
             Zdzieszowice, dnia 2016-01-05
 OŚ.6220.1.13.2015.JBG/2016

POSTANOWIENIE

Na  podstawie  art.  123  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960 r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego  (tj.  Dz.U.  z  2013  r.  poz.  267  ze  zm.)  oraz  art.  63  ust.  2  ustawy  z  dnia
3  października  2008  r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r.,
poz.1235 z późn. zm.) po zapoznaniu się z opiniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Opolu z dnia 17.12.15 r. (data wpływu do tut. urzędu 18.12.15 r.) znak WOOŚ.4241.350.2015.ES  i
Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krapkowicach  z  dnia  16.12.15  r.  (data
wpływu do tut. Urzędu 18.12.15 r.) znak NZ.4315.31.2015.GJ

  BURMISTRZ ZDZIESZOWIC po rozpatrzeniu wniosku: 

   NORDFOLIEN Polska Sp. z o.o. w Zdzieszowicach

                                ul. Rozwadzka 4

w   sprawie   uzyskania   decyzji   o   środowiskowych   uwarunkowaniach   zgody   na    realizację 
przedsięwzięcia  pn.:

"przebudowa z rozbudową  hali  produkcyjnej  wraz z częścią  biurowo-socjalną  oraz

warsztatową,  przeniesienie budynku namiotowego, magazynu farb oraz zbiornika propan-

butan, budowa parkingu, placu manewrowo-składowego oraz infrastruktury instalacyjnej w

zakładzie Nordfolien Polska Sp. z o.o. w Zdzieszowicach przy ul. Rozwadzkiej 4, na działkach

nr 859/1, 860/1, 860/2” 

po  uzyskaniu  opinii  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  i  Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 

postanawia

odstąpić od  obowiązku przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na  środowisko  przedmiotowego
przedsięwzięcia. 

UZASADNIENIE

Spółka z o.o. Nordfolien Polska z siedzibą w Zdzieszowicach w dniu 01.12.2015 r. złożyła
w  tut.  urzędzie  wniosek  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla
przedsięwzięcia pn.  przebudowa z rozbudową hali produkcyjnej wraz z częścią biurowo-socjalną
oraz  warsztatową,  przeniesienie budynku namiotowego,  magazynu farb  oraz  zbiornika  propan-
butan,  budowa  parkingu,  placu  manewrowo-składowego  oraz  infrastruktury  instalacyjnej  w
zakładzie Nordfolien Polska Sp. z o.o. w Zdzieszowicach przy ul. Rozwadzkiej 4, na działkach nr
859/1, 860/1, 860/2”.

 Do wniosku Inwestor dołączył  kartę  informacyjną  przedsięwzięcia,  mapę  ewidencyjną  obszaru



inwestycji,  wypis  z  rejestru  gruntów,  wypis  i  wyrys z  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego oraz wersję elektroniczną zapisu karty informacyjnej przedsięwzięcia. 

Planowane  przedsięwzięcie,  zostało  zakwalifikowane  zgodnie  z  §  3  ust.  2  pkt  2
(przedsięwzięcia  polegające  na  rozbudowie,  przebudowie  lub  montażu  realizowanego  lub
zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust.  1,  z wyłączeniem przypadków, wktórych
ulegająca  zmianie  lub  powstająca  w  wyniku  rozbudowy,  przebudowy  lub  montażu  część
realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile
progi te zostały określone) w związku z § 3 ust. 1 pkt 14 (instalacje do powierzchniowej obróbki
substancji,  przedmiotów  lub  produktów  z  zastosowaniem  rozpuszczalników  organicznych,  z
wyłączeniem  zmian  tych  instalacji  polegających  na  wprowadzeniu  do  ciągu  technologicznego
kontenerowych  urządzeń  odzysku  rozpuszczalników)  rozporządzenia  Rady Ministrów z  dnia  9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397 zpóźn. zm.), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko.

Przedsięwzięcie  będzie  realizowane na działkach o  nr  ewid.  860/1,  859/1,  860/2 obręb
Rozwadza.  Zgodnie  z  ustaleniami  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla
wyznaczonego obszaru w sołectwie Rozwadza, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/163/2000 Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 lutego 2000r., inwestycja będzie znajdować się na terenie
oznaczonym symbolem 3P-U- tereny przemysłowo-usługowe.

W związku z powyższym Burmistrz Zdzieszowic, działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z
2013 r., poz.1235 ze zm.), pismem z dnia 03.12.2015 r. znak OŚ.6220.13.2015.JBG, wystąpił do
Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krapkowicach  oraz  do  Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. 

W  odpowiedzi  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  w   piśmie
WOOŚ.4241.350.2015.ES  z dnia  17.12.15  r.  (data  wpływu do tut.  urzędu 18.12.15 r.)  wyraził
opinię,  iż  dla  przedmiotowego  przedsięwzięcia  nie  istnieje  potrzeba  przeprowadzenia  oceny
oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w piśmie (opinii sanitarnej) z dnia
16.12.15 r. (data wpływu do tut. urzędu 18.12.15 r.) znak NZ.4315.31.2015.GJ wniósł o odstąpienie
od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. 

Organ zważył co następuje:

- Nordfolien Polska Sp. z o.o. w Zdzieszowicach jest producentem:  folii  polietylenowej LDPE,
rękaw o grubości  40  – 250 µm,  folii  LDPE typu stretch  –  hood,  nadruków na folii  metodą
fleksograficzną,  worków foliowych,  opakowań transportowych.
- W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się:  rozbudowę hali produkcyjnej wraz z 
częścią biurowo-socjalną oraz warsztatową ( powierzchnia ok. 1 904 m2 )
 przeniesienie: 
 magazynu regranulatu (obiekt namiotowy) na północny-zachód od istniejących obiektów zakładu,
 magazynu farb (kontener) na północ od istniejących obiektów zakładu,
łączna powierzchnia tych obiektów ok. 622 m2,
 budowę parkingu raz placu manewrowego (powierzchnia ok. 5 506 m2),  przeniesienie zbiornika
propan  –  butan,   budowę  wiaty  rowerowej  (  powierzchnia  ok.  35  m2),  przebudowę  budynku
biurowego
- Technologia produkcji, asortyment i wielkość produkcji (16 000 Mg/rok) pozostają bez zmian.



Relokacji ulega tylko jedna z czterech maszyn konfekcyjnych - Elektronik 1, która to zostanie
przeniesiona z hali istniejącej do części hali projektowanej
- Etap realizacji przedsięwzięcia wiązać się będzie z pracami budowlano-montażowymi,  podczas
których wystąpi emisja pyłów i gazów. Emisja ta będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie z
chwilą zakończenia prac.
- W związku z realizacją inwestycji powstaną nowe źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza tj:
kocioł gazowy o mocy 30 kW,  2 promienniki gazowe o mocy 36 kW każdy.
- Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu 
PM10, pyłu PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Obliczone wartości stężeń pyłu 
zawieszonego (poza terenem zakładu) pochodzącego ze źródeł istniejących i projektowanych są na 
poziomie 0,011 – 0,027 µg/m3 w odniesieniu do okresu roku, wobec czego nie wpłyną znacząco na 
poziom tła zanieczyszczeń powietrza w rejonie zakładu.  Emisja pyłu zawieszonego ze wszystkich 
źródeł eksploatowanych na terenie zakładu po rozbudowie będzie niska ok. 88 kg/rok .Biorąc pod 
uwagę powyższe uznano, że inwestycja nie wpłynie znacząco na stan jakości powietrza w rejonie 
realizacji inwestycji.
-  W  bezpośrednim  sąsiedztwie  od  strony  wschodniej  zakładu  znajdują  się  tereny  chronione
akustycznie.  Na  etapie  realizacji,  w  ramach  przedmiotowego  przedsięwzięcia,  mogą  wystąpić
uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, wynikające z prowadzenia prac budowlano-
montażowych, prace te będą prowadzone w porze dziennej. Uciążliwość ta będzie miała charakter
przemijający.
- W związku z realizacją przedsięwzięcia powstaną nowe źródła emisji hałasu: 
a) źródło typu budynek - hala produkcyjna z pracującą  linią do konfekcjonowania Elektronik 1
(przeniesioną z istniejącej hali),
b) źródła punktowe – centrale wentylacyjne;
-  Z obliczeń  propagacji  hałasu w środowisku (uwzględniające  źródła istniejące i  projektowane)
wynika,  że  nie  wystąpią  przekroczenia  dopuszczalnych  poziomów  na  terenach  chronionych
(zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna). Izofona 50 dB dla pory dnia oraz izofona 40 dB dla pory
nocy nieznacznie wykraczają poza granicę własności działki inwestora w kierunku zachodnim na
tereny nie normowane akustycznie (tereny upraw polowych, łąki i pastwiska)
- W trakcie prac budowlano-montażowych przy nowej hali wraz z częścią biurowo-socjalną
oraz warsztatową wytwarzane będą następujące grupy odpadów:

