), z zachowaniem jednak ciągłości funkcjo-

nowania zakładu, a w skrajnym przypadku do krótkotrwałej przerwy w działalności. Przy tym 
możliwe byłoby dokonanie w miarę szybkich napraw uszkodzeń.  

Bardzo silne wiatry są często konsekwencją pogody burzowej. Z kolei burza, z którą 
związane są wyładowania atmosferyczne, może powodować uszkodzenia instalacji elektrycz-
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nej, niektórych urządzeń oraz prowadzić do okresowych braków zasilania w energię elek-

tryczną.  
Zgodnie z tabelą 7.13-3 poziom ryzyka ostatecznie ocenia się na wysoki, co wymaga 

działań adaptacyjnych. Działania takie są następujące: 

 ewentualne uszkodzenia (np. dachu, elewacji budynku, instalacji) będą natychmiast 
lub możliwie szybko usuwane, w celu przywrócenia pełnego bezpieczeństwa obiektu 
i dla załogi. 

 natychmiastowe sprzątanie terenu zakładu z uszkodzonych elementów wyposażenia, 
zanieczyszczeń, gałęzi itp. powstałych po przejściu silnych wiatrów. 

 zabezpieczenie przeciwko wyładowaniom atmosferycznym, które towarzyszą burzom, 
będzie takie samo jak w przypadku każdych innych obiektów budowlanych, czyli za-

bezpieczenie odgromowe.  

Ekstremalne opady (deszczu) 

Zjawiska związane z silnymi i ekstremalnie silnymi opadami deszczu mogą się w re-

gionie nasilać, zwłaszcza że w nadchodzących latach prognozowany jest wzrost liczby dni 
z intensywnym opadem. Dlatego też prawdopodobieństwo zachodzenia takich zdarzeń należy 
uznać za prawie pewne (E). 

Zakład nie jest obiektem szczególnie zagrożonym ekstremalnymi opadami. Przede 

wszystkim nie jest to teren podmokły lub położony w lokalnym obniżeniu. Nie jest to również 
teren nachylony, stanowiący miejsce możliwych intensywnych spływów wód opadowych. 

Ocenia się, że intensywne opady atmosferyczne nie powinny mieć negatywnego 
wpływu na funkcjonowanie przedsięwzięcia (0). W konsekwencji poziom ryzyka inwestycji 

ocenia się jako niski, nie wymagający podejmowania działań adaptacyjnych.  

Intensywne opady śniegu 

Liczba dni z opadami występującymi w niskich temperaturach (a więc głównie opa-

dami śniegu) będzie w najbliższych latach spadać. Można spodziewać się, że prawdopodo-

bieństwo intensywnych opadów śniegu będzie ulegać zmniejszeniu, jednakże ocenia się je na 
prawdopodobne (D). 

Obiekt nie jest wrażliwy lub też jest w niewielkim stopniu wrażliwy na intensywne 
opady śniegu (I), tj. nie ograniczają one jego funkcjonowania. Opady takie są jednak pewnym 
utrudnieniem w obrębie terenów komunikacyjnych, a także potencjalnie mogą stwarzać za-

grożenie dla konstrukcji zabudowy w przypadku zalegania większych ilości śniegu na da-

chach. Poziom ryzyka, zgodnie z tabelą 7.13-3, ocenia się na niski. Zaleganie śniegu można 
zniwelować w drodze standardowej działalności, tj.:  

 odśnieżanie terenów komunikacji wewnętrznej,  

 usuwanie nadmiaru śniegu z dachu, jeśli będzie to niezbędne.  

Długotrwałe niskie temperatury (fale chłodu)  

Prognozuje się, że fale chłodu będą w kolejnych latach stopniowo się zmniejszać. 
Prawdopodobieństwo zjawiska klimatycznego jest jednak wciąż prawie pewne (E), tj. można 
przewidywać że wystąpi przynajmniej raz w ciągu roku. 
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Utrzymywanie się przez dłuższy czas niskich temperatur, zwłaszcza poniżej zera, nie 
stanowi szczególnego zagrożenia dla planowanej działalności (0). Oczywiście niskie tempera-

tury mogą być uciążliwe dla pracującej załogi, co może być jednak rozwiązane w drodze 
standardowej działalności – przewiduje się w sytuacjach niezbędnych wykorzystanie ogrze-

wania elektrycznymi promiennikami ciepła.  
Przy uwzględnieniu wymienionego prawdopodobieństwa zdarzenia poziom ryzyka 

ocenia się jako niski. Działania adaptacyjne nie są konieczne.  

Szkody wywołane zamarzaniem i odmarzaniem 

Wielokrotne przechodzenie przez punkt 0ºC, zwłaszcza przy braku pokrywy śnieżnej, 
powoduje degradację elewacji zabudowy, instalacji, czy stanu nawierzchni drogowych - 

szkody wywołane zamarzaniem i odmarzaniem. Może to również w pewnym stopniu doty-

czyć terenu inwestycji. W kolejnych latach przewidywane jest zmniejszenie liczby dni 

z przejściem temperatury powietrza przez 0°C. Zatem prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia 
będzie spadać. Wciąż jednak raczej prawdopodobne jest coroczne (lub kilkakrotnie w roku) 

występowanie zdarzenia klimatycznego (E). 
Zakład nie jest szczególnie wrażliwy na tego rodzaju zjawisko klimatyczne. Wysoka 

podatność na rozpatrywany czynnik klimatyczny dotyczy przede wszystkim dużych przed-

sięwzięć, zwłaszcza infrastrukturalnych (np. drogowych), a planowane przedsięwzięcie do 
takich nie należy. Ewentualne szkody wywołane zamarzaniem i odmarzaniem powstałe na 
terenie zakładu nie będą miały większego wpływu na jego funkcjonowanie, a także żadnego 
wpływu na lokalne środowisko. Ocenia się, że rozpatrywane zdarzenie klimatyczne może 
mieć niewielki wpływ na funkcjonowanie przedsięwzięcia (I), a jego skutki można zniwelo-

wać przez standardowe działania zaradcze, mianowicie:  

 każdy zauważony przypadek uszkodzenia, czy to elewacji budynku, czy też na-

wierzchni terenów komunikacyjnych, będzie w miarę możliwości szybko remontowa-

ny.  

Ryzyko dla przedsięwzięcia ocenia się ostatecznie na średnie. 

7.13.4 Działania łagodzące 

W rozdziale 7.13.2 [patrz: wypunktowania] przedstawiono, jeżeli wystąpiła taka ko-

nieczność, rozwiązania mające związek z łagodzeniem zmian klimatu (ograniczanie emisji 
gazów cieplarnianych). Z kolei rozwiązania mające związek z adaptacją do zmian klimatu 
przedstawiono, tam gdzie było to niezbędne, w rozdziale 7.13.3 [patrz: wypunktowania]. 

7.13.5 Podsumowanie i ocena oddziaływania po zastosowaniu działań łagodzących 

 Funkcjonowanie zakładu nie przyczynia się do łagodzenia zmian klimatu, gdyż powo-

duje emisję gazów cieplarnianych w związku z: zapotrzebowaniem na energię elek-

tryczną, spalaniem paliw w pojazdach. Inwestycję należy jednak zaliczyć do nisko-

emisyjnych. Przede wszystkim nie będzie występować bezpośrednia emisja z prowa-

dzonego procesu produkcyjnego. 

 Realizacja projektu nie niesie za sobą znaczącego ryzyka klimatycznego, to jest za-

równo ryzyka znaczącego wpływu na klimat, jak i ryzyka braku lub niedostatecznego 
poziomu odporności na zmiany klimatu. 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO  
OBIEKTU NA CELE PRODUKCJI WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH W LIGOCIE TUŁOWICKIEJ 

ECOPLAN   Ryszard Kowalczyk   45-010 OPOLE,  ul. Szpitalna 3/9;  tel/fax: (077) 456 65 16,   

e-mail: ecoplan@ecoplan.pl,  www.ecoplan.pl 
140 

 Przedsięwzięcie nie należy do szczególnie narażonych na ekstremalne zdarzenia kli-
matyczne. Wśród takich zdarzeń największe potencjalne zagrożenie dla przedsięwzię-
cia stanowić mogą bardzo silne wiatry.  

 W każdym przypadku ekstremalnych zjawisk klimatycznych, w przypadku ich wystą-
pienia i pojawienia się zagrożenia dla inwestycji, mogą zostać podjęte działania adap-

tacyjne, które spowodują, że ryzyko klimatyczne będzie dla przedsięwzięcia nieistot-

ne, a także nie wystąpi zagrożenie dla środowiska ze strony zakładu w przypadku wy-

stąpienia zagrożeń klimatycznych.  
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7.14 Oddziaływanie przedsięwzięcia na dobra materialne i warunki społeczne 

7.14.1 Wstęp 

W niniejszym rozdziale przedstawiono potencjalny wpływ planowanego przedsię-
wzięcia na dobra materialne oraz szeroko pojęte warunki społeczne (środowisko życia ludzi). 

Przez dobra materialne, w szerokim ujęciu, należy rozumieć wszystkie środ-

ki/przedmioty, które mogą być wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio do zaspokajania 
potrzeb ludzkich (służą zaspokajaniu potrzeb lub służą wykorzystaniu lub wytworzeniu in-

nych dóbr materialnych). W szczególności dobra materialne obejmują również nieruchomości 
oraz wszelkie prywatne zasoby/przedmioty.  

Warunki/czynniki społeczne są pojęciem bardzo szerokim, a określają w ogólności 
warunki, sytuację lub stan wpływający na życie, dobrobyt i relacje ludzi w społeczeństwie. 
W związku z czym dla potrzeb niniejszego raportu przyjęto, iż są to warunki życia ludzi, któ-
re należy w tym przypadku rozumieć jako warunki funkcjonowania lokalnej społeczności 
w rejonie przedsięwzięcia, w tym zwłaszcza możliwość korzystania z własnych dóbr mate-

rialnych oraz dóbr publicznych, zasobów kulturowych i przyrodniczych (tereny dostępne pu-

blicznie, szkoły, parki, tereny sportowe, tereny turystyczne itp.).  
Oddziaływanie przedsięwzięcia oznacza tym samym pewne konsekwencje społeczne, 

w tym również w sytuacji naruszenia dóbr materialnych.  
Mając na uwadze wymienione pojęcia dobra materialnego i warunków społecznych, 

analiza potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia odnosi się do następujących kwestii:  
 bezpośredni wpływ na nieruchomości oraz sposoby i możliwość użytkowania terenu, 

 wpływ na inne rodzaje działalności gospodarczej, w tym dostęp do usług, 

 wpływ na usługi/obiekty użyteczności publicznej oraz tereny rekreacyjne, 

 wpływ na turystykę, 

 wpływ na korzystanie z posesji mieszkalnych, 

 wartość nieruchomości, 

 dostępność do środków komunikacji publicznej, dostępność do dróg (np. zmiana układu drogowego) 
oraz wpływ na potoki ruchu pojazdów.  

7.14.2 Ocena oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Okres realizacji przedsięwzięcia będzie na tyle krótki, a skala inwestycji na tyle mała 

i ograniczona przestrzennie, że nie należy spodziewać się wpływu na dobra materialne na tym 

etapie.  

7.14.3 Ocena oddziaływania na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia 

Bezpośredni wpływ na nieruchomości oraz sposoby użytkowania terenu  

Przedsięwzięcie nie zmienia użytkowania terenów bezpośrednio z nim sąsiadujących, 
a zwłaszcza położonych dalej. Sąsiedztwo stanowią tereny użytkowane rolniczo, a od strony 
zachodniej i północnej również zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i obiekt produkcyjny. 

Wymienione rodzaje użytkowania terenu nie ulegną zmianie.  
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Inwestycja nie wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem dla okolicznych obiektów bu-

dowlanych (np. ich usuwaniem).  

Wpływ na inne rodzaje działalności gospodarczej, w tym dostęp do usług 

Zagadnienie dotyczy kwestii wpływu przedsięwzięcia na funkcjonowanie innych dzia-

łalności na terenie miejscowości Ligota Tułowicka. W tym przypadku można stwierdzić, że 
inwestycja nie ma wpływu na możliwość funkcjonowania najbliższych okolicznych obiektów 
usługowych i/lub przemysłowych, w tym wszelkiego rodzaju działalności prowadzonych na 
terenach otaczających. Dotyczy to zwłaszcza normalnego, niezakłóconego ich funkcjonowa-

nia, wartości majątkowej oraz zdolności zarobkowej (uzyskiwanych dochodów, ruchu klien-

tów itp.). Planowane przedsięwzięcie nie ogranicza funkcjonowania innych działalności. 

Usługi/obiekty użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, parki, kościoły itp.) oraz rekreacyjne 

Na terenie Ligoty Tułowickiej oraz w jej sąsiedztwie (np. miedzy Ligotą a Tułowicami) 
znajdują się takie obiekty jak np.: tereny zieleni urządzonej (zieleń parkowa), teren sportowy (bo-

isko), duże tereny leśne. Ponieważ jednak zakład zlokalizowany będzie z dala od wszelkich 

obiektów i terenów użyteczności publicznej i terenów stanowiących tereny rekreacyjne (co naj-

mniej 200 m), nie będzie wpływać na nie bezpośrednio oraz nie będzie mieć znaczenia na sposo-

by ich wykorzystania.  

Wpływ na turystykę 

Rejon lokalizacji przedsięwzięcia nie ma szczególnego znaczenia turystycznego, 

zwłaszcza docelowego. Odznacza się również brakiem bazy noclegowej. Również w doku-

mentach miejscowych (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice) 
nie wyznaczono w rejonie przedsięwzięcia terenów pod rozwój zabudowy i/lub usług tury-

stycznych.  

W rejonie inwestycji za najbliższe obszary możliwego wykorzystania turystycznego 
należy uznać:  

 dolinę Ścinawy Niemodlińskiej wraz z parkiem i zespołem zabudowy pałacowej, 
a także zbiornikami wodnymi, między Ligotą a Tułowicami – ok. 500 m na północny-

wschód, 

 rozległe tereny leśne wokół Ligoty Tułowickiej, w odległości co najmniej ok. 500 m 
od terenu inwestycji, 

 tereny wodne poeksploatacyjne. Wyrobiska poeksploatacyjne w Ligocie Tułowickiej 
wskazane są dokumentach miejscowych do zagospodarowania w kierunku rekreacyj-

no-turystycznym związanym z turystyką geologiczną (punkty widokowe, działalność 
dydaktyczna) – ok. 700 m na południowy-wschód od terenu przedsięwzięcia.  

W związku z powyższymi negatywnego wpływu nie przewiduje się.   

Wpływ na korzystanie z posesji mieszkalnych 

Wpływ na dobra materialne w tym przypadku oznacza możliwość ograniczenia w ko-

rzystaniu z własnej posesji (np. zakłócanie odpoczynku). Ograniczenie w korzystaniu z pose-

sji może potencjalnie mieć charakter pośredni i może mieć miejsce w sytuacji, gdy np. emisje 
do powietrza, hałas lub procesy prowadzone na terenie zakładu, są odbierane jako uciążliwe 
i przeszkadzają w spokojnym odpoczynku w domu lub na terenie posesji mieszkalnej.  
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Występują następujące przesłanki, które pozwalają określić potencjalne oddziaływanie 
jako nieistotne: 

 Ruch pojazdów z/na teren zakładu będzie mógł być realizowany poza zwartą zabudo-

wą Ligoty Tułowickiej, tj. w kierunku zachodnim, gdzie w pobliżu przebiega droga 
wojewódzka nr 405. 

 Zakład będzie pracować 5 dni w tygodniu, tj. produkcja nie będzie prowadzona 
w weekendy, które można traktować jako podstawowe okresy kiedy lokalni mieszkań-
cy mogą oczekiwać spokoju i odpoczynku.  

 Praca w zakładzie będzie prowadzona jako jednozmianowa, w godzinach od 8 do 16. 

Nie występuje zatem zagrożenie naruszenia miru domowego w godzinach wieczor-

nych, a zwłaszcza nocnych. 

 Zakład nie będzie obiektem cechującym się intensywnym ruchem pojazdów, które 
mogłyby być uciążliwe dla mieszkańców. Intensywność ruchu pojazdów można przy-

jąć na poziomie bardzo niskim.  

 Obiekt nie będzie na etapie funkcjonowania źródłem emisji zanieczyszczeń do powie-

trza na tyle dużych, aby stanowiły one uciążliwość dla najbliższych terenów zabudo-

wanych, w tym odorowych. Szczegóły odnośnie emisji do powietrza zawiera rozdział 
7.5. 

 Emitowany na terenie zakładu hałas nie będzie na tyle duży (zgodnie z wynikami oce-

ny przeprowadzonej w rozdziale 7.1), aby był ponadnormatywny.  

 Potencjalny poziom uciążliwości hałasu został oszacowany w rozdziale 7.1.15, gdzie 

wskazano, że zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Federal Interagency 
Committee on Urban Noise w 1992 roku, poziom hałasu wynoszący poniżej 55 dB(A) 
odznacza się małym możliwym stopniem uciążliwości dla ludzi.  

 Na jakiekolwiek oddziaływanie (np. hałasu), co obejmuje również oddziaływanie 
mniejsze od obowiązujących norm, mogą być narażeni mieszkańcy co najwyżej kilku 
najbliższych posesji mieszkalnych. Zwarta zabudowa miejscowości Ligota Tułowicka 
nie jest zagrożona funkcjonowaniem przedsięwzięcia.  

Wartość nieruchomości 

Wpływ na wartość nieruchomości dotyczy przede wszystkim terenów mieszkanio-

wych, mianowicie sytuacji, w których sprzedaż nieruchomości uzależniona byłaby od jej lo-

kalizacji w sąsiedztwie lub pobliżu zakładu. Otoczenie nieruchomości jest jednym z czynni-

ków mających na ogół wpływ na jej wartość.  
Przedsięwzięcie nie będzie dużym zakładem, również w sensie zdolności produkcyj-

nej. Poza tym dotyczy uruchomienia planowanej działalności w istniejącym już budynku, bez 

potrzeby realizacji nowych, zwłaszcza o konstrukcji typowo produkcyjnej. Nie zostaną objęte 
również nowe tereny na potrzeby przedsięwzięcia. Lokalna sytuacja dotycząca zabudowy 

i zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie.  

Nie można z całkowitą pewnością wykluczyć oddziaływania, zwłaszcza w sytuacji 
chęci sprzedaży najbliżej położonych nieruchomości mieszkaniowych. Ewentualni nabywcy 
nieruchomości mogliby uzależniać cenę kupna od usytuowanego w sąsiedztwie obiektu pro-

dukcyjnego.  

