
 Zdzieszowice, dnia 05.01.2011 r.

Oś.7625-15/2010/2011

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227 ze zm)
oraz  §  3 ust.  1  pkt  14 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia  9  listopada 2010 r.  w sprawie
przedsięwzięc mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397)
po zasięgnięciu opinii:
a) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, zawartej w postanowieniu, znak RDOŚ-
16-WOOŚ-6613-2-519/10//ioc z dnia 22.12.2010 r. (data wpływu 27.12.2010 r.), 
b)  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krapkowicach,  zawartej  w  opinii
sanitarnej, znak NZ/GJ-3425-57/10 z dnia 27.12.2010 r. (data wpływu 29.12.2010 r.)

p o s t a n a w i a m

1) stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
pod nazwą rozbudowa zakładu Wakro Sp. z o.o. w Krępnej o instalację do

malowania, na działce nr 676/3 w Krępnej  przy ul. Zdzieszowickiej 51,

2) określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w zakresie zgodnym z
art. 66 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227 ze zm), ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i
skali moŜliwego oddziaływania na elementy środowiska na etapie realizacji, jak i eksploatacji. 

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 29.11.2010 r. (data wpływu do tut. urzędu 07.12.2010 r.) firma Wakro Sp. z o.o.
w Krępnej przy ulicy Zdzieszowickiej 51  wystąpiła do Burmistrza Zdzieszowic o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą  rozbudowa zakładu Wakro
Sp. z o.o. w Krępnej o instalację do malowania, na działce nr 676/3.
Przedsięwzięcie objęte w/w wnioskiem, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów
z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397) kwalifikowane jako "instalacje do
powierzchniowej  obróbki  substancji,  przedmiotów  lub produktów  z  zastosowaniem
rozpuszczalników organicznych, inne niŜ wymienione w  § 2 ust. 1 pkt 16". 
W związku z powyŜszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy realizacja przedsięwzięcia
wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Stosownie  do  treści  art.  59  ust.  1  pkt  2  w/w  ustawy realizacja  planowanego  przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny
oddziaływania, jeŜeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art.
63 ust. 1. 



W dniu  10.12.2010  r.  Burmistrz  Zdzieszowic  zgodnie  z  art.  64  w/w  ustawy  zwrócił  się  do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  i Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego  w  Krapkowicach  o  wydanie  opinii  co  do  potrzeby  przeprowadzania  ocen
oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia,  a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby, co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z uzyskanych opinii właściwych organów w tym zakresie, wynika, Ŝe:
1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem z dnia 22.12.2010 r. (data
wpływu 27.12. 2010 r.), znak RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-519/10/ioc wyraził opinię o konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach pismem z dnia 27.12.2010 r. (data
wpływu  29.12.  2010  r.),  znak  NZ/GJ-3425-57/10  wyraził  opinię  sanitarną  o  konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W trakcie  rozwaŜania,  czy przedsięwzięcie  wymaga  przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na
środowisko Burmistrz Zdzieszowic uwzględnił łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63
ust. 1 w/w ustawy i zwaŜył co następuje:
1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji;
Planowane  przedsięwzięcie  polega  na  rozbudowie  istniejącego  zakładu  WAKRO Sp.  z  o.o.  o
instalację do malowania, którą stanowić będzie linia do malowania przeznaczona do prowadzenia
prac lakierniczych  na wyrobach wielkogabarytowych,  wraz  z  maszynownią  i  magazynem farb.
Zakład WAKRO Sp. z o.o połoŜony jest  na obszarze gminy Zdzieszowice, w miejscowości Krępna,
przy ul. Zdzieszowickiej 51. Przedmiotowa instalacja do malowania zostanie zlokalizowana na tym
terenie na działce o nr ew. 676/3 i powierzchni 0,901 ha., w pobliŜu istniejącej hali produkcyjnej
naleŜącej do WAKRO Sp. z o.o. (południowa część zakładu). 
Powierzchnia instalacji będzie wynosić ok. 324 m2 (18x18m). Działka w chwili obecnej porośnięta
jest trawą i zielenią niską. Jest to teren płaski, na którym brak zieleni wysokiej. 
Istniejącą zabudowę zakładu stanowią parterowe budynki produkcyjne, magazynowe i garaŜowe.
Działka  zakładu połoŜona jest  przy drodze  Krapkowice –  Zdzieszowice -  Kedzierzyn-Koźle  o
duŜym nateŜeniu ruchu samochodowego. W otoczeniu przedmiotowego zakładu znajdują się od
strony  północnej  ulica  Zdzieszowicka  za  nią  pola  uprawne,  od  strony  wschodniej  firma
produkcyjno-usługowa na posesji nr 49, za nia budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej
przy  ul.  Zdzieszowickiej  nr  47  (  odległości  około  26  m od  granicy  zakładu),  zaś  od  strony
południowej i zachodniej znajdują się pola uprawne.   
b)  powiązań  z  innymi  przedsięwzięciami,  w  szczególności  kumulowania  się  oddziaływań
przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
Charakter planowanej inwestycji nie stanowi przesłanek do kumulowania się oddziaływań z innymi
przedsięwzięciami. 
c) wykorzystywania zasobów naturalnych;
Obecnie zakład nie pobiera wody na cele technologiczne. Planowana inwestycja teŜ nie spowoduje
zapotrzebowania  na  wodę  do  celów technologicznych  (przewidywany proces  czyszczenia  krat
pomostowych instalacji do malowania-częstotliwość procesu raz w roku).
Roczne zuŜycie wody waha się na poziomie 855 m3 .  Planowana inwestycja spowoduje wzrost
zuŜycia energii elektrycznej o 48 MWk, a zuŜycie gazu propana wzrośnie o około 78,3 Mg/rok,
35.000 m3/rok w stosunku do stanu obecnego. 
d) emisji i występowania innych uciąŜliwości;
W okresie realizacji  projektowanej  inwestycji  występować  będą  uciąŜliwości  dla środowiska o
charakterze przejściowym, w takich jego elementach jak:

– zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego – źródłem będzie praca silników samochodów
transportowych  spalających  głównie  olej  napędowy,  a  takŜe  typowe  prace  montaŜowe
(emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter niezorganizowany, o nieduŜym zasięgu oraz
będzie występować okresowo z róŜnym natęŜeniem),

– odpady powstające w trakcie prac budowlano-montaŜowych to odpady z grupy odpadów



innych  niŜ  niebezpieczne  nie  stwarzające  zagroŜenia  dla  środowiska,  oraz  odpady
opakowaniowe.  Obowiązek  zagospodarowania  powstałych  podczas  budowy  odpadów
spoczywać  będzie  na  wykonawcy  robót,  który  zobowiązany  jest  do  ich  selektywnego
magazynowania z uwzględnieniem zasad postrępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz
odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania,

– nie  przewiduje  się  powstawania  ścieków,  które  mogłyby  zanieczyścić  wody
powierzchniowe lub podziemne,

– emisja  hałasu  z  terenu  inwestycji  w  momencie  przystąpienia  do  prac  budowlano-
montaŜowych  będzie  związana  z  pracą  maszyn  budowlanych  oraz  samochodów
cięŜarowych  i  dostawczych,  związanych  z  transportem  materiałów  konstrukcyjnych.
Maszyny  oraz  samochody  cięŜarowe  charakteryzują  się  wysokim  poziomem  mocy
akustycznej i emisją hałasu o duŜym natęŜeniu, jednak będzie on miał charakter okresowy i
uciąŜliwości z nim związane ustaną wraz z zakończeniem prac

Realizowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji wiązać się będzie z emisją zanieczyszczeń do
powietrza  atmosferycznego  oraz  wytwarzaniem  odpadów.  Źródłem  emisji  niezorganizowanej
zanieczyszczeń  do  powiatrza  atmosferycznego  będzie  spalanie  benzyn  i  oleju  w  silnikach
samochodowych pojazdów poruszjących się po terenie zakładu. Emitowane przez transport pyły
pochodzą take ze zdzierania się nawierzchni dróg, opon czy hamulców. 
e) ryzyka wystąpienia powaŜnych awarii, przy uwzględnieniu uŜywanych substancji i stosowanych
technologii;
Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się ryzyka wystąpienia powaŜnej awarii.
2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem moŜliwego zagroŜenia dla środowiska,
w szczególności przy istniejącym uŜytkowaniu terenu, zdolności samoczyszczenia się środowiska
i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, oraz
uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;
Planowane przedsięwzięcie zgodnie z załoŜeniami inwestora zlokalizowane będzie poza obszarami
wodno – błotnymi oraz obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych.
b) obszary wybrzeŜy;
Z uwagi na połoŜenie gminy Zdzieszwoice w znacznej odległości od morza, nie przewiduje się
moŜliwego zagroŜenia dla obszarów wybrzeŜy.
c) obszary górskie i leśne;
Z  uwagi  na  połoŜenie  gminy  Zdzieszowice  poza  obszarami  górskimi  oraz  inwestycji  poza
obszarami leśnymi nie przewiduje się moŜliwego zagroŜenia dla tych obszarów.
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych;
W sąsiedztwie planowanej lokalizacji inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym
strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostałe formy ochrony przyrody;
Planowane  przedsięwzięcie  nie  jest  połoŜone  na  obszarach  waŜnych  dla  ochrony  siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt dla których tworzy się sieć Natura 2000. Nie jest
połoŜone na obszarach istotnych dla podtrzymania ciągłości sieci Natura 2000, w tym korytarzy
ekologicznych.    
NajbliŜej połoŜonymi obszarami podlegającymi ochronie są: Park Krajobrazowy “Góra Św. Anny
w odległości  około 7 km,  Obszar  Chronionego Krajobrazu “Łęg Zdzieszowicki”  w odległości
około  5 km. 
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone;
Na terenie lokalizacji inwestycji nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska
zostały przekroczone.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;



Teren  lokalizacji  planowanej  inwestycji  nie  jest  obszarem  mającym  znaczenie  historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.
h) gęstość zaludnienia;
Gęstość  zaludnienia  gminy  Zdzieszowice  to  ok.  283  osób/km2 zaś  w  mieście  Zdzieszowice
985 osób/km2

i) obszary przylegające do jezior;
NajbliŜsze jezioro oddalone o ok. 40 km od planowanego przedsięwzięcia, to Jezioro Turawskie
połoŜone w okolicach miejscowości: Turawa, Ozimek.  Z uwagi na znaczną odległość inwestycji
nie będzie negatywnie oddziaływać na obszar przyjeziorny.
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;
Na terenie gminy Zdzieszowice nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
3) Rodzaj i skalę moŜliwego oddziaływania rozwaŜanego w odniesieniu do uwarunkowań
wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i  liczby ludności,  na którą  przedsięwzięcie
moŜe oddziaływać;
Zasięg  oddziaływania  przedsięwzięcia  obejmuje  teren  na  którym  będzie  realizowane
przedsięwzięcie,
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy
przyrodnicze;
Ze  względu  na  lokalny  charakter  inwestycji  nie  przewiduje  się  transgranicznego  charakteru
oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze;
c) wielkości i złoŜoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciąŜenia istniejącej infrastruktury
technicznej;
W celu moŜliwości stwierdzenia o braku wystąpienia oddziaływania o znaczącej wielkości lub
złoŜoności, niezbędne jest wykonanie  analizy emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu,
d) prawdopodobieństwo oddziaływania;
Inwestycja nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania na środowisko,
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania;
Oddziaływanie  na  etapie  realizacji  będzie  krótkotrwałe  i  związane  z  prowadzeniem  prac
budowlanych.  W fazie eksploatacji oddziaływanie w największym stopniu związane będzie z:
-  emisją do powietrza tlenku węgla, tlenku azotu, węglowodorów aromatycznych i alifatycznych,
dwutlenku siarki.

W związku z powyŜszym orzeczono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie przesłane zostanie stronom postępowania oraz umieszczone na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej  (www.bip.zdzieszowice.pl).

POUCZENIE
Na  podstawie  art.  141  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960 roku  -  Kodeksu  postępowania
administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie stronie
słuŜy  zaŜalenie  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Opolu  za  pośrednictwem
Burmistza Zdzieszowic w terminie 7 dni od daty otrzymania.

   BURMISTRZ

Dieter Przewdzing
Otrzymują:
1. Wakro Sp. z o.o. ul. Zdzieszowicka 51, 47-330 Krępna
2. Strony postępowania według rozdzielnika
3. A/a.
Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. 1-go Maja 6, 45 -068 Opole,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach, ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice


