
 
 

               Zdzieszowice, 21 luty 2011 r

Oś. 7625 – 15/10/2011

 O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach
oddziaływania  na środowisko  (tekst  jednolity  z  2008 r.  Dz.  U Nr  199,  poz.1227 z  późn.zm.)
Burmistrz Zdzieszowic

Podaje do publicznej wiadomości

iŜ  w dniu ...lutego 2011 r.  została wydana decyzja nr Oś.  7625-15/10/2011 o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. rozbudowa zakładu WAKRO Sp. z o.o. w Krępnej o
instalację do malowania  na działce o nr ewidencyjnych 676/3 w Krępnej.

Niniejsza decyzja  oraz  dokumentacja  sprawy,  w  tym opinia  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony
Środowiska i Powiatowego Inspektora Sanitarnego, są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego -
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska przy ul. Bolesława Chrobrego 34  w Zdzieszowicach,
II piętro pok. B-207, w godzinach urzędowania t. od 7.30 do 15.30.

Zgodnie  z  art.  49  Kpa,  powyŜszą  decyzję  uznaje  się  za  doręczoną  stronom  postępowania
administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.  

Przedmiotowe zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach bip.biuletyn.info.pl,
wywieszone na tablicach  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu Miejskiego oraz  na tablicy ogłoszeń  w
sołectwie Krępna.  
  

                    BURMISTRZ

     Dieter Przewdzing



                 Zdzieszowice, 21 luty 2011 r.
    

Oś. 7625-15/10/2011

D E C Y Z J A 
o środowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 1,  art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82, art. 85 ust. 2  pkt 1 i ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U
Nr  199,  poz.1227 z  późn.zm.)  oraz   §  3 ust.1  pkt  14  rozporządzenia  Rady Ministrów z  dnia
9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko
(Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397),   oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r Dz.U. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) 

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

po rozpatrzeniu wniosku:

WAKRO Sp. z o.o.
ul. Zdzieszowicka 51

47-330 Krępna
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia

pn.:"ROZBUDOWA ZAKŁADU WAKRO SP. Z O.O W KR ĘPNEJ O INSTALACJĘ DO
MALOWANIA”

po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, a takŜe po po przeprowadzeniu
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Zdzieszowic
ustala

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie
Zakładu Wakro Sp. z o.o. w Krępnej o instalację do malowania.

I. Określam
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie   projektowane  jest  na  terenie  zakładu  WAKRO Sp. z  o.o.,  który  zajmuje  się
inŜynierią chemiczną materiałów sypkich, w tym procesami magazynowania, transportu, waŜenia,
mieszania, suszenia i pakowania tych materiałów oraz suchego oczyszczania powietrza.
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.     
 

2. Warunki  wykorzystania  terenu  w  fazie  realizacji  i eksploatacji,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  konieczności  ochrony  cennych  wartości  przyrodniczych,  zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciąŜliwości dla terenów sąsiednich.

-  gospodarowanie  odpadami  prowadzić  w  sposób  wykluczający  moŜliwość  ich  negatywnego
oddziaływania  na  środowisko,  między  innymi  poprzez  właściwe  ich  magazynowanie  oraz
przekazywanie w pierwszej kolejności do odzysku,
- realizacja przedsięwzięcia nie moŜe pogorszyć istniejącego stanu środowiska naturalnego, 
- w trakcie realizacji przedsięwzięcia naleŜy zapewnić oszczędne korzystanie  ze środowiska,
- w trakcie prowadzenia robót budowlanych naleŜy zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz
zadbać o to, aby prowadzone roboty stwarzały jak najmniejszą uciąŜliwość dla zdrowia,  
- zalecane jest wykonanie pomiarów kontrolnych po uruchomieniu instalacji celem kontroli stęŜeń
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza,
- naleŜy dbać o stan techniczny maszyn i urządzeń wykorzystywany do prac budowlanych,
- monitoring hałasu naleŜy prowadzić po kaŜdorazowej zmianie procesu technologicznego (zmianie
urządzeń, maszyn, lub zmianie lokalizacji),
-  zastosować  rozwiązania  techniczne  zapewniające  dotrzymanie  na  granicy  terenu  własności
inwestora wartości dopuszczanych poziomów hałasu w środowisku na poziomie 50 dB/A/ w porze
dnia i 40 dB/A/ w porze nocnej,
- po zakończeniu realizacji inwestycji teren wokół naleŜy uporządkować i doprowadzić do stanu
umoŜliwiającego naturalną odbudowę środowiska przyrodniczego,
- pracę maszyn i sprzętu budowlanego oraz pojazdów mechanicznych ograniczyć naleŜy do pory
dziennej (w godzinach 6.00-22.00),
- budowa i  eksploatacja inwestycji  nie moŜe powodować  ponadnormatywnego zanieczyszczenia
powietrza, wód podziemnych i powierzchniowych lub zmian stanu wody na gruncie wpływających
szkodliwie na nieruchomości sąsiednie,

3. Wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska  konieczne  do  uwzględnienia  w
dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy
o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

– projekt budowlany nie moŜe naruszać ustaleń wyszczególnionych w punkcie nr 2 niniejszej
decyzji

II. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do 



przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagroŜenie występowania powaŜnych
awarii przemysłowych w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska.

Przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagroŜenie występowania powaŜnych
awarii przemysłowych.

III.  Wymogi  w  zakresie  ograniczenia  transgranicznego  oddziaływania  na  środowisko  w
odniesieniu  do  przedsięwzięć,  dla  których  przeprowadzono  postępowanie  dotyczące
transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.

IV.  Nakładam  następujące  obowiązki  dotyczące  zapobiegania,  ograniczania  oraz
monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
1.  Monitoring  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  naleŜy  prowadzić  zgodnie  z
przepisami odrębnymi w tym zakresie.  

V. Obszar ograniczonego uŜytkowania.
Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego uŜytkowania dla przedmiotowego
przedsięwzięcia, tj. rozbudowa Zakładu Wakro Sp. z o.o. w Krępnej o instalację do malowania.

VI. Integraln ą częścią decyzji jest Załącznik nr 1, będący charakterystyką przedsięwzięcia.  
   

UZASADNIENIE

W dniu 18.01.2011 r. wpłynął do tut. urzędu wniosek zakładu WAKRO Sp. z o.o. w Krępnej o
podjęcie zawieszonego postępowania  ( postanowienie Burmistrza Zdzieszowic - znak Oś. 7625-
15/2010/2011 z dnia 05.01.11 r.) w sprawie wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  rozbudowie  Zakładu  Wakro  Sp.  z  o.o.  o  instalację  do
malowania w Krępnej na działce 676/3. 
W  związku  z  faktem,  iŜ  przyczyną  zawieszenia  postępowania  w  niniejszej  sprawie  była
konieczność dołączenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  (opinia PPIS w Krapkowicach z
27.12.10 r. znak NZ/GJ-3425-57/10 i RDOŚ w Opolu z 22.12.10 r. znak RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-
519/10/ioc ) Burmistrz Zdzieszowic zgodnie z art. 97 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a.
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz na Ŝądanie strony podjął postępowanie w sprawie
wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedmiotowej
inwestycji (postanowienie Burmistrza Zdzieszowic znak Oś.7625-15/2010/2011 z dnia 18.01.11 r.).
Do wniosku  został  załączony raport  oddziaływania  na środowisko  inwestycji  jw.,  sporządzony
przez  zespół  w składzie:  mgr  inŜ.  Rafał  Dzija  i  mgr  Agnieszka  Konstanciak  reprezentujących
Przedsiębiorstwo Badań  i  Ekspertyz  Środowiska Sp. z  o.o.  ul.  Dworcowa 47, 44-190 Knurów,
zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko ( Dz. U Nr 199, poz.1227 ze zm.), mapy ewidencyjne, wypis z ewidencji gruntów,
wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapis raportu na informatycznym
nośniku danych.
Planowana inwestycja jest zgodna z postanowieniami planu zagospodarowania przestrzennego dla 
wyznaczonych obszarów mieszkaniowych w sołectwach Rozwadza -  Krępna w obrębie  gminy



Zdzieszowice zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr LIV/400/98 z dnia
17.06.1998 r. i oznaczona jest symbolami  RPU - tereny urządzeń obsługi gospodarki polowej,