Należy również zaznaczyć, że ceny nieruchomości, zwłaszcza mieszkalnych, uzależ-
nione są od szeregu czynników, np. lokalizacji wsi względem: większych ośrodków z dostę-



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO  
OBIEKTU NA CELE PRODUKCJI WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH W LIGOCIE TUŁOWICKIEJ 

ECOPLAN   Ryszard Kowalczyk   45-010 OPOLE,  ul. Szpitalna 3/9;  tel/fax: (077) 456 65 16,   

e-mail: ecoplan@ecoplan.pl,  www.ecoplan.pl 
144 

pem do usług publicznych, innych działalności prowadzonych w otoczeniu, terenów atrakcyj-

nych turystycznie itp.  

W konsekwencji z dużym prawdopodobieństwem można ocenić, że ewentualny 
wpływ na wartość nieruchomości, o ile się pojawi, będzie niewielki i ograniczony do najbliż-
szych kilku posesji.  

Wpływ na układ drogowy, ruch pojazdów i dostępność komunikacji 

Funkcjonowanie zakładu: 

 nie ograniczy dostępności ludzi, zwłaszcza mieszkańców Ligoty Tułowickiej, do ja-

kiejkolwiek drogi publicznej;  

 nie zmieni kierunków ruchu aktualnie występujących na drogach - układ drogowy nie 
ulega zmianie; 

 nie ma znaczenia dla zbiorowej komunikacji publicznej i dostępność tej komunikacji 
dla lokalnych mieszkańców; 

 ruch pojazdów związany z funkcjonowaniem zakładu nie będzie na tyle duży, aby 
miało to znaczenie dla swobodnego przemieszczania się lokalnych mieszkańców po 
drogach publicznych.  

Powyższe dotyczą zarówno okresu funkcjonowania przedsięwzięcia, jak i okresu jego 
realizacji. 

Podsumowanie  

Ze względu na bliskie sąsiedztwo w stosunku do zabudowy mieszkaniowej (jednoro-

dzinnej) nie można całkowicie wykluczyć negatywnego wpływu funkcjonowania przedsię-
wzięcia na dobra materialne w zakresie wartości nieruchomości oraz niezakłóconego korzy-

stania z posesji mieszkalnych. Przedsięwzięcie nie odznacza się jednak wysokim stopniem 
zagrożenia. 
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7.15 Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko w przypadku wystąpie-

nia poważnej awarii przemysłowej oraz katastrofy naturalnej i budowlanej  

7.15.1 Oddziaływanie na środowisko w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysło-

wej 

Przedsięwzięcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z art. 248 z dnia 
27 stycznia 2001 r. ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 29 paź-
dziernika 2021 r., poz. 1973, ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 

stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebez-

piecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U.  z dnia 2 lutego 2016 r., poz. 138), nie 

jest zaliczone do grupy zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej. W związku z tym ustawa nie nakłada obowiązku szacowania skutków 
z tego tytułu dla niniejszego przedsięwzięcia.  

7.15.2 Oddziaływanie na środowisko w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej  

Przez katastrofę naturalną należy rozumieć zdarzenie związane z działaniem sił natury, 
w szczególności: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne 
opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, 

pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach 
wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaź-
nych albo też działanie innego żywiołu (Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
żywiołowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1897)).  

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że pojawienie się katastrof naturalnych 
jest w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia ściśle związane ze zmianami klimatu, 

w szczególności z ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi. Zagadnienie to jest przedmio-

tem rozważań w rozdziale 7.13 niniejszego raportu. Zgodnie z wynikami analiz przedstawio-

nych w wymienionym rozdziale, na przedsięwzięcie mogą mieć wpływ: bardzo silne wiatry 

oraz susze. Tego rodzaju zdarzenia klimatyczne mogą w wyjątkowo niesprzyjających oko-

licznościach wpłynąć na zakład na tyle, aby spowodować przerwy technologiczne. 

Z uwagi na małoskalowy charakter przedsięwzięcia i mały zakres prowadzonej pro-

dukcji, a także brak wykorzystywania toksycznych substancji chemicznych, czy niebezpiecz-

nych dla środowiska, nie należy przewidywać, aby ewentualne zniszczenie budynku lub jego 

części, a nawet uwolnienie do otoczenia wykorzystywanych substancji (np. żywice), mogło 
mieć większy wpływ na środowisko.  

Generalnie ocenia się, że ewentualne skutki środowiskowe zniszczenia obiektu pro-

dukcyjnego w wyniku katastrofy naturalnej byłyby małe, ograniczone do działki na której 
zakład będzie funkcjonować, względnie bezpośredniego sąsiedztwa budynku (w granicach 

kilku-, kilkunastu metrów), krótkotrwałe i możliwe do usunięcia w stosunkowo krótkim cza-

sie [patrz: rozdział 7.15.3].  
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7.15.3 Oddziaływanie na środowisko w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej  

Metodyka 

Katastrofą budowlaną, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity: Dz. U. z dnia 20 grudnia 2021 r. poz. 2351),  jest niezamierzone, gwałtowne znisz-

czenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, 
elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Za katastrofę 
budowlaną uznaje się wszelkiego rodzaju szkody związane z zawaleniem się budynku, a po-

wstałe również wskutek czynników klimatycznych, np.: huraganów, opadów, zalegania śnie-

gu, czy też pożarów.  
Oszacowanie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej oparto o analizę prawdopo-

dobieństwa jej wystąpienia oraz skali skutków środowiskowych. Przyjęto skalę prawdopodo-

bieństwa wystąpienia zagrożenia jako następującą:  
 1 bardzo rzadkie - może wystąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach, 

 2 rzadkie - istnieje mało realna szansa, powód, czy też inne okoliczności, aby zdarzenie mogło wystą-
pić, 

 3 możliwe - może zdarzyć się w określonym czasie, 

 4 prawdopodobne - istnieją warunki pozwalające na jego wystąpienie w określonym czasie, 

 5 bardzo prawdopodobne - zagrożenie występuje regularnie i jest dobrze udokumentowane. Jest duże 
prawdopodobieństwo jego corocznego występowania.  

Następnym etapem oceny wystąpienia katastrofy budowlanej jest określenie wielkości 
(skali) ewentualnego zagrożenia. Skalę skutków środowiskowych przyjęto jako następującą: 

 1 minimalne - nie ma ofiar śmiertelnych i rannych, praktycznie bez zniszczeń, brak wpływu lub bardzo 
niewielki na społeczność lokalną, brak lub niewielkie straty finansowe, niemierzalny efekt w środowi-

sku naturalnym. 

 2 małe - mała liczba rannych, występują niewielkie zniszczenia i utrudnienia, nie są wymagane dodat-

kowe siły i środki, niewielki wpływ na środowisko naturalne o krótkotrwałym efekcie.  

 3 średnie - niezbędna pomoc medyczna, część osób poszkodowanych wymaga hospitalizacji, społecz-

ność lokalna funkcjonuje z utrudnieniami, spore straty finansowe, krótkotrwałe skutki w środowisku 
naturalnym. 

 4 duże - duża liczba osób poszkodowanych wymaga hospitalizacji, są ofiary śmiertelne, społeczność lo-

kalna funkcjonuje z poważnymi ograniczeniami, duże straty finansowe, niezbędna pomoc z zewnątrz, 
duże zniszczenia w środowisku naturalnym. 

 5 katastrofalne - duża liczba poważnie rannych i poszkodowanych, duża liczba ofiar śmiertelnych, wy-

magane dodatkowe łóżka szpitalne i personel medyczny, rozległe zniszczenia w infrastrukturze, brak 
możliwości funkcjonowania społeczności lokalnej bez dużej pomocy z zewnątrz, duże zniszczenia 
w środowisku naturalnym. 

Poziom ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej stanowi matrycę prawdopodobień-
stwa i skutków środowiskowych zdarzenia:  

Tabela 7.14-1 Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej 

Prawdopodobieństwo Skutki 

1 2 3 4 5 

1 Minimalne  Małe  Małe Średnie  Średnie 

2 Małe Małe Średnie Średnie Średnie 

3 Małe Średnie Średnie Średnie Duże 

4 Średnie Średnie Średnie Duże Duże  
5 Średnie Średnie Duże Duże Ekstremalne  
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Ocena ryzyka i skutków wystąpienia katastrofy budowlanej 

Jak każdy obiekt budowlany budynek produkcyjny może stanowić źródło katastrofy 
budowlanej. Katastrofa budowlana może wystąpić zarówno w okresie prowadzenia prac przy 

zmianie użytkowania, jak i w okresie funkcjonowania zakładu (np. w wyniku ekstremalnych 

zjawisk pogodowych, błędu konstrukcyjnego, uszkodzeń materiałów konstrukcyjnych, nie-

właściwej eksploatacji obiektu i prac konserwacyjnych, również celowej działalności czło-

wieka czy też innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych, jak np. pożar).  
Ocenia się, że katastrofa budowlana obiektu może wystąpić tylko w nieprzewidzia-

nych sytuacjach. Nie występują szczególne uwarunkowania, czy też powód lub okoliczności, 
aby zdarzenie mogło wystąpić. Prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia o charakterze katastro-

fy budowlanej ocenia się na rzadkie - 2. Przede wszystkim jest to obiekt już istniejący i prze-

widywane są jedynie pewne modyfikacje wewnątrz budynku , bez wpływu na ściany, kubatu-

rę, czy konstrukcję dachową. Nie jest to również obiekt wysoki, o znacznej kubaturze lub 

o szczególnych rozwiązaniach konstrukcyjnych (np. trudny w wykonawstwie), co  mogłoby 

zwiększać prawdopodobieństwo zagrożenia zniszczenia budynku. W budynku nie będą po-

nadto wykorzystywane substancje wybuchowe lub procesy stanowiące potencjalne źródło 
pożaru.   

Skala ewentualnej katastrofy budowlanej nie byłaby duża. Przede wszystkim, jak już 
zaznaczono wcześniej, nie będzie to duży zakład, zwłaszcza związany z wykorzystywaniem 
toksycznych lub też wybuchowych substancji chemicznych, które mogłyby zostać uwolnione 
do otoczenia w znacznych ilościach w sytuacji katastrofy budowlanej.  

Zasięg ewentualnej katastrofy budowlanej może dotyczyć co najwyżej kilku- lub kil-

kunastu metrów w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy, co pozostaje bez wpływu na jaką-
kolwiek zabudowę okoliczną oraz jej mieszkańców, a także bez wpływu na lokalną infra-

strukturę, np. drogową (zabudowa zakładu jest odsunięta od drogi i znajdującej się przy niej 
zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej).  

Równocześnie ewentualne skutki ekologiczne byłyby bardzo ograniczone przestrzen-

nie (do terenu zakładu) i w zasadzie krótkotrwałe, możliwe do szybkiej likwidacji.  
Zagrożenie w przypadku katastrofy budowlanej właściwie ogranicza się do pracowni-

ków zakładu, którzy aktualnie mogą przebywać w budynku (kilkanaście osób). Nie przewidu-

je się, aby wystąpiło zagrożenie dla ludzi przebywających w otoczeniu zakładu. Zniszczenia 

i utrudnienia nie powinny mieć miejsca w odniesieniu do lokalnej społeczności.  
Reasumując, ewentualna katastrofa budowlana byłaby bardzo ograniczona pod wzglę-

dem zasięgu i spowodowanych szkód. Ocenia się ją jako małą (2). Na podstawie matrycy 

ryzyka można tym samym wnioskować, że ryzyko katastrofy budowlanej jest w przypadku 
planowanego przedsięwzięcia małe. 

7.16 Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Realizacja i funkcjonowanie inwestycji nie spowoduje transgranicznego oddziaływa-

nia na środowisko. Zasięg poszczególnych przewidywanych oddziaływań nie ma znaczenia 
w skali ponadlokalnej, wykraczającej poza bezpośredni rejon lokalizacji zakładu. Ponadto 
teren inwestycji znajduje się w bardzo dużej odległości od najbliższej granicy państwa, wyno-

szącej ok. 28 km.   
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7.17 Ocena oddziaływania na ludzi 

7.17.1 Wprowadzenie  

Ocena potencjalnego oddziaływania na ludzi jest w niniejszym rozdziale rozpatrzona 
w kontekście wpływu przedsięwzięcia na zdrowie ludzkie. Wpływ ten uwarunkowany jest 
w szczególności rodzajami emisji oraz stopniem emisyjności pochodzącej z terenu inwestycji. 
Tym samym analiza oddziaływania na ludzi jest pochodną ocen przeprowadzonych w roz-

działach 7.1 - 7.5.  

7.17.2 Ocena oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Okres prowadzenia prac budowlanych jest krótkotrwały i nie wiąże się z nim powsta-

wanie emisji na tyle dużych, aby stanowiły one zagrożenie zdrowotne dla ludzi. 

7.17.3 Ocena oddziaływania na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

Przedsięwzięcie nie wiąże się z funkcjonowaniem urządzeń, których oddziaływanie 
w zakresie promieniowania elektromagnetycznego stanowiłoby zagrożenie dla życia i zdro-

wia ludzi [patrz: rozdział 7.3]. 

Emisja odpadów 

Działanie zakładu będzie prowadzić do powstawania szeregu odpadów, w tym odpa-

dów zaliczanych do niebezpiecznych, również dla człowieka. Należy jednak wskazać, że za-

grożenia dla ludzi mieszkających, czy przebywających na okolicznych terenach, nie przewi-

duje się, ze względu na [patrz również rozdz. 7.4]:  
- stosunkowo niewielkie ilości wytwarzanych odpadów, 

- prawidłowe - zgodne z wymogami obowiązujących przepisów – magazynowanie od-

padów, tj. w wydzielonym miejscu, z zachowaniem segregacji, w odpowiednich po-

jemnikach, bez dostępu osób postronnych,  
- odbieranie odpadów przez podmioty uprawnione do ich transportu, utylizacji lub in-

nego dalszego zagospodarowania. 

W związku z tym ostatecznie można uznać, że zagrożenie dla zdrowia ludzi w przy-

padku odpadów generowanych na terenie zakładu, nie występuje. 

Emisje zanieczyszczeń do środowiska wodnego i gleby 

Ponieważ gospodarka wodno-ściekowa, a także odpadowa, będą realizowane w spo-

sób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego, nie przewiduje się zanie-

czyszczenia środowiska, a tym samym pośrednio zagrożenia dla zdrowia ludzi z tego tytułu. 
Z terenu zakładu nie będą odprowadzane do wód lub ziemi ścieki i substancje, które stwarza-

łyby zagrożenie dla ich jakości.  

Emisja hałasu 

Emisja hałasu do środowiska może niekorzystnie wpływać na zdrowie ludzi, narażając 
ich bezpośrednio na oddziaływanie akustyczne, co pośrednio może skutkować różnymi obja-
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wami zdrowotnymi (np. stres, bóle głowy, zmęczenie, problemy ze snem). Negatywne od-

działywanie hałasu na zdrowie i kondycję człowieka dotyczy przede wszystkim dzieci i mło-

dzieży, gdyż są to osoby o większej wrażliwości na dźwięki od osób starszych.  
Funkcjonowanie zakładu wiąże się z emisją hałasu z urządzeń wentylacyjnych zainsta-

lowane na budynku produkcyjnym oraz z ruchu pojazdów poruszających się po terenie zakła-

du (np. dostarczających surowce, odbierających gotowe produkty, pracujących na zakładzie).  
Ze względu na różnorodne oddziaływanie hałasu na organizm ludzki, można podzielić 

je (w zależności od poziomu dB(A)) na następujące grupy [źródło: Sadowski, Akustyka 

w urbanistyce, architekturze i budownictwie, Arkady, Warszawa 1971; Wpływ środowiska 
atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Teresa Kozłowska-Szczęsna, Barba-

ra Krawczyk, Magdalena Kuchcik, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2004]:  

 poniżej 35 dB - są dla zdrowia nieszkodliwe;  

 35 - 70dB - wpływają ujemnie na organizm, powodując zmęczenie układu nerwowego, obniżenie czu-

łości wzroku, utrudniają zrozumienie mowy, porozumiewanie się, niekorzystnie wpływają na sen i wy-

poczynek. W tym zakresie mieszczą się obowiązujące obecnie standardy;  

 70 - 85 dB - ciągła ekspozycja na hałasu o takim poziomie wpływa ujemnie na wydajność pracy, działa 
szkodliwie na zdrowie. Następuje osłabienie słuchu, bóle głowy, zaburzenia nerwowe;  

 85 - 130dB - są niebezpieczne dla organizmu, powodując liczne zaburzenia, m.in. układu krążenia, 
układu pokarmowego, zmiany ciśnienia krwi i funkcji wydzielniczych żołądka, zawroty głowy i zabu-

rzenia zmysłu równowagi, zawężenie pola widzenia oraz zmiany percepcji kolorów. Przy długotrwałym 
oddziaływaniu powstaje niebezpieczeństwo utraty słuchu;  

 powyżej 130 dB - to hałas dla człowieka bolesny, nawet krótkotrwały może uszkodzić słuch w sposób 
nieodwracalny. Przebywanie w hałasie o tym poziomie powoduje zaburzenia równowagi, mdłości, cho-

roby organów wewnętrznych i inne.  

Na podstawie szkodliwości dla zdrowia wymienionych wielkości hałasu, a także na 
podstawie innych dokumentów analizujących temat zagrożenia hałasu dla zdrowia, opraco-

wano tabelę 7.17-1: potencjalnego stopnia zagrożenia dla poszczególnych zakresów pozio-

mów hałasu.  

 Tabela 7.17-1 Potencjalny stopień zagrożenia hałasu dla zdrowia ludzi  

Poziom hałasu 
[dB] 

Potencjalny stopień 
zagrożenia dla  
zdrowia ludzi 

Źródła/dokumenty referencyjne stanowiące podstawę  
określenia stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi 

0 - 35 Brak  Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie, Sadowski, 

Arkady, Warszawa 1971;  

Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie 

człowieka, Teresa Kozłowska-Szczęsna, Barbara Krawczyk, 

Magdalena Kuchcik, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2004 

35 - 40  Minimalne  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca obniżenie wskaź-
ników dopuszczalnych poziomów hałasu do wartości 40dB, ar-

gumentując, że hałas o niższych poziomach prawdopodobnie 
również ma szkodliwe skutki dla zdrowia - źródło: Opracowania 
tematyczne OT-612: Zagrożenie hałasem wybrane zagadnienia, 
Biuro Analiz i dokumentacji. Zespół Analiz i Opracowań Tema-

tycznych, Kancelaria Senatu, 2012. 

40 - 55 Małe  Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla dnia (45 - 55) 

i nocy (40 - 45) 

Badania Federal Interagency Committee on Urban Noise (1992 r.) 

55 - 65 Średnie  
 

Badania Federal Interagency Committee on Urban Noise (1992 r.) 

Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie, Sadowski, 
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Poziom hałasu 
[dB] 

Potencjalny stopień 
zagrożenia dla  
zdrowia ludzi 

Źródła/dokumenty referencyjne stanowiące podstawę  
określenia stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi 

> 65 (70) Znaczące  Arkady, Warszawa 1971;  

Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie 
człowieka, Teresa Kozłowska-Szczęsna, Barbara Krawczyk, 

Magdalena Kuchcik, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2004 

Na podstawie danych z tabeli 7.17-1 można założyć, że zachowanie standardów aku-

stycznych, a zwłaszcza poziomu hałasu poniżej 40 dB, gwarantuje brak zagrożenia zdrowot-

nego dla ludzi lub też niski, nieistotny stopień tego zagrożenia.  
Rozważając zagrożenie hałasem tylko pod względem uszkodzenia lub utraty słuchu 

należy stwierdzić, że równoważny poziom dźwięku A (dla hałasu nieustalonego) lub poziom 
dźwięku A (dla hałasu ustalonego) przekraczający 80 dB stwarza ryzyko utraty słuchu, tym 
większe im dłuższy będzie czas ekspozycji. Z kolei bodźce słabsze od 80 dB nie uszkadzają 
narządu słuchu, nawet przy długotrwałym nieprzerwanym działaniu. W przypadku planowa-

nego przedsięwzięcia tak wysoki poziom hałasu o jakim mowa, w żadnym wypadku nie bę-
dzie występować poza terenem zakładu, w związku z czym nie przewiduje się uszkodzeń słu-

chu u ludzi.  

Zgodnie z oceną przeprowadzoną w rozdziale 7.1, standardy akustyczne na terenach 
chronionych przed hałasem, co zwłaszcza dotyczy terenów mieszkalnych, będą w otoczeniu 

zakładu zachowane, zarówno w dzień jak i w nocy (co istotne zakład nie będzie pracować 
w godzinach nocnych). W rejonie najbliższej zabudowy mieszkaniowej (tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej) przewiduje się hałas na poziomie niższym niż 50 dB  (ok. 

47 dB) w ciągu dnia. Zatem zgodnie z założeniami z tabeli 7.17-1 potencjalny stopień zagro-

żenia dla zdrowia ludzi w wyniku emisji hałasu ocenić można na mały i nieistotny.  

Emisje zanieczyszczeń powietrza 

Procesy prowadzone w zakładzie na etapie jego eksploatacji będą źródłem bezpośred-

niej emisji zanieczyszczeń do powietrza [patrz: rozdz. 7.5, w tym 7.5.3], a podstawowym za-

nieczyszczeniem będą LZO – lotne związki organiczne (węglowodory aromatyczne, styren).  
Do powietrza emitowane będą również zanieczyszczenia związane z ruchem pojazdów 

(spalanie paliw) poruszających się po terenie przedsięwzięcia. Będzie to jednak ruch niewiel-

ki, a w związku z tym emisja z tego tytułu będzie bardzo ograniczona.  

Rodzaje zanieczyszczeń powietrza, wraz z opisem podstawowego wpływu na zdrowie 
tych zanieczyszczeń, przedstawiono w tabeli 7.17-2. 

Tabela 7.17-2 Emitowane z terenu przedsięwzięcia zanieczyszczenia powietrza 
i ich wpływ na zdrowie ludzi 

Zanieczyszczenie 

powietrza 

Wybrane zagrożenia dla zdrowia 

Pyły (w tym pył  
zawieszony PM2,5 i 

PM10) 

Stopień szkodliwości pyłu zależy od jego składu chemicznego i mineralogicznego 
oraz rozmiarów ziaren. Skutki zdrowotne wdychania pyłów o różnym składzie che-

micznym są wielorakie. Mogą to być np.: kaszel, trudności z oddychaniem, chronicz-

ny bronchit, pylica, osłabienie czynności płuc. 

Na szkodliwe działanie pyłu zawieszonego narażone są przede wszystkim osoby 
starsze, zmagające się z chorobami serca, płuc i krążenia, a także kobiety ciężarne, 
gdyż pyły zawieszone mogą negatywnie wpływać na rozwój płodu. 
Najbardziej toksyczne są pyły zawierające związki metali ciężkich (arsenu, ołowiu, 
kadmu, niklu i rtęci). 
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Zanieczyszczenie 

powietrza 

Wybrane zagrożenia dla zdrowia 

Tlenki azotu - zwłasz-

cza dwutlenek azotu 

Osłabienie funkcji obronnych płuc, zaburzenia wentylacji płuc, mniejsze nasycenie 

krwi tlenem i obniżenie zdolności samooczyszczania dróg oddechowych, pobudze-

nie, niepokój, bezsenność, depresja.  

Tlenki siarki – zwłasz-

cza dwutlenek siarki  

Kurczenie oskrzeli, podrażnienie błon śluzowych dróg oddechowych i spojówek, 
przewlekłe zapalenie oskrzeli, zaostrzenie chorób układu krążenia, zmniejszona od-

porność płuc na infekcje, chroniczny bronchit. 
Tlenek węgla Ma właściwości silnie trujące dla organizmu człowieka. 

Zaburzenia układu nerwowego objawiające się zawrotami głowy, małą sprawnością 
manualną oraz spadkiem ogólnej sprawności psychicznej; niedokrwistość; 
U osób cierpiących na choroby układu krążenia prowadzi do uszkodzenia mięśnia 
sercowego. 

Węglowodory aroma-

tyczne i alifatyczne 

(związki lotne i ogól-

nie spaliny) 

Stany zapalne, zburzenia hormonalne, alergie, silne działanie rakotwórcze. 

Benzen  Nawet niewielkie ilości benzenu mogą mieć negatywny wpływ na organizm. Jest to 
substancja rakotwórcza. Długotrwałe narażenie na wysokie stężenie benzenu w po-

wietrzu mogą powodować białaczkę. Benzen działa toksycznie na skórę przy bezpo-

średnim kontakcie z jego formą ciekłą, powodując pęcherze, stan zapalny skóry, 
rumień. 

Styren  W wyższych stężeniach powoduje ból i zaczerwienienie spojówek, kaszel, zawroty 
głowy, zaburzenia równowagi, osłabienie, bóle głowy, nerwowość, porażenie gór-

nych dróg oddechowych i zaburzenia widzenia. Jest to substancja potencjalnie rako-

twórcza.  

metyloetyloketon 

(Butan-2-on) 

Krótkotrwała inhalacja par może prowadzić do podrażnienia górnych dróg oddecho-

wych, gardła i spojówek. Istnieją bardzo ograniczone informacje dotyczące skutków 
długotrwałego narażenia ludzi na butanon, potencjalnie jednak może pojawić się 
negatywny wpływ na układ nerwowy, wątrobę, nerki i układ oddechowy. 

 

Negatywny wpływ na zdrowie ludzi LZO może być krótkotrwały jak i długotrwały: 
- efekty zdrowotne krótkotrwałe: podrażnienie oczu, nosa i gardła, bóle głowy, utrata 

koordynacji, nudności, 
- efekty zdrowotne długotrwałe: uszkodzenie wątroby, nerek i ośrodkowego układu 

nerwowego. Przebywanie przez dłuższy czas w pomieszczeniach z wysokim stężeniem LZO 
może powodować choroby nowotworowe. 

Wymienione przypadłości są najczęściej wynikiem długotrwałego przebywania 
w pomieszczeniach, które na skutek złej wentylacji mają obniżoną jakość powietrza i zwięk-

szone stężenie LZO. Stężenia LZO, i tym samym potencjalny negatywny wpływ na zdrowie 
ludzi, mogą być kilka razy wyższe wewnątrz pomieszczeń niż na zewnątrz. Tym samym moż-
liwe zagrożenie LZO dotyczy przede wszystkim pracowników zakładu, a w ograniczonym 

stopniu może dotyczyć ludzi mieszkających, czy długotrwale przebywających w otoczeniu 
zakładu.  

Wystawienie organizmu człowieka na działanie styrenu w dużym stężeniu (stężenie 
styrenu 1000 razy większe niż w normalnym środowisku) może działać na układ nerwowy. 
U osób narażonych na kontakt ze styrenem mogą wystąpić objawy zatrucia ostrego lub prze-

wlekłego, w zależności od dawki, czasu i częstotliwości ekspozycji. Opary styrenu w małych 
stężeniach mogą wywołać łzawienie oczu i metaliczny smak w ustach, w wyższych stęże-

niach ból i zaczerwienienie spojówek, a w większych – kaszel, zawroty głowy, zaburzenia 
równowagi, osłabienie, bóle głowy, zmęczenie, nerwowość, a także porażenie górnych dróg 
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oddechowych i zaburzenia widzenia. Jest to substancja potencjalnie rakotwórcza. Działa tok-

syczne na układ pokarmowy, nerki i układ oddechowy. 
Mając na uwadze powyższe przewiduje się zastosowanie rozwiązań w zakresie reduk-

cji emisji zanieczyszczeń do powietrza z hali produkcyjnej: 

 na stanowiskach pracy stosowany będzie absorber styrenu. Absorber zwiększa roz-

puszczalność styrenu powodując rozkładanie jego cząsteczek w rozpylonym absorbe-

rze. W wyniku reakcji chemicznych następuje zmniejszenie ilości cząsteczek styrenu 

o 98%; 

 przewiduje się zastosowanie filtra węglowego na wyrzucie powietrza z systemu wen-

tylacji. Zastosowanie filtra węglowego spowoduje znaczącą redukcję lotnych związ-

ków organicznych (styrenu, węglowodorów aromatycznych i metyloketonu), jakie 

mogą być emitowane do powietrza z budynku produkcyjnego podczas prowadzonych 
procesów - skuteczność filtra to minimum 95 %.   

W konsekwencji działalność zakładu nie spowoduje przekroczenia wartości dopusz-

czalnych stężeń zanieczyszczeń poza terenem zakładu, ani też na granicy najbliższej zabudo-

wy mieszkalnej.  

Ponadto, zgodnie z wynikami ocen z rozdziału 7.5, wartości stężeń średniorocznych 
uzyskane w obliczeniach są wyraźnie niższe od wartości dopuszczalnych, tj. od kilkunastu do 

nawet kilkuset razy niższe od ustalonych wartości dopuszczalnych, przy uwzględnieniu od-

działywania skumulowanego. 

Przekroczenia wartości maksymalnych stężeń godzinowych nie wystąpiły w przypad-

ku analizowanych zanieczyszczeń ani razu, mimo że dopuszczalne jest przekraczanie tych 
wartości przez 0,2 % czasu w roku i 0,274 % w przypadku dwutlenku siarki. Wyjątkiem są 
jedynie tlenki azotu, dla których zanotowano wprawdzie przekroczenia ustalonych wskaźni-

ków stężeń maksymalnych, jednak częstość tych przekroczeń była znacznie niższa niż do-

puszczalne 0,2 % czasu w roku.  

Reasumując, przewiduje się pomijalny lub niski, nieistotny wpływ na zdrowie ludzi 
emisji do powietrza w przypadku planowanego przedsięwzięcia. 

7.17.4 Ocena oddziaływania na etapie likwidacji przedsięwzięcia 

Zaprzestanie planowanej działalności oraz ewentualna likwidacja wyposażenia obiek-

tu nie skutkują zagrożeniem dla ludzi, zarówno ze względu na krótkotrwały charakter prac, 
jak i zakres tych prac. Niezbędne jednak będzie, aby etap zakończenia działalności związany 
był z usunięciem z terenu zakładu wszelkich odpadów, a także wykorzystywanych substancji. 

7.17.5 Działania łagodzące  

Rozwiązania mające na celu bezpośrednio lub pośrednio ochronę ludzi, w tym ich ży-

cia i zdrowia, stanowią przedmiot analiz w rozdziale: 7.5 – ocena oddziaływania na stan za-

nieczyszczenia powietrza, a obejmują zastosowanie: filtrów węglowych, a także absorbera 

styrenu [patrz wypunktowania w rozdziale 7.17.3 - emisje zanieczyszczeń powietrza]. 

7.17.6 Podsumowanie 

Na podstawie przewidywanych rodzajów emisji oraz ich skali/zasięgu można z dużym 
prawdopodobieństwem wnioskować, iż potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi nie pojawi 

się lub będzie małe i nieistotne (emisje do powietrza, hałas). 
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7.17.7 Napotkane trudności 

Czynnikiem, który stanowi wciąż przedmiot analiz i jest źródłem niepewności oceny, 
jest długotrwały wpływ na zdrowie ludzi zanieczyszczeń powietrza o bardzo niskim stężeniu, 
czy też synergiczne oddziaływanie na człowieka kilku lub wielu zanieczyszczeń powietrza. 
Efekt takiego oddziaływania może być większy niż poszczególnych pojedynczych zanie-

czyszczeń.  
Ocena skutków zdrowotnych jest procesem bardzo złożonym i trudnym ze względu na 

występowanie w otoczeniu wielu źródeł zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza związanych 
z ruchem drogowym (komunikacyjne), obejmujących emisję niską z budynków mieszkal-

nych, a także wynikających z działalności przemysłowych i usługowych. Potencjalne skutki 
zdrowotne takich emisji mogą być znacznie większe niż wynikające z planowanego przed-

sięwzięcia.   
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7.18 Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego likwidacji 

Faza likwidacji wiąże się z zakończeniem działalności. W przypadku zabudowy moż-
liwe jest:  

 jej pozostawienie w stanie, jaki będzie istniał w tym okresie, względnie 

 adaptacja do nowej funkcji,  

 ewentualne rozebranie budynku, co jest raczej mało prawdopodobne zwa-

żając na fakt, iż byłoby to nieuzasadnione ekonomicznie.  

Pozostawienie obiektu właściwie nie prowadzi do nowych oddziaływań. Zakończenie 
działalności wymagałoby jedynie usunięcia z terenu pozostałości po prowadzonej działalno-

ści, tj. wszelkich odpadów, wykorzystywanych surowców, gotowych produktów (wanien 
i basenów), tak, jak ma to miejsce podczas normalnego funkcjonowania przedsięwzięcia.  

Szczegółowe charakterystyki obejmujące oddziaływania, jakie mogą pojawić się na 
etapie likwidacji przedsięwzięcia, przedstawiono w podrozdziałach rozdziału 7, obejmujących 
ocenę oddziaływania w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska. 
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8 OPIS METOD PROGNOZOWANIA ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH 

ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 
ŚRODOWISKO OBEJMUJĄCY: BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, 
SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE 
I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, WYNIKAJĄCE 
Z ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 
ŚRODOWISKA, EMISJI  

8.1 Opis metod prognozowania 

8.1.1 Założenia ogólne 

Ocena oddziaływania w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska obej-

muje następujący tok postępowania: 

 Zbieranie i analiza danych bazowych w celu ustalenia wyjściowego stanu środowiska 

i kluczowych jego cech/zasobów, 

 Identyfikacja i analiza poszczególnych oddziaływań, w tym skumulowanych, 

 Ocena istotności oddziaływania, 

 Zalecenie odpowiednich środków łagodzących, 

 Ocena oddziaływań po uwzględnieniu środków łagodzących, 

 Określenie rozwiązań kompensacyjnych (jeśli okażą się konieczne). 

Zbieranie i analiza danych bazowych 

Dane wyjściowe są gromadzone poprzez: 

 analizę materiałów z różnych źródeł [patrz: rozdz. 1.3], 

 bezpośrednie prace i badania terenowe, 

 konsultacje: z Inwestorem, projektantami, instytucjami itd.,  

Analiza materiałów wyjściowych obejmuje również materiały dotyczące planowanego 
przedsięwzięcia, jego zakresu, procesów, skali i inne.  

Identyfikacja i analiza poszczególnych oddziaływań 

Charakterystyka poszczególnych oddziaływań uwzględnia kierunek oddziaływań (czy 
są negatywne czy też pozytywne) oraz odnosi się do następujących parametrów/kryteriów 
wspólnych: wielkość, zasięg przestrzenny, czas trwania i częstotliwość, odwracalność, praw-

dopodobieństwo wystąpienia. 

Analizę oddziaływań przeprowadza się w kontekście wpływu na oceniany element 
środowiska, tj. z uwzględnieniem informacji zidentyfikowanych na etapie zbierania danych 

bazowych (np. walorów przyrodniczych lub krajobrazowych). 

Potencjalne oddziaływania określa się zgodnie z podanymi w tabeli 8.1-1 kryteriami 

oceny.  
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Tabela 8.1-1 Kryteria ogólne i rodzaje oddziaływań użyte podczas procesu oceny  

Kryteria i rodzaje oddziaływań Charakterystyka oddziaływań 

Kierunek   

Pozytywne Oddziaływanie polepsza stan elementu środowiska 

Negatywne  Oddziaływanie pogarsza stan elementu środowiska 

Zasięg przestrzenny/geograficzny Określa obszar, jaki będzie objęty oddziaływaniem 

Miejscowe  Teren przedsięwzięcia i jego bezpośrednie sąsiedztwo 

Lokalne Od kilkuset metrów do 2 km w otoczeniu inwestycji 
Ponadlokalne Od 2 do 5 km od terenu inwestycji lub zamykające się w skali gminy 

Regionalne Powyżej 5 km lub o zasięgu pozagminnym 

Okres trwania i częstotliwość Dotyczy okresu, przez jaki zagrożenie będzie oddziaływać lub jakie będą 
skutki oddziaływania 

Chwilowe  Okres od kilku godzin do kilku dni  

Krótkookresowe  Okres od kilku dni do kilku miesięcy (do 1,0 roku) 

Średniookresowe  Okres od 1 do 5 lat  

Długookresowe  Okres powyżej 5 lat, do końca funkcjonowania przedsięwzięcia  
Trwałe  Utrzymujące się nawet po okresie funkcjonowania przedsięwzięcia 

Jednorazowe  Występuje tylko jeden raz 

Powtarzalne  Występuje kilka razy lub powtarza się 

Stałe  Występujące w sposób ciągły  
Odwracalność  Stopień odwracalności oddziaływań 

Odwracalne Zmiany dokonane w środowisku można odwrócić  
(np. w wyniku rekultywacji) 

Częściowo odwracalne  Możliwe jest częściowe odwrócenia zmian dokonanych w środowisku 

Nieodwracalne  Nie można odwrócić zmian dokonanych w środowisku 

Wielkość  Określa jak duża część (i wartość) rozpatrywanego elementu środowiska 
(np. zasobu środowiska czy populacji) będzie podlegać oddziaływaniu, 
czy też, jaki jest stopień tego oddziaływania 

Brak  Brak  

Neutralne / pomijalne Na tyle niewielkie, że nie ma znaczenia 

Minimalne  Skala oddziaływania jest ustalana w przypadku każdego ocenianego ele-

mentu środowiska oddzielnie 

 
Małe  
Średnie  
Duże  
Inne  

Bezpośrednie  Bezpośrednie oddziaływanie na element środowiska 

Pośrednie  Oddziaływanie na element środowiska poprzez wpływ na inny element 
środowiska (np. wpływ na zdrowie ludzi poprzez zanieczyszczanie powie-

trza) 

Wtórne  Oddziaływanie będące pochodną (powstające w następstwie) oddziaływa-

nia pierwotnego. 