•  opakowania papierowe i tekturowe (kod 15 01 01) – ok. 0,1 Mg,
• opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02) – ok.0,2 Mg,
• żelazo i stal, złom (demontaż starej instalacji) (kod 17 04 05)- ok. 5,0 Mg,
• zmieszane odpady z budowy inne niż 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (kod 17 09 04) –
• ok. 5,0 Mg

Odpady będą magazynowane selektywnie, a następnie zostaną przekazane uprawnionemu odbiorcy.
Masy ziemne wydobyte w trakcie robót budowlanych zostaną wykorzystane do niwelacji terenu.
Przy utrzymaniu wielkości produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych na poziomie 16 000 Mg/rok,
po uruchomieniu przedsięwzięcia nie przewiduje się wzrostu wytwarzanych odpadów w stosunku
do posiadanej decyzji Starosty Krapkowickiego nr BS.6220.3.2013 z dnia 31.07.2013 r.
- Pracownicy, w trakcie budowy obiektu będą korzystać z istniejącego zaplecza socjalnego zakładu
Nordfolien lub z przygotowanego własnego zaplecza sanitarnego. Przedmiotowe przedsięwzięcie
nie będzie generowało ścieków przemysłowych.
- Woda używana do chłodzenia maszyn będzie krążyła w obiegu zamkniętym. Ścieki bytowe na
etapie eksploatacji będą kierowane tak jak do tej pory do miejskiej kanalizacji sanitarnej
-  Realizacja przedsięwzięcia,  polegającego na rozbudowie  hali  produkcyjnej  oraz  przeniesieniu
dwóch  magazynów  i  placu  manewrowego  z  parkingiem,  nie  zmieni  sposobu  odprowadzania
ścieków opadowych. Wody opadowe i  roztopowe, jak dotychczas, będą  zbierane z powierzchni
utwardzonych terenów przemysłowych, ciągów komunikacyjnych oraz z połaci dachowych. Wody
opadowe  z  dachów  odprowadzane  będą  bezpośrednio  do  ziemi  za  pomocą  zbiorczych  studni
chłonnych oraz z wykorzystaniem drenażu z rur perforowanych. Wody opadowe i  roztopowe z



terenów  utwardzonych  będą  zbierane  za  pomocą  istniejącej  i  projektowanej  sieci  kanalizacji
deszczowej  i  odprowadzane  do  separatora  koalescencyjnego,  gdzie  po  podczyszczeniu  będą
odprowadzane do ziemi za pomocą drenażu z rur perforowanych.
-  Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w
planie gospodarowania wodami dorzecza Odry, o których mowa w art. 81 ust. 3 ustawy OOŚ;    
- Realizacja jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powodowały zagrożenia
wystąpienia poważnej awarii;
-  Ze  względu  na  lokalizację  przedsięwzięcia  (z  dala  od  granic  państwa)  oraz  jego  charakter
inwestycja  nie  wymaga  przeprowadzenia  postępowania  dotyczącego  transgranicznego
oddziaływania na środowisko;
- Planowana inwestycja znajduje się poza granicami form ochrony przyrody, w tym poza obszarami
Natura  2000,  poza  stanowiskami  chronionych  roślin,  grzybów  i  zwierząt  i  nie  będzie  łamała
zakazów w odniesieniu do nich obowiązujących;
-  Przedsięwzięcie  realizowane  będzie  również  poza  siedliskami  przyrodniczymi,  dla  ochrony
których wyznacza się obszary Natura 2000;      
- W bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
nie występują:

– obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
– obszary wybrzeży,
– obszary górskie lub leśne,
– obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne  zbiorników

wód śródlądowych,
– obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 
– obszary przylegające do jezior,
– uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej     

Kierując się uwarunkowaniami wynikającymi z art. 63 ustawy z dnia  3 października 2008 r.
o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r., poz.1235 z późn.zm.)  a w
szczególności  po   uwzględnieniu  stanowiska  organu  opiniującego  tj.  Regionalnego  Dyrektora
Ochrony Środowiska w Opolu stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Wobec  powyższego orzeczono jak w sentencji.                     
      

Pouczenie:
      

Na  niniejsze  postanowienie  nie  służy  prawo  złożenia  zażalenia,  zgodnie  z  art.  142  kpa
postanowienie w tej sprawie można zaskarżyć w odwołaniu decyzji. 

 
        Z up. BURMISTRZA

           mgr inż. Artur Gasz
     Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

Otrzymuj ą:
- Strony postępowania według rozdzielnika – w aktach sprawy
- Nordfolien Polska Sp. z o.o. – ul. Rozwadzka 4, 47-330 Zdzieszowice
Do wiadomości:
- RDOŚ w Opolu – ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole
- PPIS w Krapkowicach – ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice
- A/a