 ogrodniczej, zwierzęcej, UH - tereny usług handlu, S-tereny składów, Z- ulice zbiorcze.  
Niniejsze  przedsięwzięcie  zostało  zakwalifikowane  w  oparciu  o  przepis  rozporządzenie  Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko   (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  213,  poz.  1397),  do przedsięwzięć  dla  których  moŜe  być
wymagane sporządzenie raportu na podstawie § 3 ust.1 pkt.14 – „instalacje do powierzchniowej
obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych,
inne niŜ wymienione w  § 2 ust. 1 pkt 16” - niniejszego rozporządzenia.
NiezaleŜnie od powyŜszego przedsięwzięcie to moŜna zaliczyć  do przedsięwzięć  określonych w
Załączniku nr II do Dyrektywy Rady 97/11/WE, które podlegają przepisom art. 4 Dyrektywy, tj.
podlegają  przeprowadzeniu badania  indywidualnego,  ustalania  progów lub kryteriów zgodnie z
Załącznikiem III.  
W dniu 19.01.2011 r., zgodnie z art. 77  ust 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2  ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na środowisko  (  Dz.  U Nr  199,  poz.1227  ze  zm.)
Burmistrz Zdzieszowic przesłał przedmiotowy raport wraz z wnioskiem inwestora do Regionalnej
Dyrekcji  Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Krapkowicach w celu jego uzgodnienia. 
W toku prowadzonego postępowania w dniu 01 lutego 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Krapkowicach opinią  z dnia 01.02.11 r.  znak NZ/GJ-4325-3/11 uzgodnił  realizację
przedmiotowej inwestycji przy uwzględnieniu wszystkich zaleceń i warunków, w zakresie ochrony
środowiska  i  zdrowia  ludzi,  określonych  w  „Raporcie  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na
środowisko...sporządzonym  na  etapie  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,
m.in. w zakresie hałasu, powietrza atmosferycznego, warunków gruntowo – wodnych, gospodarki
wodno- ściekowej i odpadowej zarówno na etapie eksploatacji jaki i w trakcie realizacji inwestycji.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem z dnia 04.02.2011 r.  znak
WOOŚ.4242.31.2011.IOC  uzgodniła  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na   rozbudowie
Zakładu  Wakro  Sp.  z  o.o.  o  instalację  do  malowania  w  Krępnej  na  działce  676/3  ustalając
następujące warunki z zakresu ochrony środowiska tj.:

1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia naleŜy podjąć następujące działania:
- zapewnić właściwą organizacje robót  oraz  przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad mających
na  celu  ochronę  wód  podziemnych  oraz  gruntu  przed  zanieczyszczeniami  (m.in.  produktami
ropopochodnymi), szczególnie pochodzących ze sprzętu i maszyn budowlanych;  
- w trakcie budowy stosować wyłącznie sprawne środki transportu oraz sprzęt zmechanizowany
spełniający  wymagania  aktualnych  przepisów  odnośnie  emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza  i
hałasu;
-  miejsca  postojów  sprzętu  oraz  lokalizacji  placów  składowania  materiałów  budowlanych
przewidzieć w jak największej odległości od istniejącej zabudowy mieszkaniowej;
-  prace  budowlane  w  sąsiedztwie  terenów  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,
zlokalizowanych na kierunku wschodnim, prowadzić wyłącznie w porze dziennej od godziny 6.00
do 22.00;  
-  wyznaczyć  miejsca  czasowego  gromadzenia  odpadów pochodzących  z  prac  budowlanych  w
sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem. 

2. Na etapie eksploatacji lub uŜytkowania przedsięwzięcia naleŜy podjąć następujące działania:
-  zainstalować  kabinę  lakierniczo  –  suszarniczą,  o  wymiarach  18  x  12  x  8  m,  z  agregatami
wentylacyjno – grzewczymi wytwarzającymi przepływy pionowe powietrza nie mniejsze niŜ 0,3
m/s;  
- obok kabiny zainstalować maszynownię z dwoma centralami grzewczo- wentylacyjnymi, kaŜda o



macy 400 kW; 

- zanieczyszczenia z kabiny lakierniczo – suszarniczej odprowadzać dwoma emitorami o wysokości
8 m i wymiarach 1,8 x 1,035 m;
- zanieczyszczenia z dwóch central wentylacyjno – grzewczych odprowadzać dwoma emitorami o
wysokości 8 m i średnicy 0,25 m;
- stosować filtry podłogowe umieszczone pod kratami podestowymi w trakcie lakierowania, w celu
wyłapywania cząstek stałych;
- kabinę lakierniczą – suszarniczą zaopatrzyć w detektor rozpuszczalników;
-  do  malowania  elementów  stalowych  w  kabinie  lakierniczo  –  suszarniczej  stosować  farby  i
rozpuszczalniki   wodorozcieńczalne i  rozpuszczalnikowe o małej  zawartości  lotnych  związków
organicznych a szczególnie ksylenu i octanu butylu;
- do malowania w kabinie lakierniczo – suszarniczej stosować między innymi: farby podkładowe i
nawierzchniowe o zawartości ksylenu nie większej niŜ 5%, farby epoksydowe i poliuretanowe o
zawartości ksylenu nie większej niŜ 10%, farby alkidowe o zawartości ksylenu nie większej niŜ
50%, farby winylowe o zawartości ksylenu nie większej niŜ 20% i zawartości octanu butylu nie
większej niŜ 10%, rozpuszczalniki o zawartości ksylenu nie większej niŜ 40%;
- ścieki bytowe z projektowanych obiektów odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
- wody opadowe i roztopowe po oczyszczaniu w separatorze, odprowadzić do istniejącego dołu
chłonnego zaopatrzonego w sączki o długości 1m.

3. W dokumentacji  wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę  naleŜy uwzględnić
następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska
- przewidzieć  zainstalowanie kabiny lakierniczo – suszarniczej o wymiarach 18 x 18 m wraz z
maszynownią i magazynem farb;
- przewidzieć zainstalowanie w kabinie lakierniczo – suszarniczej dwóch emitorów o wysokości nie
niŜszej niŜ 8 m; 
-  dwie centrale wentylacyjno – grzewcze przy kabinie lakierniczo – suszarniczej zaopatrzyć  w
emitory o wysokości nie mniejszej niŜ 8 m;
- dwie centrale wentylacyjno – grzewcze wyposaŜyć w palniki na gaz propan – butan o mocy 400
kW kaŜda;
-  zainstalowana  kabina  lakierniczo  –  suszarnicza  winna  posiadać  poziom  dźwięku  nie
przekraczający około 75 dB;
- na dachu kabiny lakierniczo – suszarniczej zaprojektować dwa wentylatory dachowe o poziomie
mocy akustycznej nie przekraczającej około 75 dB(A) oraz dwa wyloty z kabiny lakierniczej o
poziomie mocy akustycznej nie przekraczającej około 75 dB(A);
-  pzrewidzieć  odprowadzanie wód opadowych i  roztopowych z dachów obiektów budowlanych
oraz terenów utwardzonych (dróg, chodników i placów manewrowych) do studni chłonnej;
- przewidzieć  odprowadzenie ścieków bytowych z projektowanych obiektów do istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej;
- określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych, usuwanych albo przemieszczanych
podczas  prowadzonych  robót  ziemnych  w  związku  z  realizacją  inwestycji,  niepowodujące
przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi.

Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1, pkt 1, w związku z art.  79, ust. 1 ustawy o udostępnianiu
informacji  o środowisku i  jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz.1227z późn.zm) Burmistrz Zdzieszowic
podał  do  publicznej  wiadomości  –  w  formie  obwieszczenia,  opublikowanego  na  stronie
internetowej  oraz  na  tablicy  ogłoszeń,  informację  o  przystąpieniu  do  przeprowadzenia  oceny
oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o moŜliwości zapoznania się z
dokumentacją  i  składania  uwag,  wniosków  dotyczących  przedmiotowej  sprawy  w  dniach  od
19 stycznia 2011 r. do 09.02.2011 r. Informacja powyŜsza została równieŜ umieszczona w pobliŜu



 miejsca planowanej inwestycji. 