Skumulowane Uwzględniające łączny wpływ wszystkich obiektów i urządzeń stanowią-
cych przedsięwzięcie oraz ewentualnie wpływ innych źródeł zagrożeń 
funkcjonujących w otoczeniu (w zasięgu kumulowania się oddziaływań) 

Prawdopodobieństwo wystąpienia  

Bliskie pewności >90% szansy na wystąpienie zgodnie z przewidywaniami 
Prawdopodobne  30 - 90% szansy na wystąpienie zgodnie z przewidywaniami 
Mało prawdopodobne  10 - 30% szansy na wystąpienie zgodnie z przewidywaniami 
Bardzo mało prawdopodobne <10% szansy na wystąpienie zgodnie z przewidywaniami 

Ocena istotności oddziaływania 

Ocena istotności (znaczącego) oddziaływania jest w przypadku każdego ocenianego 
elementu środowiska indywidualna. Uwzględnia ona przeanalizowane na etapie analizy od-

działywań kryteria [tabela 8.1-1], przy czym w każdym przypadku mogą być również ustalo-

ne dodatkowe kryteria oceny.  
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W procesie oceny istotności oddziaływania uwzględniane są dwa podejścia:  

 dostępność standardów środowiskowych, wytycznych, norm, wymogów prawnych, do 

których należy się odnieść; 

 w przypadku braku powyższych ocena bazuje na doświadczeniu zespołu opracowują-
cego raport, pracach terenowych, profesjonalnych osądach i wiedzy eksperckiej, eks-

pertyzach i badaniach naukowych, popartych obserwacjami porównawczymi innych 
przedsięwzięć tego samego rodzaju, zgromadzonych danych, literaturze dotyczącej 
przedstawianych problemów itp. 

Zalecenie odpowiednich środków łagodzących 

Po dokonaniu oceny skutków na środowisko należy podjąć wszelkie próby uniknięcia 
i złagodzenia przewidywanych zagrożeń, czyli wskazywane są możliwe do zastosowania 
działania łagodzące - w rozdziale 9 zebrano wszystkie tego typu działania jakie przewidziano 
w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska w podrozdziałach rozdziału 7. Za-

stosowanie działań łagodzących dotyczy w szczególności przypadków, dla których stwier-

dzono, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych negatywnych oddziaływań.  

W celu oszacowania skuteczności przewidywanych działań łagodzących przeprowa-

dzana jest ocena znaczenia skutków, które nie zostaną całkowicie wyeliminowane.  

Ocena oddziaływań pozostałych po uwzględnieniu środków łagodzących 

Istota oddziaływań jest w tym przypadku analizowana z uwzględnieniem efektywno-

ści zastosowanych rozwiązań ograniczających negatywny wpływ, czyli kryterium oceny jest 

stopień (wielkość) uzyskanej redukcji zagrożenia.  
Ostateczna ocena oddziaływania na środowisko, zwłaszcza po zastosowaniu działań 

łagodzących, zawiera jednoznaczne stwierdzenie, że: 

 istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych negatywnych oddziaływań, 

 nie stwierdza się wystąpienia istotnych czy też znaczących negatywnych oddziaływań, 

 brak jest niekorzystnych oddziaływań.  

Określenie rozwiązań kompensacyjnych. 

Działania mające na celu kompensowanie strat poniesionych w środowisku są wska-

zywane wyłącznie w przypadku, gdy negatywne oddziaływania pozostają istotne po uwzględ-

nieniu rozwiązań minimalizujących.  

8.1.2 Metodyka oceny wpływu na środowisko przyrodnicze i kulturowe 

Przy prognozie i ocenie zagrożenia powodowanego projektowanym przedsięwzięciem 
na przyrodę, a także powierzchnię ziemi, walory krajobrazowe, środowisko kulturowe, ocenę 
prowadzono w następujących podstawowych krokach: 

 Inwentaryzacja wartościowych (w tym chronionych) obiektów i obszarów przyrodni-
czych. Prowadzono ją w następujących etapach: etap 1 - zebranie danych wyjścio-

wych z dostępnych materiałów źródłowych, [patrz również: rozdz. 2.2 i 2.3], etap 2 - 
przeprowadzenie własnych prac terenowych, w celu weryfikacji zgromadzonych da-

nych oraz wykazania innych elementów środowiska przyrodniczego wymagających 

uwagi lub ewentualnej ochrony;  
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 Identyfikacja podstawowych procesów, technologii i zakresu działań związanych 
z planowanym przedsięwzięciem, zarówno na etapie prac budowlanych jak i w trakcie 

funkcjonowania oraz likwidacji;  

 Konfrontacja zinwentaryzowanych walorów środowiska przyrodniczego z działaniami 
inwestycyjnymi, w celu identyfikacji możliwych oddziaływań na te walory/zasoby 
przyrody; 

 Prognoza i ocena wpływu na poszczególne komponenty/elementy przyrodnicze wy-

stępujące w obrębie inwestycji oraz w jej najbliższym otoczeniu narażonym na od-

działywanie, uwarunkowana wartością zinwentaryzowanych wcześniej cech środowi-

ska oraz rodzajami oddziaływań (zgodnie z założeniami ogólnymi przedstawionymi 
powyżej). 

8.1.3 Metodyka oceny wpływu na środowisko powodowanego emisjami 

Szczegółowy opis metod postępowania, wykorzystanych metodyk obliczeniowych za-

stosowanych przy określaniu oddziaływania na stan zagrożenia hałasem oraz na stan zanie-

czyszczenia powietrza, a także innych zastosowanych szczegółowych metodyk oceny, przed-

stawiono w rozdziałach 7.1 - 7.5.  

8.1.4 Informacje dodatkowe dotyczące metod prognozowania  

Informacje przedstawione we wcześniejszych rozdziałach 8.1.1 – 8.1.2 stanowią ogól-

ne podejście do prowadzonych ocen. W przypadku stosowania bardziej szczegółowych metod 
oceny możliwego wpływu na poszczególne komponenty środowiska, zostały one przedsta-

wione w rozdziałach odnoszących się do ocen oddziaływania na te komponenty – rozdział 7.6 

– 7.17. 

8.2 Charakterystyka bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, krótko-, średnio- i długo-

terminowych, stałych oraz chwilowych oddziaływań na środowisko 

Identyfikacja poszczególnych rodzajów oddziaływań przewidywanych w związku 
z realizacją przedsięwzięcia została już uwzględniona podczas prognozowania i ocen doko-

nywanych dla poszczególnych elementów środowiska w rozdziale 7 raportu. Zatem niniejszy 

rozdział ma charakter podsumowujący. Istotne jest, iż w trakcie przeprowadzonej prognozy 

oraz oceny oddziaływania, nie stwierdzono ostatecznie jakichkolwiek negatywnych oddzia-

ływań, które mogłyby powodować skutki określane jako znaczące (negatywnie istotne), co 

dotyczy zarówno oddziaływań na środowisko życia człowieka, jak i oddziaływań mających 
wpływ na środowisko przyrodnicze. 

Charakterystyka oddziaływań na środowisko została przedstawiona w postaci tabeli 
8.2-1, w której oprócz charakterystyki oddziaływań w postaci opisowej, wskazano ich charak-

ter w postaci następujących symboli:  

 Etap inwestycji: R - etap realizacji przedsięwzięcia, F - etap funkcjonowania przed-

sięwzięcia;  

 Rodzaj oddziaływania: B - bezpośrednie, P - pośrednie, W - wtórne;  

 Czas lub skutki oddziaływania: C – chwilowe, K - krótkookresowe, S - średniookre-

sowe, D - długookresowe, T - trwałe (stałe).  
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W tabeli uwzględniono wyłącznie oddziaływania negatywne, w stosunku do których 
przeprowadzona ocena oddziaływania wykazała, że faktycznie wystąpią lub z dużym praw-

dopodobieństwem mogą wystąpić.  

Tabela 8.2-1 Zestawienie przewidywanych negatywnych oddziaływań oraz ich 
charakteru 

Opis  Etap Rodzaj  Czas 

/skutki 

Powierzchnia ziemi    

Brak negatywnych oddziaływań 

 

- - - 

Krajobraz     

Brak negatywnych oddziaływań 

 

- - - 

Szata roślinna    

Brak negatywnych oddziaływań 

 

- - - 

Fauna     

Niepokojenie zwierząt wywołane hałasem. Oddziaływanie, o ile się pojawi, 
będzie bezpośrednie, chwilowe, całkowicie odwracalne. Dotyczy ewentualnej 
zmiany rozmieszczenia występujących w otoczeniu gatunków tolerujących 
wysoki stopień antropopresji (głównie pospolite ssaki i ptaki). Brak jest zagro-

żenia dla gatunków zagrożonych i rzadkich. 

R B C 

Niepokojenie zwierząt wywołane hałasem. Oddziaływanie, o ile się pojawi, 
będzie bezpośrednie i długookresowe na etapie funkcjonowania. Dotyczy 

ewentualnej zmiany rozmieszczenia występujących w otoczeniu gatunków 
tolerujących wysoki stopień antropopresji. Brak jest zagrożenia dla gatunków 
zagrożonych i rzadkich. 

F B D 

Hałas     

Hałas nieustalony, powstający na etapie realizacji przedsięwzięcia w wyniku 

prac budowlanych i montażowych itp. Zmienność hałasu wynika z charakteru 
prowadzonych prac, czyli wykorzystywania zmiennych rodzajów i ilości źródeł 
hałasu (np. pojazdy dostawcze, urządzenia elektryczne np. ręczne). Hałas ma 
charakter bezpośredniego oddziaływania. Będzie on krótkookresowy, ustający 
po zaprzestaniu prac.  

R B K 

Źródłem emisji hałasu na etapie funkcjonowania zakładu będą urządzenia wen-

tylacyjne. Z kolei na zewnątrz hałas będzie emitowany przez pojazdy (dostawy 

surowców i produktów, wewnętrzny transport w obrębie zakładu (ładowarka, 
wózek widłowy). Hałas w tym okresie skutkuje bezpośrednim, długookreso-

wym wpływem na środowisko.  Oddziaływanie jest odwracalne, tj. zakończenie 
działalności wiąże się z eliminacją oddziaływania.  

F B 

 

D 

Powietrze     

Emisje powstające w wyniku poruszania się i postojów pojazdów transporto-

wych (spalanie paliw) oraz ewentualna emisja z prowadzonych prac obejmują-
cych dostosowanie pomieszczenia do planowanej funkcji (pylenie). Emisja 

zanieczyszczeń w tym okresie ma charakter emisji niezorganizowanej. Będzie 
to oddziaływanie krótkookresowe, odwracalne, tj. ustające po zakończeniu 
prac.   

R B K 

Emisja, głównie LZO (lotne związki organiczne) z procesu produkcyjnego, 

w którym stosowane są żywice, żelkoty i lakiery będące źródłem emisji. Od-

działywanie będzie bezpośrednie i długookresowe, uwarunkowane czasem 
pracy zakładu. 

F B 

 

D 
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Opis  Etap Rodzaj  Czas 

/skutki 

W okresie funkcjonowania emisja zanieczyszczeń będzie dotyczyć ruchu sa-

mochodów transportowych i pojazdów (ładowarka, wózek widłowy, pojazdy 
transportowe) poruszających się po terenie przedsięwzięcia (emisja ze spalania 

paliw). Będzie to oddziaływanie długookresowe, uzależnione od czasu funk-

cjonowania zakładu. Przy tym należy do odwracalnych – zaprzestanie działal-

ności szybko przywraca korzystny stan jakości powietrza. 

F B 

 

D 

 Wody powierzchniowe i podziemne     

Brak zagrożenia dla lokalnego środowiska 

 

- - - 

 Odpady     

Bezpośrednie powstawanie odpadów w wyniku prowadzenia prac obejmują-
cych zmianę sposobu użytkowania obiektu. Oddziaływanie będzie krótkookre-

sowe, uzależnione od czasu prowadzonych prac. 

R B K 

Bezpośrednie powstawanie odpadów podczas działania zakładu, w tym odpa-

dów z procesu produkcyjnego. Będzie to pływ długookresowy, uzależniony od 
czasu funkcjonowania obiektu.  

UWAGA: prowadzenie prawidłowej, zgodnej z obowiązującymi wymogami 
prawa, gospodarki odpadami (również na etapie budowy), nie spowoduje nega-

tywnych oddziaływań w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska 
w rejonie inwestycji. Niemniej samo generowanie odpadów jest formą oddzia-

ływania bezpośredniego. 

F B D 

 Klimat     

Zapotrzebowanie na energię elektryczną skutkuje pośrednią, długotrwałą emi-

sją gazów cieplarnianych związaną z produkcją energii w elektrowni. 

F P D 

Spalanie paliw w pojazdach użytkowanych na terenie zakładu powoduje bezpo-

średnią emisję gazów cieplarnianych, co będzie oddziaływaniem długookreso-

wym. 

F B D 

Promieniowanie elektromagnetyczne 
 

   

Brak negatywnych oddziaływań 

 

- - - 

Zabytki 

 

   

Brak negatywnych oddziaływań 

 

- - - 

Ludzie (zdrowie) 

 

   

Brak negatywnych oddziaływań lub w przypadku emisji do powietrza oraz 

hałasu potencjalny wpływ (pośredni) będzie mały i nieistotny. 

F P D 

Obszary Natura 2000 

 

   

Brak negatywnych oddziaływań 

 

- - - 

Korytarze ekologiczne 

 

   

Lokalizacja w obrębie korytarza ekologicznego Lasy Niemodlińskie - Dolina 

Nysy Kłodzkiej, ale na terenie już zabudowanym, wyłączonym z funkcjonalno-

ści ekologicznej, przez co działanie zakładu może jedynie w bardzo ograniczo-

nym stopniu (zbliżonym do stanu obecnego) stanowić barierę migracyjną.  

F B D 
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Opis  Etap Rodzaj  Czas 

/skutki 

Przyrodnicze obszary chronione 

 

   

Przedsięwzięcie znajduje się w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory 

Niemodlińskie. Oprócz bezpośredniego zajęcia terenu w granicach Obszaru, 
który to teren już obecnie jest terenem przemysłowym i nie jest cenny przyrod-

niczo, nie przewiduje się negatywnego wpływu na krajobraz Obszaru oraz jego 
chronione zasoby przyrody.  

F B D 

 

8.3 Charakterystyka oddziaływań skumulowanych 

Hałas 

Jak wynika z analizy przedstawionej w rozdziale 7.1 emitowany hałas przemysłowy 
pochodzić będzie wyłącznie z terenu inwestora. natomiast analiza akustyczna została przed-

stawiona z uwzględnieniem tła akustycznego, czyli aktualnego stanu środowiska w tym za-

kresie. Z przedstawionych ocen wynika, że emisja hałasu do środowiska nie będzie powodo-

wać przekroczeń dopuszczalnych standardów na terenach chronionych przed hałasem. 

Powietrze 

Oszacowanie przewidywanego wpływu skumulowanego związanego z emisjami za-

nieczyszczeń do powietrza przedstawione zostało w rozdziale 7.5. Podczas oceny uwzględ-

niono aktualne tło zanieczyszczenia powietrza, a zatem potencjalnie wszystkie okoliczne źró-
dła emisji. Jak wynika z przedstawionych w rozdziale 7.5 obliczeń, emisja zanieczyszczeń 
powietrza nie będzie prowadzić do kumulowania się oddziaływania do poziomu, który można 
byłoby uznać za istotny. W szczególności nie będą przekraczane obowiązujące standardy 
w rozpatrywanym zakresie.  

Powierzchnia ziemi, krajobraz, szata roślinna, zwierzęta, zabytki 

Wpływ skumulowany w przypadku flory, a także powierzchni ziemi oraz krajobrazu, 
mając na uwadze brak dodatkowych zagrożeń związanych z planowanym przedsięwzięciem, 
nie wystąpi. 

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na faunę, na każdym z jego etapów, bę-
dzie silnie ograniczone. Nie prognozuje się, aby doszło do kumulowania się oddziaływań 
w stopniu prowadzącym do powstania istotnego negatywnego wpływu na faunę [patrz: rozdz. 

7.9.5].  

Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań skumulowanych odnoszących się do 
chronionych obiektów zabytkowych. 

Obszary Natura 2000 i korytarze ekologiczne 

Charakter i lokalizacja planowanego przedsięwzięcia powodują, że nie przewiduje się 
wystąpienia negatywnych oddziaływań na obszary Natura 2000, a przez to brak jest możli-
wych skutków skumulowanych. 

W przypadku korytarza ekologicznego Lasy Niemodlińskie - Dolina Nysy Kłodzkiej 
oddziaływanie skumulowane z innymi przedsięwzięciami nie będzie mieć miejsca. jest to 
uwarunkowane tym, że inwestycja obejmie wyłącznie teren już od dawna wyłączony z funk-
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cjonalności przyrodniczej, zabudowany, ogrodzony i w przewadze utwardzony. Przedsię-
wzięcie nie prowadzi do zajmowania nowych terenów w obrębie korytarza ekologicznego. 

W związku z wymienionym uwarunkowaniem lokalizacyjnym oraz ograniczoną emi-

syjnością, negatywnego wpływu skumulowanego na przyrodę i krajobraz Obszaru Chronio-

nego Krajobrazu Bory Niemodlińskie nie przewiduje się. 
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9 OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UNIKANIE, 

ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNI-

CZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W SZCZE-

GÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA 

W ART.6 UST.1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 O OCHRONIE PRZY-

RODY, W TYM PRZEDMIOT I CELE OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, 

ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH  

WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI ODPOWIEDNIO NA ETAPACH 

REALIZACJI, EKSPLOATACJI, UŻYTKOWANIA LUB LIKWIDACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA   
Niniejszy rozdział ma charakter podsumowujący, gdyż poniższe rozwiązania zapobie-

gające i eliminujące powstawanie niekorzystnych oddziaływań zostały już przedstawione 

(o ile wystąpiła taka konieczność) podczas oceny zagrożenia każdego z rozpatrywanych ele-

mentów środowiska [patrz: rozdział 7].  

9.1 Działania mające na celu zapobieganie i zmniejszanie szkodliwych oddziaływań 

na środowisko na etapie realizacji przedsięwzięcia 

9.1.1 Ochrona środowiska wodnego - wód powierzchniowych i podziemnych 

 Ewentualne substancje mogące stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska wod-

nego (np. farby, lakiery) należy magazynować na szczelnym podłożu, umożliwiają-
cym zebranie ewentualnych wycieków. 

9.1.2 Ochrona przed odpadami 

 Powstające odpady magazynować należy selektywnie i okresowo przekazywać je 
uprawnionym do tego jednostkom, w celu ich dalszego zagospodarowania. 

 Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych wyposażyć należy w szczelne 
podłoże, które uniemożliwi przedostanie się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i 
wód gruntowych. 

 Miejsce magazynowania odpadów należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 

 Magazynowane odpady należy zabezpieczyć przed niekorzystnym wpływem czynni-
ków atmosferycznych. 

9.2 Działania mające na celu zapobieganie i zmniejszanie szkodliwych oddziaływań 
na środowisko na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia 

9.2.1 Ochrona środowiska wodnego - wód powierzchniowych i podziemnych 

 Ścieki bytowe odprowadzać należy do kanalizacji zewnętrznej. 

 Magazynowanie substancji mogących niekorzystnie wpływać na jakość wód (np. ży-

wice, utwardzacze, lakiery, żelkoty) prowadzić należy w szczelnych, zamykanych 
zbiornikach/pojemnikach, do których nie będą miały dostępu osoby postronne. 

 Posadzkę, w miejscu magazynowania substancji mogących niekorzystnie wpływać na 
jakość wód, należy wykonać w taki sposób, aby możliwe było zebranie ewentualnych 
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wycieków (np. wyprofilowana posadzka, ograniczenie miejsca magazynowania kra-

wężnikami lub ścianami). 

 Miejsce przeładunku, magazynowania i wykorzystania substancji mogących nieko-

rzystnie wpływać na jakość wód, wyposażyć należy w szczelną posadzkę i środki 
umożliwiające zebranie ewentualnych wycieków. 

 Magazynowanie i wykorzystanie substancji mogących niekorzystnie wpływać na ja-

kość wód należy prowadzić pod zadaszeniem.  

9.2.2 Ochrona przed odpadami 

 Na terenie zakładu należy wyznaczyć miejsce/miejsca, w którym magazynowane będą 
wszystkie odpady powstające na etapie eksploatacji instalacji. 

 Odpady powstające na terenie zakładu muszą być gromadzone z zachowaniem segre-

gacji, w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach i odbierane przez wyspecja-

lizowane podmioty gospodarcze posiadające zezwolenia odpowiednich organów na 
gospodarowanie tymi odpadami. 

 Miejsce magazynowania odpadów należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 

 Posadzkę, w miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych, należy wykonać ja-
ko szczelną.  

 Posadzkę, w miejscu magazynowania ciekłych odpadów niebezpiecznych, należy wy-

konać w taki sposób aby możliwe było zebranie ewentualnych wycieków (np. wypro-

filowana posadzka, ograniczenie miejsca magazynowania krawężnikami lub ściana-

mi). 

 Magazynowane odpady należy zabezpieczyć przed niekorzystnym wpływem czynni-

ków atmosferycznych (np. opady, wiatr). 

9.2.3 Ochrona powietrza 

Funkcjonowanie przedsięwzięcia będzie wymagało stosowania następujących działań 
minimalizujących: 

 W obrębie pomieszczeń produkcyjnych gdzie realizowany jest proces laminowania z 
wykorzystaniem surowców chemicznych będących źródłem emisji styrenu wymagane 
jest stosowanie absorberu styrenu o skuteczności co najmniej 98 %, przy zakładanej 
wielkości produkcji. 

 Na wyrzucie powietrza odciąganego systemem wentylacji z pomieszczeń gdzie reali-
zowany jest proces laminowania wymagane jest zainstalowanie filtra ograniczającego 
emisję styrenu, węglowodorów aromatycznych i metyloketonu o skuteczności mini-

mum 95 %, przy zakładanej wielkości produkcji. 

9.2.4 Ochrona przed hałasem 

Nie stwierdzono konieczności stosowania celowych środków ochrony środowiska 
przed hałasem. Należy natomiast zaznaczyć, że rozwiązania przyjęte ostatecznie w projekcie 
budowlanym muszą pozwolić na dochowanie standardów akustycznych zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozio-

mów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22.01.2014 r., poz. 112). 
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9.2.5 Ochrona klimatu 

Łagodzenie zmian klimatu (ograniczanie emisji gazów cieplarnianych): 

 planuje się montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 34 kW, w celu zmniej-

szenia zużycia prądu z sieci elektroenergetycznej. Możliwe będzie ograniczenie zuży-

cia prądu o około 70 MWh/rok, czyli o ok. 44% (ok. 54,5 Mg CO2). 

9.3 Działania mające na celu kompensowanie szkodliwych oddziaływań na środowisko 

Zakres przewidywanych oddziaływań wynikających z realizacji i funkcjonowania pla-

nowanego przedsięwzięcia nie będzie na tyle duży, aby wystąpiła konieczność podejmowania 

działań kompensacyjnych.  
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10 OKREŚLENIE POTRZEBY USTANOWIENIA OBSZARU OGRANICZONE-

GO UŻYTKOWANIA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 27 
KWIETNIA 2001 – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OKREŚLE-

NIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PRZE-

ZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I SPOSOBÓW KORZYSTANIA Z NICH 

Zgodzie z treścią art.135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środo-

wiska (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 29 października 2021 r., poz. 1973, z późn. zm.) obszar 

ograniczonego użytkowania można utworzyć dla: oczyszczalni ścieków, składowiska odpa-

dów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenerge-

tycznej, obiektów sieci gazowej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i ra-

diolokacyjnej.  

W związku z tym nie istnieje formalna możliwość utworzenia obszaru ograniczonego 
użytkowania dla planowanego przedsięwzięcia.  

Zatem jedyną możliwością minimalizowania jakichkolwiek oddziaływań na środowi-

sko są wyłącznie rozwiązania techniczne i technologiczne. Tylko ich zastosowanie, w przy-

padku każdego rodzaju oddziaływania, jest dopuszczalne i możliwe z formalnego punktu wi-

dzenia.  

11 ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH 
Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

Przeanalizowano możliwość pojawienia się konfliktów społecznych w następujących 
kwestiach: 

 Wpływ na użytkowników (zarządzający, gospodarujący, właściciele, instytucje i firmy 
posiadające koncesje lub zezwolenia na użytkowanie oraz eksploatacje itp.) zasobów 
naturalnych środowiska; 

 Pojawienie się ewentualnych protestów ze strony środowisk zajmujących się ekologią 
i ochroną przyrody, zwłaszcza w sytuacji oddziaływania na chronione obszary (w tym 
Natura 2000); 

 Pojawienie się ewentualnych protestów lokalnej społeczności, w sensie zdrowia i bez-

pieczeństwa, a także innych uciążliwości, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi mieszka-

jących w pobliżu. 

Użytkownicy zasobów środowiska 

Nie przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych wynikających z roszczeń wła-

ścicieli, czy też użytkowników, okolicznych gruntów, gdyż sąsiadujące z zakładem tereny to 

grunty rolnicze, a jego funkcjonowanie nie ma znaczenia dla użytkowania tych gruntów, tj. 
nie stwarza zagrożenia związanego z możliwością obniżenia potencjału rolniczego gleb.  

Inwestycja nie wiąże się z ograniczeniem użytkowania również innych zasobów natu-

ralnych w miejscu jej lokalizacji przez innych użytkowników, co zwłaszcza dotyczy: zasobów 
leśnych (inwestycja nie ingeruje w siedliska leśne), zasobów wodnych (pobór wody sieciowej 

nie ogranicza eksploatacji wody przez innych użytkowników), zasobów geologicznych (brak 
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złóż surowców mineralnych w rejonie przedsięwzięcia), a także innych. Zatem z tego tytułu, 
konflikty (z zarządcami, właścicielami czy instytucjami posiadającymi koncesje na eksploata-

cje zasobów itp.) nie występują. 

Środowiska/organizacje ekologiczne 

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w obrębie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Bory Niemodlińskie. Jednakże sam w sobie nie posiada wysokich walorów przy-

rodniczych, co wynika z faktu, iż jest to teren istniejącego już zakładu produkcyjnego, który 

jest terenem zabudowanym, utwardzonym i ogrodzonym, wyłączonym z funkcjonalności eko-

logicznej.  

Jak wykazały przeprowadzone w niniejszym raporcie oceny inwestycja nie będzie ne-

gatywnie wpływać na lokalną przyrodę i krajobraz, a co za tym idzie również na walory i cele 

ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

Inwestycja ponadto nie stwarza zagrożenia dla najbliższych obszarów Natura 2000, 
a także nie wpłynie negatywnie na inne chronione lub cenne elementy przyrodnicze (gatunki, 

siedliska, obiekty).  

Tym samym, nie przewiduje się wystąpienia sytuacji konfliktowych ze strony organi-

zacji ekologicznych lub też sytuacje konfliktowe są mało prawdopodobne.   

Lokalna społeczność (mieszkańcy) 

Ze względu przede wszystkim na bliskie sąsiedztwo terenów zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej nie można wykluczyć pojawienia się konfliktów z lokalną społecznością, 
tj. z mieszkańcami miejscowości Ligota Tułowicka. Obawy mieszkańców mogą dotyczyć 

następujących kwestii: 

 hałasu pochodzącego z zakładu, 

 emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym odorów, 

 ruchu pojazdów transportowych, który może być prowadzony przez tereny zabudowa-

ne, w tym uciążliwości hałasu powodowanego transportem, 

 obawa o zdrowie związana z zanieczyszczeniem środowiska, 

 zagrożenie walorów krajobrazowych. 

Zagrożenie hałasem  

Mając na uwadze fakt, iż bezpośrednie sąsiedztwo planowanej inwestycji stanowią te-

reny zabudowy mieszkaniowej (zwłaszcza od strony północnej), nie można wykluczyć wy-

stąpienia konfliktów ze strony właścicieli sąsiadujących z inwestycją posesji. Obawy mogą 
dotyczyć zwłaszcza kwestii hałasu.  

W obrębie zakładu prowadzone będą działania stanowiące źródło hałasu do otoczenia. 
Mogą one być odbierane jako uciążliwe przez ludzi.  

Z punktu widzenia inwestora, a także wymogów prawnych, ważne jest dotrzymanie 
dopuszczalnych poziomów emisji (w przypadku hałasu na terenach chronionych przed nad-

miernym hałasem, czyli na terenach sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej), co będzie speł-
nione [patrz: rozdz. 7.1], a tym samym nie powinno być przedmiotem spornym – 

w przypadku braku przekraczania dopuszczalnych norm ewentualne konflikty na tym tle są 
pozbawione merytorycznych podstaw. 
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Należy zaznaczyć, że dotrzymanie standardów środowiskowych nie oznacza równo-

cześnie, że pozostały poziom hałasu nie może być odbierany przez ludzi mieszkających 
w sąsiedztwie jako uciążliwy. Dlatego też ewentualnych konfliktów na tym tle nie można 
całkowicie wykluczyć.  

Emisje do powietrza 

Emisja zanieczyszczeń powietrza nie powinna być przedmiotem sporów, czy też nie 
ma podstaw do konfliktów na tym tle. Wynika to z faktu, iż inwestycja nie będzie znaczącym 
źródłem emisji do powietrza, a zwłaszcza będzie funkcjonować dotrzymując obowiązujące 
standardy środowiskowe – patrz: rozdz. 7.5. 

Podstawowym zanieczyszczeniem są lotne związki organiczne, które są związkami 
posiadającymi specyficzny zapach. Można uznać zatem, że proces produkcji powoduje po-

wstawanie uciążliwych substancji zapachowych. Zanieczyszczenie odorowe będzie powsta-

wać jedynie wewnątrz hali produkcyjnej, z której przed odprowadzeniem do środowiska po-

wietrze będzie oczyszczane na filtrze węglowym, co powoduje że zanieczyszczenie odorowe 
nie powinno mieć miejsca na zewnątrz, a tym nie powinno być uciążliwe dla mieszkańców  
okolicznej zabudowy.  

Ruch pojazdów na/z terenu zakładu, w tym intensywność ruchu i zagrożenie hałasem 

Zakład nie będzie obiektem cechującym się intensywnym ruchem pojazdów, które 
mogłyby być uciążliwe dla mieszkańców. Ruch kołowy związany z funkcjonowaniem zakła-

du będzie niewielki, a jego intensywność to kilka pojazdów tygodniowo. Będzie to ruch na 

poziomie średnio 5 - 10 pojazdów transportowych tygodniowo (pojazdy dostawcze oraz od-

bierające gotowe produkty). Należy przy tym zaznaczyć, że będą to głównie małe samochody 
dostawcze, gdyż udział samochodów o większej ładowności nie będzie przekraczał 5 % 

transportów. 
Należy również uwzględnić stosunkowo korzystną lokalizację zakładu, gdyż nie wy-

stępuje potrzeba ruchu pojazdów transportowych przez tereny zabudowane Ligoty Tułowic-

kiej. Ruch pojazdów może być realizowany w kierunku zachodnim, gdzie w pobliżu przebie-

ga droga wojewódzka nr 405.  
Można tym samym z wysokim prawdopodobieństwem wnioskować, że ruch pojazdów 

nie powinien stanowić czynnika konfliktowego lub też, z uwagi na bezpośrednie usytuowanie 
dwóch posesji mieszkalnych w sąsiedztwie zakładu, jest to czynnik o małej konfliktowości.  

Zanieczyszczenie środowiska 

Z terenu zakładu nie będą odprowadzane do środowiska zanieczyszczenia, odpady 

oraz ścieki, w związku z czym inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko 
wodne na jej terenie i tym samym w otoczeniu. Ewentualne obawy na tym tle będą nieuza-

sadnione. 

Z funkcjonowaniem zakładu związana będzie emisja hałasu oraz emisja zanieczysz-

czeń powietrza. Nie będą to emisje na tyle wysokie, aby stwarzały zagrożenie zdrowotne dla 
ludzi lub też poziom potencjalnego zagrożenia może być mały. Tym samym również poziom 
potencjalnej konfliktowości na tym tle jest mały. 
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Zagrożenie walorów krajobrazowych 

Obszar, w tym zabudowa Ligoty Tułowickiej, znajduje się w obrębie Obszaru Chro-

nionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. Za uzasadnione należy zatem przyjąć ewentualne 
obawy mieszkańców o zachowanie występujących w rejonie inwestycji walorów krajobrazu.  

Jednakże przedsięwzięcie wiąże się ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego już 
budynku, a także terenu w aktualnych granicach działki (zakładu), bez zajmowania nowych 

terenów. Ponadto wielkość oraz wysokość budynku nie ulegną zmianie. W konsekwencji za-

grożenia dla krajobrazu nie przewiduje się, co dotyczy również ewentualnych ekspozycji wi-

dokowych, które nie ulegną zmianie [patrz: rozdz. 7.7]. Dlatego też kwestia krajobrazu, 

w tym odbiór wizualny, nie powinna być przedmiotem sytuacji konfliktowych.  

Podsumowanie: 

 Inwestycja jest mało konfliktowa w stosunku do wykorzystywanych zasobów środo-

wiska, walorów przyrody i krajobrazu oraz użytkowania terenu w jej otoczeniu. 

 Nie można wykluczyć wystąpienia konfliktów z lokalną społecznością (mieszkańcy 
miejscowości Ligota Tułowicka). Obawy mogą dotyczyć szeregu kwestii, niemniej 

przedsięwzięcie należy do mało konfliktowych. 
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12 PROPOZYCJE MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO REALIZACJI I EKSPLOATACJI LUB 

UŻYTKOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, 

O KTÓRYCH MOWA W ART.6 UST.1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 

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 

12.1 Monitoring oddziaływania na etapie budowy 

Etap realizacji przedsięwzięcia związany jest, zwłaszcza w zakresie: emisji zanie-

czyszczeń powietrza, emisji hałasu, emisji odpadów, emisji ścieków, z oddziaływaniami 
przemijającymi i krótkotrwałymi, których natężenie nie powoduje zagrożeń środowiska na 

tyle istotnych, aby zachodziła konieczność prowadzenia monitoringu oddziaływań na tym 
etapie. 

12.2 Monitoring oddziaływania na etapie eksploatacji lub użytkowania 

Wyniki przeprowadzonych w rozdziale 7 ocen nie stwierdziły konieczności prowa-

dzenia szczególnego monitoringu oddziaływania w odniesieniu do poszczególnych elemen-

tów środowiska na tym etapie. 
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13. WSKAZANIE  TRUDNOŚCI  WYNIKAJĄCYCH  Z  NIEDOSTATKÓW  
TECHNIKI  I  LUK  WE  WSPÓŁCZESNEJ  WIEDZY, JAKIE  NAPOTKANO  

OPRACOWUJĄC  RAPORT 

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze (ożywione  
i nieożywione) oraz kulturowe została wykonana w oparciu o prace terenowe poparte analizą 
przyrodniczych materiałów archiwalnych oraz strategicznych dokumentów miejscowych (np. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice). 

W związku z tym, a także z uwagi na charakter przedsięwzięcia i jego ograniczoną skalę 
(w sensie możliwych skutków środowiskowych, zwłaszcza bezpośrednich), nie stwierdzono 
specjalnych trudności i luk we współczesnej wiedzy przy opracowywaniu oceny na 
poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego, tj.: gleby, rzeźbę terenu, 
powierzchniowe utwory geologiczne, faunę, florę, wody gruntowe, powiązanie między tymi 
elementami, krajobraz kulturowy oraz zabytki. Istotny jest przy tym fakt, iż inwestycja 
dotyczy małego terenu, silnie antropogenicznie przekształconego siedliskowo (teren 
zabudowany i utwardzony), o łatwej do ustalenia, bardzo niskiej wartości przyrodniczej 
i kulturowej. Dlatego też nie napotkano na trudności podczas procesu identyfikacji oraz oceny 

skutków oddziaływań.  
W trakcie sporządzania oceny wpływu planowanej inwestycji na stan jakości 

powietrza nie stwierdzono istotnych trudności wynikających z braków we współczesnej 
wiedzy lub braków technicznych. Obliczenia wykonano przy użyciu oprogramowania 

napisanego w celu wykonywania obliczeń zgodnie z przyjęta metodyką. Do oszacowania 
wielkości emisji zanieczyszczeń użyto szeroko stosowanych i łatwo dostępnych wskaźników 
emisji. 

Ze względu na charakter pracy i nieregularność dostaw i transportu gotowych 

wyrobów, jedynym przewidywalnym źródłem hałasu na terenie przedsięwzięcia jest 
wentylacja. Pozostałe prace regulowane są przez zapotrzebowanie na produkty. W analizie 
oddziaływania hałasu przyjęto czasy i wartości, które mają odpowiadać intensywnej pracy 

zakładu w czasie dużego zapotrzebowania na wyroby. Jednakże hałas generowany przez 
zakład na co dzień może być niższy. Dotyczy to w szczególności zachowawczych założeń 
odnośnie pracy ładowarki na placu przed budynkiem zakładu. 

Doświadczenie zespołu autorskiego oraz zdobyta wiedza na temat przedmiotowego 

przedsięwzięcia były wystarczające do określenia przewidywanych oddziaływań na 
środowisko z dokładnością odpowiadającą obecnemu etapowi projektowania przedsięwzięcia 
polegającego na zmianie użytkowania obiektu na cele produkcji wyrobów z tworzyw 
sztucznych.  

 

 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO  
OBIEKTU NA CELE PRODUKCJI WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH W LIGOCIE TUŁOWICKIEJ 

ECOPLAN   Ryszard Kowalczyk   45-010 OPOLE,  ul. Szpitalna 3/9;  tel/fax: (077) 456 65 16,   

e-mail: ecoplan@ecoplan.pl,  www.ecoplan.pl 
172 

14 WNIOSKI 

14.1 Wnioski wynikające z przeprowadzonych ocen i prognoz 

1. Planowane przedsięwzięcie polega na zmianie sposobu użytkowania istniejącego 

obiektu przemysłowego znajdującego się na terenie miejscowości Ligota Tułowicka, 
w gminie Tułowice, na cele produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.  

2. Analiza i ocena cech poszczególnych elementów środowiska i ich zagrożeń, na terenie 

objętym oddziaływaniem przedsięwzięcia, pozwala na sformułowanie następujących 
wniosków: 

 Na terenie przedsięwzięcia brak jest gleb naturalnych, w tym użytkowanych rolniczo 
i pochodzenia organicznego, brak jest wartościowych lokalnie i ponadlokalnie form 

rzeźby terenu, obszar nie jest zagrożony występowaniem ruchów masowych, brak jest 

występowania zasobów surowców mineralnych, a teren jest w znacznym stopniu an-

tropogenicznie przekształcony. 

 Okres realizacji przedsięwzięcia nie będzie się wiązał z bezpośrednimi negatywnymi 
skutkami na powierzchnię ziemi, tj. na stanowiące powierzchnię ziemi komponenty 
środowiska, obejmujące glebę, rzeźbę terenu, ziemię oraz wody gruntowe. 

 W okresie funkcjonowania z terenu projektowanej inwestycji nie będą odprowadzane 
do gruntu substancje, ścieki, odcieki, odpady, które mogłyby powodować lokalne za-

nieczyszczenie powierzchni ziemi. Tym samym okres ten nie będzie skutkować nega-

tywnym wpływem na środowisko gruntowo-wodne w obrębie obiektu oraz poza nim.   

 Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie bezpośrednio na wartościowe elementy krajo-

brazu. Wpływ na strukturę krajobrazu nie wystąpi. Sposób użytkowania powierzchni 

ziemi nie ulegnie zmianie w związku z pracami, które ograniczone będą do wnętrza 

istniejącego już budynku, co jest równoznaczne z brakiem negatywnego wpływu na 
strukturę lokalnego krajobrazu. 

 Nie przewiduje się wystąpienia negatywnych zmian w istniejącym krajobrazie pod 
względem wizualnym w wyniku realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia. Obecny 

wpływ wizualny zabudowy i związanej z nią infrastruktury na okoliczną ludność nie 
ulegnie zmianie. Wynika to z braku zmiany kubatury i wysokości budynku, a także 
braku zmiany zagospodarowania terenu zakładu.  

 Konsekwencją braku negatywnego wpływu na lokalny krajobraz jest brak negatywne-

go oddziaływania na krajobraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodliń-
skie”.  

 Zarówno okres realizacji planowanego przedsięwzięcia, jak i funkcjonowanie zakładu, 
nie stwarzają zagrożenia dla szaty roślinnej, w tym dla chronionych jej zasobów, tj. 
gatunków roślin i grzybów oraz siedlisk przyrodniczych. 

 Planowana inwestycja nie będzie źródłem istotnego negatywnego oddziaływania na 
faunę. Dotyczy to etapu realizacji, funkcjonowania i likwidacji przedsięwzięcia. Brak 
negatywnego oddziaływania na faunę wynika z niskiej uciążliwości powstających od-

działywań oraz ich bardzo ograniczonego zasięgu.  
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 Nie wystąpią jakiekolwiek, w tym i niekorzystne, oddziaływania na najbliższy obszar 

Natura 2000, jakim jest Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Bory Niemodliń-
skie” (PLH160005), tj. na przedmioty ochrony, w tym na cele działań ochronnych, 

oraz na integralność wewnętrzną obszaru.  

 W związku z brakiem zagrożenia lub bardzo ograniczonym wpływem na korytarz eko-

logiczny Lasy Niemodlińskie - Dolina Nysy Kłodzkiej, również spójność całej sieci 
ekologicznej Natura 2000 zostanie zachowana. Przede wszystkim: 

 inwestycja nie wymaga zajmowania nowych terenów korytarza ekologicznego, 

i ograniczona będzie do obecnego, ogrodzonego terenu przemysłowego. Ciągłość 
korytarza nie zostanie naruszona; 

 nie dojdzie do ingerencji w funkcjonalny fragment korytarza ekologicznego, gdyż 
przedsięwzięcie dotyczy terenu, w obrębie którego migracja gatunków kluczo-

wych dla ocenianego fragmentu korytarza nie zachodzi; 

 przedsięwzięcie nie będzie stanowić wyraźnej bariery psychofizycznej dla prze-

mieszczających się zwierząt. Funkcjonowanie inwestycji nie wpłynie w sposób 
istotny na zmianę warunków migracji w jej sąsiedztwie; 

 nie zostaną naruszone jakiekolwiek siedliska mogące wpływać na funkcjonalność 
korytarza, w tym zwłaszcza kluczowe elementy korytarza, a mianowicie kom-

pleksy leśne. Planowana inwestycja będzie funkcjonować z dala od wszelkich te-

renów leśnych. 

 Przedsięwzięcie nie zagraża walorom stanowiącym o wartości Obszaru Chronionego 
Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”. Potencjalny wpływ przedsięwzięcia na ochronę 
przyrody oraz na krajobraz Obszaru będzie nieistotny. W konsekwencji realizacja oraz 
funkcjonowanie zakładu wyrobów z tworzyw sztucznych nie narusza zakazów obo-

wiązujących w obszarze chronionym. 

 Nie wystąpią niekorzystne oddziaływania na zabytki chronione na podstawie przepi-

sów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także zagrożenia w odniesieniu do 

innych, nie chronionych, lecz posiadających potencjalny walor kulturowy, obiektów.  

 Funkcjonowanie zakładu nie przyczynia się do łagodzenia zmian klimatu, gdyż powo-

duje emisję gazów cieplarnianych w związku z zapotrzebowaniem na energię elek-

tryczną i spalaniem paliw w pojazdach. Inwestycję należy jednak zaliczyć do nisko-

emisyjnych. Przede wszystkim nie będzie występować bezpośrednia emisja z prowa-

dzonego procesu produkcyjnego. 

 Realizacja projektu nie niesie za sobą znaczącego ryzyka klimatycznego, to jest za-

równo ryzyka znaczącego wpływu na klimat, jak i ryzyka braku lub niedostatecznego 
poziomu odporności na zmiany klimatu. 

 Przedsięwzięcie nie należy do szczególnie narażonych na ekstremalne zdarzenia kli-

matyczne. Wśród takich zdarzeń największe potencjalne zagrożenie dla przedsięwzię-
cia stanowić mogą bardzo silne wiatry.  

 W każdym przypadku ekstremalnych zjawisk klimatycznych, w przypadku ich wystą-
pienia i pojawienia się zagrożenia dla inwestycji, mogą zostać podjęte działania adap-

tacyjne, które spowodują, że ryzyko klimatyczne będzie dla przedsięwzięcia nieistot-

ne, a także nie wystąpi zagrożenie dla środowiska ze strony zakładu w przypadku wy-

stąpienia zagrożeń klimatycznych.  
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3. Ze względu na bliskie sąsiedztwo w stosunku do zabudowy mieszkaniowej (jednoro-

dzinnej) nie można całkowicie wykluczyć negatywnego wpływu funkcjonowania 
przedsięwzięcia na dobra materialne w zakresie wartości nieruchomości oraz nieza-

kłóconego korzystania z posesji mieszkalnych. Przedsięwzięcie nie odznacza się jed-

nak wysokim stopniem zagrożenia. 
4. Na podstawie przewidywanych rodzajów emisji oraz ich skali/zasięgu można z dużym 

prawdopodobieństwem wnioskować, iż potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi nie 

pojawi się lub będzie małe i nieistotne (emisje do powietrza, hałas). 
5. Przedsięwzięcie nie wiąże się z wykorzystywaniem urządzeń stanowiących źródła 

pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz, których natężenie składowej elek-

trycznej lub magnetycznej osiągnęłoby lub przekroczyłoby wartości dopuszczalne. 
Dotyczy to zarówno okresu realizacji, jak i funkcjonowania przedsięwzięcia. Inwesty-

cja nie wiąże się również z wykorzystywaniem urządzeń, które mogłyby stanowić 
źródło promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal średnich. 

6. Przy założeniu prowadzenia prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej, na zasadach 
o jakich mowa w przepisach szczegółowych, a także pod warunkiem podjęcia działań 
minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko o jakich mowa w rozdzia-

le 9.1.1 i 9.2.1 niniejszego raportu, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwesty-

cji na wody podziemne i powierzchniowe. Przedsięwzięcie nie wpłynie również na 
możliwość osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód zawartych 
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. 

7. Zarówno realizacja, funkcjonowanie, jak i likwidacja zakładu, powodować będą po-

wstawanie odpadów. Zważając na przewidywany rodzaj powstających odpadów, ale 
także ich ilość i planowany sposób ich zagospodarowania ocenia się, iż nie będą one 
miały niekorzystnego wpływu na stan lokalnego środowiska, przy założeniu podjęcia 
działań o jakich mowa w rozdziale 9.1.2 oraz 9.2.2. 

8. Emisja z procesu produkcyjnego będzie związana z uwalnianiem do otoczenia sub-

stancji stanowiących część składników stosowanych surowców chemicznych. Poza 

źródłami emisji związanymi z procesem produkcji emisja zanieczyszczeń na etapie 
funkcjonowania inwestycji będzie generowana przez przejazdy samochodów transpor-

towych (dostawczych i ciężarowych) w granicach terenu zakładu i przejazdy ładowar-

ki kołowej oraz wózka widłowego po terenie zakładu. 
9. Jak wynika z przeprowadzonej analizy i obliczeń, funkcjonowanie planowanego 

przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń stężeń dopuszczalnych określo-

nych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 poz. 87) 
w środowisku poza granicami, do których inwestor posiada tytuł prawny. Stężenia nie 
będą również przekroczone przy uwzględnieniu aktualnego stanu jakości powietrza, 

który określił Wojewódzki Inspektorat Ochrony Powietrza w Opolu. 
10. Realizacja planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z emisją hałasu o zmien-

nym poziomie. Nie można wykluczyć także okresowego występowania hałasu o cha-

rakterze impulsowym. Ze względu na to że większość prac odbywać się będzie we-

wnątrz budynku można zakładać, że tereny zamieszkałe nie będą znajdować się w za-

sięgu jakiegokolwiek oddziaływania. Na terenach chronionych przed hałasem, z pew-

nością nie wystąpią poziomy wyższe od wartości dopuszczalnych LAeqD i LAeqN. 

11. Instalacja będzie także źródłem emisji hałasu na etapie funkcjonowania. Emisja hałasu 
będzie występować jedynie w porze dnia. Głównymi źródłami hałasu będą przejazdy 
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ładowarką po terenie zakładu. Emisja hałasu od źródeł stacjonarnych – głownie wen-

tylacji - będzie znikoma. 
12. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że funkcjonowanie przedsię-

wzięcia zgodnie z przedstawionymi założeniami nie spowoduje powstawania przekro-

czeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych ani w porze dziennej, 

ani w porze nocnej. 

14.2 Wskazania do decyzji o środowiskowych uwarunkowanych  

1. Przewiduje się, że planowane przedsięwzięcie będzie mieć ograniczone negatywne 

skutki środowiskowe, w związku z czym wiąże się ze stosunkowo małym wachlarzem 

niezbędnych działań łagodzących (eliminujących i minimalizujących) negatywny 
wpływ na komponenty środowiska. Działania te przedstawiono w rozdziale 9.1 oraz 
9.2. 

2. Przedsięwzięcie nie jest zaliczone do grupy zakładów o zwiększonym lub dużym ry-

zyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 
3. Inwestycja w żaden sposób nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko. 
4. Inwestycja nie należy do instalacji, dla których niezbędne byłoby ustanawianie obsza-

ru ograniczonego użytkowania.  
5. Przedsięwzięcie nie należy do kategorii instalacji, dla których wymagane jest uzyska-

nie pozwolenia zintegrowanego. 

6. Wyniki przeprowadzonych ocen nie stwierdziły konieczności wdrażania monitoringu 
w odniesieniu do wpływu na poszczególne elementy środowiska. 
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STRESZCZENIE NIESPECJALISTYCZNE   

 

 

Przedmiot raportu, lokalizacja oraz zagadnienia formalno-prawne, w tym zakres raportu 

Planowane przedsięwzięcie polega na zmianie użytkowania istniejącego obiektu na 

cele produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, tj. wanien i niecek basenowych. 

Inwestycja zrealizowana zostanie w województwie opolskim, w gminie Tułowice, 

w obrębie miejscowości Ligota Tułowicka, na działce o numerze ewidencyjnym 122/5 (obręb 
Ligota Tułowicka). 

Działka objęta inwestycją stanowi teren przemysłowy (dawny tartak), a znajduje się na 
niej zabudowa zakładowa, wiaty, place i drogi utwardzone oraz nieutwardzone, a także zieleń 
urządzona i spontaniczna (także roślinność drzewiasta).  

Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie istniejącego budynku produkcyjnego, 

przystosowując pomieszczenia do nowej funkcji. Nie jest wymagane zajmowanie nowych 

terenów. Nie planuje się również realizacji nowych obiektów budowlanych.  

Planowane przedsięwzięcie jest wymienione w §3 ust.1 pkt 14 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-

ływać na środowisko (Dz. U. z dnia 26 września 2019 r., poz. 1839). Tym samym jest zali-

czane do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być 
wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

W związku z tym inwestor wystąpił do Burmistrza Tułowic z wnioskiem w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ustalenie, czy dla przedsięwzięcia 
konieczne jest wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

Burmistrz Tułowic w postanowieniu nr RLiOŚ.6220.3.9.2021.AF z dnia 8 grudnia 

2021 r. uznał, iż dla przedsięwzięcia istnieje potrzeba wykonania raportu o oddziaływaniu na 
środowisko, ustalając również zakres raportu na zgodny z z art. 66 ustawy z dnia 3 paździer-

nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym 
uwzględnieniem niektórych kwestii środowiskowych.   

Burmistrz Tułowic w/w postanowienie wydał po uwzględnieniu opinii innych urzę-
dów, mianowicie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Po-

wiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Zarząd Zlewni w Nysie. 

Źródła informacji i materiały wykorzystane w raporcie, w tym informacje o środowisku wynikające 
ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Raport sporządzony został w oparciu o zgromadzone przez zespół go opracowujący 
materiały i uzgodnienia, stanowiące dane wyjściowe, w szczególności pochodzące z: bezpo-

średnich prac terenowych, innych materiałów (tekstowych i graficznych) dotyczących terenu 
planowanego przedsięwzięcia, a także jego otoczenia, badań i wyników ocen wykonanych dla 

innych obiektów i/lub urządzeń i instalacji tożsamych z objętymi raportem.  
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W raporcie powołano się na obowiązujące akty prawa polskiego i unijnego, normujące 
zagadnienia związane bezpośrednio lub pośrednio z ochroną środowiska. Wykorzystano po-

nadto dokumentacje związane z rozpatrywanym zagadnieniem (dotyczące technologii 
i warunków prowadzenia procesów), instrukcje branżowe i inne materiały, w tym strony in-

ternetowe urzędów, organizacji ekologicznych, organizacji zawodowych. Wykorzystano rów-

nież liczne mapy topograficzne oraz tematyczne w różnych skalach, a także zdjęcia satelitarne 
oraz geoportale internetowe.  

Jeśli było to możliwe, wykorzystano informacje zawarte w dokumentach strategicz-

nych oraz prognozach oddziaływania na środowisko wykonanych do tych dokumentów. Wy-

korzystano w szczególności: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Tułowice oraz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy 

Tułowice.  

Cele środowiskowe wynikające z istotnych dla przedsięwzięcia dokumentów strategicznych  

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zawiera szczegółowe cele 
środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w których znaj-

duje się przedsięwzięcie. Ocena przeprowadzona dla inwestycji wykazała, iż ostatecznie nie 

ma ona istotnego negatywnego wpływu na cele środowiskowe Planu, a tym samym cele Ra-

mowej Dyrektywy Wodnej.  

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego zawiera szereg po-

lityk, w tym Politykę podwyższenia konkurencyjności struktury przestrzennej województwa, 
w której jedną z podstawowych zasad jest koncentracja aktywności gospodarczych w obsza-

rach o szczególnych predyspozycjach rozwojowych, w tym między innymi poprzez intensyfi-

kację wykorzystania terenów przemysłowych. Planowana w ramach przedsięwzięcia działal-

ność jest zbieżna z wymienionym działaniem poprzez wykorzystanie istniejącego terenu 
przemysłowego.  

Strategia Rozwoju Gminy Tułowice na lata: 2022-2030 zawiera trzy obszary strate-

gicznego rozwoju gminy, w których skupione są cele strategiczne oraz cele operacyjne służą-
ce osiąganiu celów strategicznych. Analiza poszczególnych celów pozwala jedynie na po-

średnie powiązanie planowanego przedsięwzięcia z celem operacyjnym 3.2 - Rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości i kreatywności oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców.  

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie obejmuje zmianę sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń pro-

dukcyjnych byłego zakładu tartacznego na cele produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. 

Produkcja obejmie przede wszystkim wanny oraz niecki basenowe.  

Nie jest wymagana realizacja obiektów budowlanych, a jedynie dostosowanie po-

mieszczeń w obrębie istniejącej zabudowy. Dostosowanie to będzie polegało przede wszyst-

kim na wyposażeniu wspomnianych pomieszczeń w odpowiednie narzędzia, maszyny oraz 
właściwą organizację przestrzeni pracy. 

Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych będzie prowadzona metodą laminowania, 

która polega na nakładaniu na odpowiednio przygotowaną formę odpowiednich warstw 
i przesycaniu żywicą poliestrową maty mineralnej z włókna szklanego. Produkcja odbywa się 
przy użyciu natryskiwarki i sprzętu ręcznego do nakładania warstw laminatu. W procesie sto-

sowane są surowce w postaci maty szklanej, elementów stalowych wzmocnienia konstrukcji, 
substancji i preparatów chemicznych, tj.: żelkotu, żywic poliestrowych, inicjatora polimery-

zacji. 
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Skala produkcji obejmuje około 30 sztuk wanien i basenów w ciągu miesiąca. Zakłada 
się zatrudnienie na poziomie ok. 15 pracowników. Praca będzie odbywać się jednozmianowo 
(od 8:00 do 16:00) przez 5 dni w tygodniu. 