W wyŜej  wymienionym terminie nie wniesiono uwag, wniosków ani  zastrzeŜeń  do planowanej
inwestycji.
W toku  postępowania  uwzględniono  raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko.  
Z analizy danych zawartych w ww. opracowaniu wynika, Ŝe: 
1. 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. 
2.  Charakter planowanej  inwestycji  nie stanowi  przesłanek do kumulowania się  oddziaływań  z
innymi przedsięwzięciami.
3. Obecnie zakład nie pobiera wody na cele technologiczne. Planowana inwestycja 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 propanu wzrośnie o około 78,3 Mg/rok,
35.000 m3/rok w stosunku do stanu obecnego.
4. 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.
5. Realizowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji wiązać się będzie z emisją zanieczyszczeń do
powietrza atmosferycznego oraz wytwarzaniem odpadów. Źródłem emisji niezorganizowanej
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będzie spalanie benzyn i oleju w silnikach
samochodowych pojazdów poruszających się po terenie zakładu. Emitowane przez transport pyły
pochodzą takŜe ze zdzierania się nawierzchni dróg, opon czy hamulców.
6. Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się ryzyka wystąpienia powaŜnej awarii.
7.  Planowane  przedsięwzięcie  zgodnie  z  załoŜeniami  inwestora  zlokalizowane  będzie  poza
obszarami wodno – błotnymi oraz obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych.
8. Z uwagi na połoŜenie gminy Zdzieszowice w znacznej odległości od morza, nie przewiduje się
moŜliwego zagroŜenia dla obszarów wybrzeŜy.
9.  Z  uwagi  na  połoŜenie  gminy  Zdzieszowice  poza  obszarami  górskimi  oraz  inwestycji  poza
obszarami leśnymi nie przewiduje się moŜliwego zagroŜenia dla tych obszarów.
10. W sąsiedztwie planowanej lokalizacji inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym
strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.
11. 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. 
12.  Na  terenie  lokalizacji  inwestycji  nie  występują  obszary,  na  których  standardy  jakości
środowiska zostały przekroczone.
13.  Teren  lokalizacji  planowanej  inwestycji  nie  jest  obszarem mającym znaczenie  historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.
14. 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.
15. Na terenie gminy Zdzieszowice nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
Z  uwagi  na  rodzaj  przedsięwzięcia  oddziaływania  będą  miały  zasięg  lokalny  (bez  ryzyka
transgranicznych oddziaływań), krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny.
Ponadto  z  uwagi  na  zakres  planowanej  inwestycji  nie wystąpi  moŜliwość  kumulowania  się
oddziaływań.
Dla  rozpatrywanego  przedsięwzięcia  nie  ma  potrzeby  przeprowadzenia  ponownej  oceny
oddziaływania na środowisko. Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko są
wystarczająco  szczegółowe,  aby  w  pełni  ocenić  wpływ  planowanego  przedsięwzięcia  na
środowisko.
W wyniku przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia,
wnikliwego  przeanalizowania  akt  sprawy,  a  przede  wszystkim  raportu  o  oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko – organ uznał, Ŝe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszar
Natura 2000, a w wyniku zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i
organizacyjnych będą  dotrzymane standardy środowiska  i nie ma potrzeby utworzenia obszaru
ograniczonego uŜytkowania.
ZwaŜywszy na merytoryczną jakość dostarczonych przez Inwestora materiałów i opracowań oraz
ich szczegółowość, organ uznał, Ŝe nie ma potrzeby ponownego przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72  ust. 1, pkt
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U
Nr 199, poz.1227 z późn.zm.).
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom czynny udział w
kaŜdym stadium postępowania,  a przed wydaniem decyzji  umoŜliwił  wypowiedzenie się  co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych Ŝądań. 

Na  Ŝadnym  z  etapów  nie  wniesiono  uwag  do  toczącego  się  postępowania  o  wydanie
przedmiotowej decyzji. 

Po analizie zgromadzonego materiału, mając na uwadze brak sprzeciwu stron biorących
udział  w  postępowaniu,  po  uzyskaniu  wymaganych  uzgodnień  stwierdzam,  Ŝe  planowana
inwestycja  nie  spowoduje  uciąŜliwego  oddziaływania  dla  terenów  sąsiednich,  nie  wpłynie  na
pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego.

 

Wobec powyŜszego postanowiono orzec jak w sentencji.



POUCZENIE 
Od  niniejsze  decyzji  przysługuje  stronie  moŜliwość  odwołania  do  Samorządowego  Kolegium
Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225,
poz.1635) dokonano opłaty skarbowej nr dok.2934 w kwocie 205,00 zł (słownie: dwieście pięc
łotych) na konto UM w Zdzieszowicach za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Opracowała:

Joanna Buska-Gnoińska

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

21.02.2011 r. 

         BURMISTRZ

     Dieter Przewdzing

  

Otrzymuj ą: 

1. Wakro Sp. z o.o. - ul. Zdzieszowicka 51, 47-330 Krępna

2. Strony postępowania-zgodnie z rozdzielnikiem, ogłoszenie na tablicy urzedu i w BIP Zdzieszowice

Do wiadomości:

- RDOŚ w Opolu – ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole 

- PPIS w Krapkowicach – ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice

- A/a

 

 



      Załącznik nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia

znak Oś. 7625-15/2010/2011 z dnia 21..02.2011 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu Wakro Sp. z o.o. w Krępnej o
instalację do malowania”.

Przedsięwzięcie
Polega na 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.