Aktualny stan środowiska (uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe) 

W wyniku prac związanych z identyfikacją walorów środowiska przyrodniczego oraz 
kulturowego stwierdzono, iż obszar planowanego przedsięwzięcia cechują następujące uwa-

runkowania miejscowe oraz lokalne i ponadlokalne: 

 Rzeźba terenu 

Miejscowe uwarunkowania geomorfologiczne (płaski taras plejstoceński), w tym małe 
spadki terenu, brak intensywnych procesów geodynamicznych, zwłaszcza ruchów masowych, 
brak lokalnie wartościowych cech rzeźby (np. torfowiska, wydmy śródlądowe, doliny, wyso-

kie naturalne skarpy itp.), które należałoby chronić, nie ograniczają realizacji planowanego 

przedsięwzięcia. Poza tym teren jest obecnie częściowo zabudowany i utwardzony, czyli 
przekształcony geomorfologicznie. 

 Warunki geologiczne 

Teren inwestycji znajduje się na obszarze występowania piasków oraz żwirów czwar-

torzędowych pochodzenia rzecznego (taras nadzalewowy Ścinawy Niemodlińskiej). Warstwa 

utworów czwartorzędowych jest mała, a pod nią zalegają mułki, piaski i iły mioceńskie.  
W rejonie inwestycji nie występują złoża surowców mineralnych, czy też inne zasoby 

geologiczne predysponujące obszar do eksploatacji kruszyw naturalnych. 

 Warunki wodne  

Teren realizacji przedsięwzięcia odznacza się brakiem wód płynących oraz jakichkol-

wiek zbiorników wodnych. Brak jest również terenów podmokłych, torfowisk oraz innych 
mokradeł. Natomiast w sąsiedztwie przebiegają: Ścinawa Niemodlińska ok. 220 m na połu-

dniowy wschód i wschód, drobny ciek będący dopływem Pradelny ok. 70 m na północ.   
Działka objęta inwestycją zlokalizowana jest w zasięgu dwóch jednolitych części wód 

powierzchniowych (JCWP): RW60001712869 Pradelna – jej zlewnia obejmuje przeważającą 
część terenu inwestycji, jest to naturalna część wód, odznaczająca się złym stanem; 

RW60001912899 Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej – w jej zasięgu 
znajduje się niewielka, wschodnia część terenu inwestycji, jest to sztuczna część wód odzna-

czająca się dobrym stanem.  
Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest zagrożony występowaniem powodzi. Nie 

znajduje się również w zasięgu występowania głównych zbiorników wód podziemnych. 
W obrębie i bezpośrednim otoczeniu terenu inwestycji pierwszy poziom wód pod-

ziemnych to wody występujące na głębokości średnio 1,0 – 2,0 m p.p.t. Warstwą wodonośną 

są piaski i żwiry tarasu rzecznego nadzalewowego. 

 Głębsze wody podziemne mają charakter głównych wód użytkowych, a występują 
w przewarstwieniach piaszczystych wśród iłów mioceńskich. Warstwa wodonośna jest bardzo 
zmienna i występuje na różnej głębokości.   

Inwestycja znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych nr 109. Jest to 

część wód, która odznacza się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. 

Dobry stan chemiczny i ilościowy to również cele środowiskowe tej JCWPd. 
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 Warunki glebowe  

Na terenie planowanej inwestycji nie występują szczególne ograniczenia glebowe. 

Przede wszystkim teren przedsięwzięcia to istniejący zakład produkcyjny, w związku z czym 
jest zabudowany oraz utwardzony, a przez to pozbawiony występowania gleb naturalnych. 

Ponadto brak jest gleb pochodzenia organicznego, a także gleb mających wartość rolniczą. 
W sąsiedztwie działki występują gleby brunatne kwaśne oraz płowe należące do IV i V klasy 

bonitacyjnej. 

 Warunki klimatyczne 

Teren cechują korzystne warunki topoklimatyczne, charakterystyczne dla obszarów 
płaskich i słabo nachylonych, położonych poza obniżeniami dolinnymi. Jest to obszar odzna-

czający się dobrymi warunkami solarnymi i większą ilością bezpośredniego promieniowania 
słońca. Na obszarze występują wyższe temperatury maksymalne, niższa wilgotność powie-

trza, mała częstość zamgleń i dobre przewietrzanie. 

 Szata roślinna 

W rejonie planowanego przedsięwzięcia nie występują chronione siedliska przyrodni-

cze, chronione lub rzadkie gatunki roślin i grzybów, a także inne szczególne elementy szaty 
roślinnej. Wartość florystyczna terenu planowanego przedsięwzięcia jest niska. Jest to teren 

w przewadze zabudowany i utwardzony, odznaczający się udziałem jedynie pospolitej roślin-

ności ruderalnej, a także występowaniem wzdłuż ogrodzenia drzew pochodzących z nasa-

dzeń: robinia akacjowa, brzoza brodawkowata, sosna pospolita, świerk pospolity, modrzew 
europejski, topola osika, wierzba iwa. 

 Fauna 

Teren inwestycji, z uwagi na jego obecny stopień zainwestowania, nie posiada szcze-

gólnej wartości faunistycznej. W otoczeniu inwestycji występują głównie: inna zabudowa 

produkcyjna, zabudowa jednorodzinna oraz otwarte tereny rolnicze. Siedliska te także nie 
posiadają wysokich walorów faunistycznych.  

Analiza występowania stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt nie wy-

kazała ich obecności na terenie inwestycji oraz w jej otoczeniu, w zasięgu potencjalnego od-

działywania. 

 Formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000 

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w obrębie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Bory Niemodlińskie. Znajduje się ponadto w odległości ok. 0,4 km na zachód od 
Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 „Bory Niemodlińskie”. 

 Powiązania przyrodnicze 

Inwestycja znajduje się w obrębie jednego z korytarzy ekologicznych wyznaczonych 

na terenie Polski jako łączących ostoje Natura 2000, mianowicie: KKPd – „Lasy Niemodliń-
skie – Dolina Nysy Kłodzkiej. Jest to korytarz rangi krajowej. 

 Zabytki 

Bezpośrednio w zasięgu oddziaływania inwestycji nie stwierdzono występowania 
zinwentaryzowanych obiektów zabytkowych objętych ochroną na podstawie przepisów 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  
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 Krajobraz 

Krajobraz terenu inwestycji i jego bezpośredniego sąsiedztwa to krajobraz rolniczy. 

W pobliżu rozciąga się również krajobraz osadniczy wiejski, leśny oraz łąkowy. Oprócz tego, 
że cały okoliczny teren wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodliń-
skie”, bezpośredni teren inwestycji nie ma szczególnych walorów przyrodniczych i krajobra-

zowych, zwłaszcza że jest to teren zabudowany, utwardzony i ogrodzony, a więc przekształ-
cony siedliskowo.  

W rejonie przedsięwzięcia za cenne krajobrazy uznano: obszary zalesione na zachód 
oraz na wschód od doliny Ścinawy Niemodlińskiej - naturalny krajobraz fluwioglacjalny cen-

ny regionalnie; dolinę Ścinawy Niemodlińskiej na wschód od terenu inwestycji – krajobraz 

cenny lokalnie.   

Skutki dla środowiska w przypadku braku realizacji przedsięwzięcia 

Niepodejmowanie przedsięwzięcia zachowuje obecne warunki przyrodnicze. Warunki 

te należy określić jako mało sprzyjające pełnieniu funkcji przyrodniczych, gdyż teren przed-

sięwzięcia jest zabudowany i ogrodzony, całkowicie przekształcony siedliskowo i pozbawio-

ny szczególnych walorów w tym względzie.  
Brak realizacji przedsięwzięcia prowadzi do zachowania zabudowy przemysłowej 

w obecnym stanie. Nie przekłada się to na mierzalne skutki środowiskowe, gdyż obiekt nie 
stanowi sam w sobie uciążliwości.  

Brak użytkowania terenu przemysłowego stanowiącego pierwotnie tartak powoduje, 
że nie występują oddziaływania o charakterze emisji do środowiska: odpadów, ścieków, za-

nieczyszczeń do powietrza, hałasu. Teren natomiast pozostanie przekształcony i będzie nadal 
funkcjonować w lokalnym krajobrazie jako jego negatywny składnik. 

Warianty przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie było rozpatrywane w dwóch wariantach podstawowych: 

Wariant 1 - Jest to wariant proponowany przez wnioskodawcę (inwestora), a obejmuje zasto-

sowanie elektrycznych promienników ciepła. Będą one służyć zarówno do okresowego 
ogrzewania pomieszczeń hali produkcyjnej, jak i do suszenia produkowanych wyrobów 
(utwardzanie wyrobów po wylaminowaniu) w okresach kiedy może to być konieczne z uwagi 
na zbyt niskie temperatury lub niewłaściwą wilgotność.  

Wariant 2 - Stanowi racjonalny wariant alternatywny, który obejmuje wykorzystanie pieca 

węglowego do okresowego ogrzewania pomieszczeń hali produkcyjnej, jak i do suszenia pro-

dukowanych wyrobów. 

Wariant najlepszy dla środowiska 

Wariant 1 oceniono jako najkorzystniejszy dla środowiska, przede wszystkim z uwagi 

na mniejsze zagrożenie dla środowiska pod względem emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
również emisji dwutlenku węgla (wpływ na klimat). 

Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu 

Nie występują przeciwwskazania w realizacji wariantu 1, tj. wariantu proponowanego 

przez wnioskodawcę, gdyż: 
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 potencjalne negatywne oddziaływanie wariantu nie będzie duże, a zwłaszcza nie 
będzie znaczące w odniesieniu do każdego komponentu/elementu środowiska, 

w tym dla ludzi; 

 standardy środowiskowe w odniesieniu do hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do 
powietrza zostaną zachowane – zakład nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać 
na otoczenie; 

 Gospodarka ściekami oraz gospodarka odpadami będzie prowadzona w sposób 
bezpieczny dla środowiska. Przede wszystkim technologia nie wiąże się z zapo-

trzebowaniem na wodę, a tym samym nie powoduje powstawania ścieków techno-

logicznych; 

 Nie przewiduje się niekorzystnego oddziaływania na najbliższy obszar Natura 

2000, jakim jest Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Bory Niemodlińskie” 
(PLH160005); 

 Z kolei wpływ na Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” oraz na  
korytarz ekologiczny Lasy Niemodlińskie - Dolina Nysy Kłodzkiej przewiduje się 
jako bardzo ograniczony i nieistotny;    

 W odniesieniu do szeregu ocenianych elementów środowiska negatywnego od-

działywania nie przewiduje się w ogóle:: powierzchnia ziemi, szata roślinna, kra-

jobraz, zabytki, środowisko wodne, promieniowanie elektromagnetyczne, wpływ 
transgraniczny. Z kolei w stosunku do innych elementów środowiska potencjalny 
negatywny wpływ przewiduje się jako mały.  

Porównanie technologii z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz z najlepszymi  

dostępnymi technikami 

Planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wymagających uzyskania pozwole-

nia zintegrowanego, w ramach którego analizuje się funkcjonowanie zakładu zgodnie 

z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT).  

Przewidywane oddziaływania na środowisko na etapie realizacji oraz funkcjonowania  

Podsumowanie zidentyfikowanych oddziaływań w odniesieniu do objętych oceną 
elementów środowiska przedstawiono w postaci tabeli.  

Tabela 1 Charakterystyka potencjalnych oddziaływań związanych z planowanym 
przedsięwzięciem 

Oceniany element 

środowiska 

Potencjalne oddziaływania na etapie realizacji  
oraz funkcjonowania przedsięwzięcia  

Powierzchnia ziemi 

(gleby, rzeźba terenu, 
wody gruntowe,  

ziemia i zasoby  

geologiczne) 

Etap realizacji: 
Brak negatywnych oddziaływań z uwagi na brak zajmowania nowego terenu i pro-

wadzenia prac ziemnych. 

 

Etap funkcjonowania:  
Brak negatywnych oddziaływań ze względu na uregulowaną gospodarkę ściekami, 
odpadami oraz substancjami wykorzystywanymi w produkcji. 

 

Krajobraz  Etap realizacji: 

Brak negatywnych oddziaływań z uwagi na brak zajmowania nowych terenów i reali-

zacji obiektów budowlanych. 
 

Etap funkcjonowania:  
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Oceniany element 

środowiska 

Potencjalne oddziaływania na etapie realizacji  
oraz funkcjonowania przedsięwzięcia  

Brak negatywnych oddziaływań z uwagi na objęcie inwestycja istniejącego już bu-

dynku, bez zmiany jego kształtu i kubatury. 
 

Szata roślinna  Etap realizacji: 

Brak negatywnych oddziaływań - prace obejmujące zmianę użytkowania pomiesz-

czeń będą ograniczone do wnętrza, względnie elewacji istniejącego już budynku. Nie 
będą przekształcane tereny przyległe, w tym również żadne tereny zielone i drzewa 

rosnące na działce.  

 

Etap funkcjonowania:  

Brak negatywnych oddziaływań - funkcjonowanie zakładu nie wiąże się z występo-

waniem emisji do otoczenia (odpadów, ścieków i innych zanieczyszczeń), które mo-

głyby skutkować negatywnym wpływem na szatę roślinną. 
 

Fauna  Etap realizacji: 

Przewiduje się możliwość niepokojenia zwierząt wywołanego hałasem. Oddziaływa-

nie, o ile się pojawi, będzie bezpośrednie, ale jedynie chwilowe, związane z okresem 
prowadzenia prac. Obejmuje ewentualną zmianę rozmieszczenia występujących 
w otoczeniu gatunków tolerujących wysoki stopień antropopresji, co dotyczy głównie 
pospolitych ssaków i ptaków. Brak jest zagrożenia dla gatunków zagrożonych i rzad-

kich. 

 

Etap funkcjonowania:  

Na tym etapie możliwe jest oddziaływanie takie samo jakie będzie dotyczyć etapu 
realizacji, czyli niepokojenie zwierząt wywołane hałasem. Oddziaływanie w tym  

wypadku będzie długookresowe, wynikające z czasu funkcjonowania zakładu. Doty-

czyć może ewentualnej zmiany rozmieszczenia występujących w otoczeniu, wrażli-
wych na hałas gatunków ssaków i ptaków. Brak jest zagrożenia dla gatunków zagro-

żonych i rzadkich. 

 

Obszary Natura 2000 

oraz łączące je  
korytarze ekologiczne 

Etap realizacji: 
Najbliższa ostoja Natura 2000 znajduje się w odległości ok. 400 m na zachód i jest 

nią Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Bory Niemodlińskie” (PLH160005).   
Ograniczony zakres prac na tym etapie, obejmujący przystosowanie pomieszczeń do 
nowej funkcji, powoduje, że nie przewiduje się zagrożenia dla powierzchni ostoi 
Natura 2000, przedmiotów ochrony (8 typów siedlisk przyrodniczych i 5 gatunków 
fauny) oraz dla celów ochrony ustalonych dla każdego z przedmiotów ochrony.  
 

Z uwagi na lokalizacje w obrębie korytarza ekologicznego Lasy Niemodlińskie - 
Dolina Nysy Kłodzkiej, przeanalizowano możliwość wpływu inwestycji na możli-
wość swobodnego przemieszczania fauny (bariera migracyjna) oraz na zachowanie 

ciągłości siedlisk odpowiedzialnych za funkcjonalność korytarza.  
 

Ponieważ przedsięwzięcie dotyczy terenu już wyłączonego z funkcjonalności przy-

rodniczej, od lat stanowiącego teren przemysłowy, a planowana działalność nie po-

woduje zajmowania nowych terenów, nie przewiduje się ograniczenia funkcjonalno-

ści i wpływu na ciągłość siedlisk korytarza ekologicznego na tym etapie. Tym samym 

spójność sieci obszarów Natura 2000 nie jest zagrożona. 
 

Etap funkcjonowania:  
Brak negatywnych oddziaływań – ponieważ planowane przedsięwzięcie znajduje się 
poza ostoją Natura 2000 oraz z uwagi na mały możliwy zasięg potencjalnych oddzia-

ływań ze strony inwestycji. Nie wystąpią jakiekolwiek oddziaływania na przedmioty 
ochrony, na cele ochrony ustalone dla każdego z przedmiotów ochrony, a także na 
spójność wewnętrzną obszaru Natura 2000 „Bory Niemodlińskie). 
 

W przypadku korytarza ekologicznego Lasy Niemodlińskie - Dolina Nysy Kłodzkiej 
należy stwierdzić, że na tym etapie nie wystąpi zajmowanie, przerwanie lub osłabie-
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Oceniany element 

środowiska 

Potencjalne oddziaływania na etapie realizacji  
oraz funkcjonowania przedsięwzięcia  

nie siedlisk, w tym zwłaszcza kluczowych dla możliwości przemieszczania się fauny.  
Przedsięwzięcie nie będzie ponadto stanowić wyraźnej bariery psychofizycznej dla 
przemieszczających się zwierząt, tj. nie wpłynie w sposób istotny na zmianę warun-

ków migracji w otoczeniu zakładu. Spójność sieci obszarów Natura 2000 nie jest 
zagrożona. 
 

Przyrodnicze obszary 

chronione 
Etap realizacji: 
Przedsięwzięcie znajduje się w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Nie-

modlińskie. Etap realizacji obejmuje zajecie terenu i prowadzenie prac obejmujących 
zmianę sposobu użytkowania obiektu. Zajmowany teren jest już obecnie terenem 

przemysłowym i nie jest cenny przyrodniczo. Ponadto z uwagi na brak przekształca-

nia nowych siedlisk w granicach Obszaru oraz dość ograniczony zakres przewidywa-

nych prac na tym etapie, nie przewiduje się negatywnego wpływu na krajobraz 
i chronione zasoby przyrody Obszaru. Inwestycja nie narusza również zakazów obo-

wiązujących w obszarze chronionym, w tym dotyczących zakazu usuwania drzew. 

 

Etap funkcjonowania:  
Nie przewiduje się, aby wystąpił negatywny wpływ inwestycji na krajobraz, w stop-

niu większym niż ma to miejsce obecnie. Nie stwierdzono również zagrożenia dla 
cennych, w tym rzadkich i zagrożonych, gatunków, co przekłada się na brak zagroże-

nia dla krajobrazu i przyrody Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. 

Inwestycja nie narusza również zakazów obowiązujących w Obszarze. 

 

Zabytki  Etap realizacji: 
Brak negatywnych oddziaływań z uwagi na brak zabytków w zasięgu potencjalnego 
oddziaływania przedsięwzięcia. 

 

Etap funkcjonowania:  
Brak negatywnych oddziaływań z uwagi na brak zabytków w zasięgu potencjalnego 
oddziaływania przedsięwzięcia. 
 

Wody powierzchniowe 

i podziemne 

Etap realizacji: 

Brak negatywnych oddziaływań 

 

Etap funkcjonowania:  
Brak negatywnych oddziaływań 

 

Etap funkcjonowania wiąże się przede wszystkim z emisją ścieków bytowych. Wła-

ściwy sposób gospodarki ściekowej powinien gwarantować brak negatywnego wpły-

wu na środowisko wodne. Wspomniane ścieki będą odprowadzane do kanalizacji, bez 

możliwości zanieczyszczania wód.  
 