Inwestor
Wakro Sp. z o.o. 
ul. Zdzieszowicka 51
47-330 Krępna
Zdzieszowice

Firma planuje rozszerzenie prowadzonego przez siebie procesu technologicznego o operację  malowania.
Przedmiotowa inwestycja do malowania zostanie zlokalizowana na działce o nr ew. 676/3 i powierzchni
0,901  ha.  Przedmiotowa  inwestycja  do  malowania  zostanie  zlokalizowana  w  pobliŜu  istniejącej  hali
produkcyjnej naleŜącej do Wakro Sp. z o.o. Powierzchnia instalacji będzie wynosić ok. 324 m2 (18x18).
Warunkiem ograniczenia  negatywnego  oddziaływania  na środowisko  jest  zastosowanie  proponowanych
załoŜeń, czy zabezpieczeń przedstawionych dla poszczególnych elementów środowiska.
 Gospodarka odpadami w obszarze projektowanej inwestycji prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie wymogami prawnymi i w sposób nie stanowiący zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia ludzi oraz
środowiska. Powstające na terenie inwestycji odpady gromadzone będą w sposób selektywny, w miejscach
zabezpieczonych przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, a następnie odbierane przez
firmy posiadające stosowne pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania, a
takŜe odzysku lub unieszkodliwiania poszczególnych rodzajów odpadów.  Inwestycja nie będzie stwarzać w
stosunku do środowiska  gruntowo – wodnego zagroŜenia  ściekami.  Projektowane w ramach inwestycji
rozwiązania  technologiczne  zapewniają  bezpieczną  gospodarkę  wodno  –  ściekową  dla  otaczającego
środowiska.  Przewidziana  działalność  będzie  stanowić  źródło  emisji  zorganizowanej  zanieczyszczeń  do
powietrza  atmosferycznego.  W  celu  ograniczenia  emisji  zanieczyszczeń  pochodzących  z  planowanej
instalacji,  malarnia  wyposaŜona będzie w filtrację  powietrza  nawiewanego na filtrach kieszeniowych o
zdolności wychwytywania pyłów 91%. 
Funkcjonowanie  planowanej  inwestycji  nie  będzie  powodować  ponadnormatywnej  uciąŜliwości  dla
otaczającego  środowiska w zakresie oddziaływania hałasu emitowanego do otoczenia. Inwestycja w okresie
eksploatacji nie spowoduje Ŝadnych zmian w świecie roślin oraz świecie zwierzęcym tego rejonu, a takŜe nie
będzie wywierała ujemnego wpływu na ludzi.
        
Przewidywana ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów i paliw:

− stal – 1130 Mg/rok,
− drut spawalniczy – 7,443 Mg/rok,
− elektrody – 1,357 Mg/rok,
− śrut staliwny – 0,5 Mg/rok,
− alkalidowy podkład do metalu – 3357,6 kg/rok,
− alkalidowy lakier nawierzchniowy – 1351,4 kg/rok,
− epoksydowy podkład do metalu – 273 kg./rok,
− epoksydowa powłoka międzywarstwowa – 96 kg/rok,
− poliuretanowa powłoka nawierzchniowa – 120 kg/rok,
− rozpuszczalniki – 1152 l/rok,
− farby epoksydowe – 360 l/rok,
− farby alkidowe i winylowe – 480 l/rok,
− farby podkładowe wodorozcieńczalne – 120 l/rok,



− woda – 855,0 m3/rok,
− gaz propan – około 35 m3/rok,
− energia elektryczna – około 200 MWh.

Reasumując  moŜna  stwierdzić,  Ŝe  oddziaływanie  projektowanego  przedsięwzięcia,
polegającego  na rozbudowie  zakładu  o  instalację  do  malowania,  po  zastosowaniu  wskazanych
zabezpieczeń,  nie  spowoduje  przekroczeń  dopuszczalnych  standardów  środowiskowych  w
tamtejszym terenie.   

         BURMISTRZ

     Dieter Przewdzing



Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 
1 Numer wpisu w spisie kart B/3/2011
2 Zakres przedmiotowy decyzji

Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia  pn. „rozbudowa zakładu
Wakro Sp. z o.o. w Krępnej o instalację do
malowania”.

3 Znak sprawy Oś.7625-15/2010/2011
4 Data wydania 21.02.2011 r.
5 Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Zdzieszowic
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczyWakro Sp. z o.o 
7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji -
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu,

nazwa komórki organizacyjnej, numer
pokoju, numer telefonu)

Urząd Miejski Zdzieszowice 
Referat Infrastruktury i Ochrony
Środowiska
Pok. Nr B 207 
Tel. 077/4064453

9 Informacja, czy decyzja jest ostateczne oraz
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub o
dokonanych w nich zmianach  

Ostateczna  - 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępnienia
informacji

Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie
dotyczących podmiotu, którego dotyczy
decyzja

-

11 Uwagi -
 