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej oceny, przedsięwzięcie nie będzie mieć 
w ujęciu lokalnym negatywnego wpływu na: cieki i zbiorniki wodne, warunki hy-

dromorfologiczne cieków, elementy biotyczne cieków (fitoplankton, makrofity, fito-

bentos, bezkręgowce bentosowe, ryby), jakość wód, przepływ, warunki zasilania 
i lokalne zasoby wód podziemnych oraz powierzchniowych. W konsekwencji nie 

przewiduje się negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych zawar-

tych w Planie gospodarowania wodami dorzecza Odry, a tym samym wynikających 
z Ramowej Dyrektywy Wodnej. Niezbędne jest jednak prowadzenie działalności we 
właściwy sposób, zwłaszcza zapobiegający możliwości zanieczyszczania środowiska 
wodnego [patrz: działania minimalizujące].  
 

Odpady  Etap realizacji: 

Etap realizacji przedsięwzięcia spowoduje powstanie odpadów ze względu na ko-

nieczność wykonywania prac budowlanych, montażowych, wykończeniowych. 
Przewiduje się powstanie różnych rodzajów odpadów na tym etapie: gruzu betonowo-

ceglanego, Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, drewna, żelaza 
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i stali, kabli, różnego rodzaju odpadów opakowaniowych. Wszystkie odpady powinny 

być magazynowane selektywnie, a następnie powinny być odebrane przez wyspecja-

lizowany zakład (firmę), który zajmie się ich utylizacją/właściwym zagospodarowa-

niem.  

 

Etap funkcjonowania:  
Wystąpi bezpośrednie powstawanie odpadów podczas działania zakładu. Będzie to 
pływ długookresowy, uzależniony od czasu funkcjonowania obiektu. Przewiduje się 
powstawanie odpadów związanych z produkcją, ale także w związku z koniecznością 
serwisowania urządzeń i instalacji towarzyszących. 

 

Powstające w związku z prowadzoną produkcją odpady, w zależności od ich rodzaju, 
magazynowane mogą być selektywnie w jednym z pomieszczeń gospodarczych/wiat 
na terenie zakładu, alternatywnie w pojemnikach/kontenerach ustawionych na przy-

zakładowym placu. Do magazynowanych odpadów nie będą miały dostępu osoby 
postronne. Okresowo zgromadzone odpady odbierane będą przez odbiorców ze-

wnętrznych w celu ich dalszego zagospodarowania. 
 

W związku z powyższymi zagrożenie dla lokalnego środowiska nie występuje. 
 

Powietrze  Etap realizacji: 
Emisja pochodząca z czynności prowadzonych na etapie prac związanych z przysto-

sowaniem pomieszczeń do nowej funkcji (np. spalanie paliw w pojazdach dostaw-

czych), ze względu na krótkotrwały charakter, nie wpłynie w sposób istotny na po-

gorszenie warunków aerosanitarnych w sąsiedztwie zakładu. 
Emisja na tym etapie będzie marginalna i ograniczała się będzie do znikomej emisji 
ze spalania paliw przez pojazdy transportowe i marginalnej emisji z prac remontowo-

wykończeniowych (np. pylenie z przeładunku materiałów sypkich, cięcie, szlifowanie 

itp.). 

 

Etap funkcjonowania:  
W okresie funkcjonowania przedsięwzięcia wystąpią długotrwałe emisje zanieczysz-

czeń do powietrza w związku z następującymi czynnikami: 
- proces produkcji – emisja głównie lotnych związków organicznych: styren, butan-2-

on (metyloetyloketon), węglowodory lekkie aromatyczne, 
- ruchem pojazdów dostarczających surowce oraz odbierających gotowe produkty po 
terenie zakładu – emisja produktów spalania paliw (tlenek węgla, tlenki azotu, pyły, 
dwutlenek siarki, węglowodory, benzen), 
- ruchem pojazdów zakładowych, tj. wózka widłowego i ładowarki kołowej - emisja 

produktów spalania paliw (zanieczyszczenia jak wyżej). 
Wymienione oddziaływania będą długookresowe. 
 

Ogrzewanie przewiduje się elektryczne, co nie powoduje bezpośredniej, lokalnej 
emisji do powietrza.  

 

Analiza emisji pozwoliła stwierdzić, że funkcjonowanie planowanego przedsięwzię-
cia nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń po-

wietrza. Standardy środowiska zostaną zachowane. Przewiduje się jednak stosowanie 
rozwiązań znacząco redukujących możliwe emisje z pomieszczeń produkcyjnych: 
stosowanie absorbera styrenu w hali, zastosowanie filtra węglowego na wylocie wen-

tylacji.  

 

Hałas  Etap realizacji: 
Uciążliwość akustyczna na etapie realizacji przedsięwzięcia wiąże się w głównej 
mierze z pracami budowlanymi i montażowymi. Większość prac będzie przebiegała 
wewnątrz budynku. Hałas będzie wiązać się również z ruchem pojazdów transporto-

wych. Będzie to  hałas nieustalony, który wynika ze zmienności prowadzonych prac 
i tym samym zmiennych rodzajów i ilości źródeł hałasu. Ze względu na ograniczony 
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zakres prac z terenu zakładu nie będzie emitowany istotny hałas, który mógłby wpły-

nąć na tereny objęte ochroną przed hałasem. 
  

Etap funkcjonowania:  
Źródłem emisji hałasu na etapie funkcjonowania zakładu będą urządzenia wentyla-

cyjne. Zakład będzie emitował także hałas związany z transportem surowców i wy-

wozem gotowych produktów. Na terenie zakładu pracować będą także dwie ładowar-

ki oraz spalinowy wózek widłowy, które będą dodatkowymi źródłami hałasu ze-

wnętrznego. Hałas w okresie działania zakładu będzie bezpośrednim i długookreso-

wym wpływem na środowisko.   
 

Przeprowadzone analizy wykazały, że funkcjonowanie przedsięwzięcia, zgodnie z 
przedstawionymi założeniami, nie spowoduje występowania przekroczeń dopusz-

czalnych poziomów hałasu na terenach chronionych. Dotyczy to pory dziennej, gdyż 
zakład nie będzie pracować w godzinach nocnych. Przewiduje się, że głównymi źró-
dłami hałasu będą przejazdy ładowarką po terenie zakładu, natomiast emisja hałasu 
od źródeł stacjonarnych, tj. wentylacji, będzie znikoma. Poziom hałasu będzie kształ-
tować się poniżej 50 dB na najbliższych terenach chronionych – standard dla pory 

dnia na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

Promieniowanie  

elektromagnetyczne 
Etap realizacji: 
Brak negatywnych oddziaływań - przedsięwzięcie nie wymaga wprowadzania na 
teren budowy urządzeń lub instalacji, będących źródłem pola elektromagnetycznego, 

którego natężenie składowej elektrycznej lub magnetycznej osiągałoby, a zwłaszcza 
przekroczyłoby, wartości dopuszczalne. 
 

Etap funkcjonowania:  
Brak negatywnych oddziaływań - funkcjonowanie zakładu nie wiąże się z wprowa-

dzeniem na jego teren urządzeń, będących źródłem powstania pól elektromagnetycz-

nych o częstotliwości 50 Hz, których składowe elektryczne lub magnetyczne przekro-

czyłyby wartości dopuszczalne, lub urządzeń, które mogłyby stanowić źródło pro-

mieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal średnich, długich i mikrofal. 
 

Klimat  Etap realizacji: 
Etap realizacji przedsięwzięcia nie powoduje emisji gazów cieplarnianych, czy też 
emisja CO2 na tym etapie, związana ze spalaniem paliw w pojazdach transportowych, 
jest niewielka, wręcz pomijalna, a przy tym krótkotrwała. 
 

Etap funkcjonowania: 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną do oświetlenia pomieszczeń i zasilania urzą-
dzeń skutkuje pośrednią, długotrwałą emisją gazów cieplarnianych związaną z ko-

niecznością produkcji energii w elektrowni i spalania przy tym paliw kopalnych. 

Dodatkowo źródłem emisji CO2 będzie spalanie paliw w pojazdach użytkowanych na 
terenie zakładu, co powoduje bezpośrednią, długotrwałą emisję. Przewidywaną dzia-

łalność należy uznać jednak za niskoemisyjną.   
 

Planowana działalność jest w ograniczonym stopniu podatna na ekstremalne zjawiska 
klimatyczne. Zagrożenie mogą stanowić zwłaszcza te zjawiska, które mogą powodo-

wać przerwy technologiczne. Są to bardzo silne, ekstremalne wiatry. Przyjęte jednak 
rozwiązania pozwalają wnioskować, że inwestycja jest w sposób wystarczający za-

adaptowana do zmian klimatu, w tym do ewentualnych zjawisk ekstremalnych. 

 

Dobra materialne Etap realizacji: 

Brak negatywnych oddziaływań - okres realizacji przedsięwzięcia będzie na tyle 
krótki, a skala inwestycji na tyle mała, że nie należy spodziewać się wpływu na dobra 
materialne na tym etapie. 

 

Etap funkcjonowania:  
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W analizie oddziaływania na dobra materialne odniesiono się do wpływu na: bezpo-

średni wpływ na nieruchomości i sposoby użytkowania terenu, inne rodzaje działal-

ności gospodarczej, usługi/obiekty użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, parki, 
kościoły itp.) oraz rekreacyjne, turystykę, korzystanie z posesji mieszkalnych, war-

tość nieruchomości, ruch pojazdów i dostępność komunikacji. Ostatecznie oceniono, 

iż nie można całkowicie wykluczyć negatywnego wpływu funkcjonowania przedsię-
wzięcia na dobra materialne w zakresie wartości nieruchomości oraz niezakłóconego 
korzystania z posesji mieszkalnych. Przedsięwzięcie nie odznacza się jednak wyso-

kim stopniem zagrożenia. 
 

Poważne awarie  
przemysłowe,  
katastrofy naturalne 

oraz budowlane 

Etap realizacji oraz funkcjonowania:  
Na terenie zakładu nie będą magazynowane substancje niebezpieczne w ilościach 
kwalifikujących ją do obiektów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia po-

ważnej awarii przemysłowej. 
 

Ryzyko katastrofy budowlanej oceniono w przypadku planowanego przedsięwzięcia 
na małe. Ewentualna katastrofa budowlana nie spowoduje zagrożenia dla ludzi i ich 
mienia oraz dla lokalnej przyrody. Uszkodzenie lub zniszczenie budynku produkcyj-

nego nie powinno objąć terenów sąsiadujących z zakładem. 

 

Oddziaływanie  
transgraniczne 

Etap realizacji oraz funkcjonowania:  

Realizacja i funkcjonowanie inwestycji nie spowoduje transgranicznego oddziaływa-

nia na środowisko. Zasięg poszczególnych przewidywanych oddziaływań będzie na 
tyle mały, że nie będzie mieć znaczenia w skali ponadlokalnej, wykraczającej poza 
bezpośredni rejon funkcjonowania przedsięwzięcia. 
 

Ludzie (zdrowie) Etap realizacji:  
Okres prowadzenia prac budowlanych jest krótkotrwały i nie wiąże się z nim po-

wstawanie emisji na tyle dużych, aby stanowiły one zagrożenie zdrowotne dla ludzi. 
 

Etap funkcjonowania:  
Negatywny wpływ planowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi mieszkających, 
pracujących i długotrwale przebywających na okolicznych terenach zabudowanych, 
nie powinien mieć miejsca lub będzie mały i nieistotny, a dotyczyć może emisji do 

powietrza oraz hałasu. 

 

 

Przewidywane oddziaływania na środowisko w okresie likwidacji przedsięwzięcia 

Zakończenie funkcjonowania zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych wy-

maga usunięcia z terenu pozostałości po prowadzonej działalności, tj. wszelkich odpadów, 
ścieków, wykorzystywanych surowców oraz powstałych produktów, tak, jak ma to miejsce 

podczas normalnego funkcjonowania przedsięwzięcia. 
Pozostawienie obiektu w stanie, jaki będzie istniał w tym okresie, nie powoduje nega-

tywnych oddziaływań. Natomiast ewentualne rozebranie budynku i wyposażenia zakładu, co 

jest raczej mało prawdopodobne, generowałoby krótkotrwałe oddziaływania związane z hała-

sem, emisją do powietrza oraz emisją odpadów (tu zwłaszcza pochodzących z rozbiórki). 
Pomijalne oddziaływanie dotyczyłoby komponentów środowiska przyrodniczego, jak: gleba, 
rzeźba terenu, powierzchniowa warstwa geologiczna, fauna, flora. Z kolei wpływ pozytywny 
dotyczyłby krajobrazu, tj. jego walorów wizualnych.  
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Oddziaływania skumulowane - powiązania z innymi przedsięwzięciami 

Rozpatrzono możliwość kumulowania się oddziaływań uwzględniając skumulowane 

oddziaływanie przedsięwzięć znajdujących się w otoczeniu. Nie stwierdzono ostatecznie, aby 

wystąpiły zagrożenia oddziałujące w sposób negatywnie istotny na środowisko. 

Obszar ograniczonego użytkowania 

 Dla przedsięwzięcia nie występuje sytuacja koniecznego tworzenia obszaru ograni-

czonego użytkowania.  

Wnioski z analizy możliwych konfliktów społecznych 

Potencjalną konfliktowość przedsięwzięcia rozpatrzono uwzględniając: emisję hałasu, 
emisję zanieczyszczeń powietrza, w tym substancjami złowonnymi (odorami), wpływ na lo-

kalny krajobraz i walory przyrodniczo-krajobrazowe, wykorzystywanie zasobów naturalnych 

i prowadzenie działalności  przez inne podmioty, ruch pojazdów związany z zakładem, zanie-

czyszczenie środowiska.  

Inwestycja jest mało konfliktowa w stosunku do wykorzystywanych zasobów środo-

wiska, walorów przyrody i krajobrazu oraz obecnego użytkowania terenu w jej otoczeniu. Nie 

można natomiast wykluczyć wystąpienia konfliktów z lokalną społecznością (mieszkańcy 
Ligoty Tułowickiej), z uwagi na sąsiedztwo z terenami mieszkalnymi, a obawy mogą doty-

czyć wymienionych kwestii. Niemniej inwestycja należy do mało konfliktowych. 

Działania eliminujące i minimalizujące oddziaływania negatywne 

Stwierdzono możliwość podejmowania działań eliminujących potencjalne zagrożenia, 
a także minimalizujących te, których nie daje się całkowicie usunąć.   

Etap realizacji przedsięwzięcia 

 
Element środowiska Działanie łagodzące 

Środowisko wodne Substancje mogące stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska wodnego (np. 

farby, lakiery) należy magazynować na szczelnym podłożu, umożliwiającym ze-

branie ewentualnych wycieków. 

Odpady  Powstające odpady magazynować należy selektywnie i okresowo przekazywać je 
uprawnionym do tego jednostkom, w celu ich dalszego zagospodarowania. 

Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych wyposażyć należy w szczelne 
podłoże, które uniemożliwi przedostanie się ewentualnych zanieczyszczeń do grun-

tu i wód gruntowych. 

Miejsce magazynowania odpadów należy zabezpieczyć przed dostępem osób trze-

cich. 

Magazynowane odpady należy zabezpieczyć przed niekorzystnym wpływem czyn-

ników atmosferycznych. 
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Etap funkcjonowania przedsięwzięcia 

Element środowiska Działanie łagodzące 

Środowisko wodne Ścieki bytowe odprowadzać należy do kanalizacji zewnętrznej. 

Magazynowanie substancji mogących niekorzystnie wpływać na jakość wód (np. 
żywice, utwardzacze, lakiery, żelkoty) prowadzić należy w szczelnych, zamyka-

nych zbiornikach/pojemnikach, do których nie będą miały dostępu osoby postron-

ne. 

Posadzkę, w miejscu magazynowania substancji mogących niekorzystnie wpływać 
na jakość wód, należy wykonać w taki sposób, aby możliwe było zebranie ewentu-

alnych wycieków (np. wyprofilowana posadzka, ograniczenie miejsca magazyno-

wania krawężnikami lub ścianami). 

Miejsce przeładunku, magazynowania i wykorzystania substancji mogących nieko-

rzystnie wpływać na jakość wód, wyposażyć należy w szczelną posadzkę i środki 
umożliwiające zebranie ewentualnych wycieków. 

Magazynowanie i wykorzystanie substancji mogących niekorzystnie wpływać na 
jakość wód należy prowadzić pod zadaszeniem. 

Odpady  Na terenie zakładu należy wyznaczyć miejsce/miejsca, w którym magazynowane 

będą wszystkie odpady. 

Odpady muszą być gromadzone z zachowaniem segregacji, w specjalnie do tego 

przeznaczonych pojemnikach i odbierane przez wyspecjalizowane podmioty go-

spodarcze posiadające zezwolenia odpowiednich organów na gospodarowanie tymi 

odpadami. 

Miejsce magazynowania odpadów należy zabezpieczyć przed dostępem osób trze-

cich. 

Posadzkę, w miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych, należy wykonać 
jako szczelną.  

Posadzkę, w miejscu magazynowania ciekłych odpadów niebezpiecznych, należy 
wykonać w taki sposób aby możliwe było zebranie ewentualnych wycieków (np. 
wyprofilowana posadzka, ograniczenie miejsca magazynowania krawężnikami lub 

ścianami). 

Magazynowane odpady należy zabezpieczyć przed niekorzystnym wpływem czyn-

ników atmosferycznych (np. opady, wiatr). 

Powietrze  W obrębie pomieszczeń produkcyjnych wymagane jest stosowanie absorberu sty-

renu o skuteczności co najmniej 98 %. 

Na wyrzucie powietrza odciąganego systemem wentylacji wymagane jest zainsta-

lowanie filtra ograniczającego emisję styrenu, węglowodorów aromatycznych 
i metyloketonu o skuteczności minimum 95 %. 

Klimat  Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w związku z montażem paneli fotowol-

taicznych o mocy 34 kW, w celu zmniejszenia zużycia prądu z sieci elektroenerge-

tycznej.  

 

Działania kompensujące oddziaływania negatywne 

Zakres oddziaływań wynikających z planowanego przedsięwzięcia będzie na tyle ma-

ły, że nie powoduje konieczności podejmowania działań kompensacyjnych.  

Niezbędny monitoring 

Wyniki przeprowadzonych ocen nie stwierdziły konieczności prowadzenia monitorin-

gu w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska. 
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Trudności podczas sporządzania raportu i luki we współczesnej wiedzy 

Nie stwierdzono specjalnych trudności przy opracowywaniu oceny wpływu na po-

szczególne komponenty środowiska. Poza tym ewentualne trudności ograniczono poprzez 
optymalne rozpoznanie warunków środowiska, w tym zwłaszcza wykorzystując zgromadzony 
materiał oraz prowadząc prace terenowe. Jednocześnie zakres inwestycji jest dość ograniczo-

ny, a proces produkcyjny i jego skala nie należą do skomplikowanych i wysoce emisyjnych.  
  


