Zdzieszowice, 23 lipiec 2012 r.
OŚ.6220.9.2012.JBG

PO S TAN O W I E N I E
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Na podstawie 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 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) a także § 3 ust.2 pkt.2
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), po zapoznaniu się z
opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 13.07.12 r
(data wpływu do tut. urzędu 19.07.12 r.) znak NZ/GJ-4325-29/12 oraz Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 19.07.12 r.(data wpływu do tut. urzędu 23.07.12 r.) znak
WOOŚ.4241.226.2012.WL kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 w/w ustawy

postanawiam
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na „rozbudowie zakładu WAKRO Sp. z o.o. w Krępnej oraz zakupie przecinarki
plazmowej i specjalistycznego oprogramowania”

UZASADNIENIE
Firma Wakro Sp. z o.o. w Krępnej pismem złożonym w dniu 18.06.2012 r. wystąpiła z
wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.
„rozbudowa zakładu WAKRO Sp. z o.o. w Krępnej oraz zakup przecinarki plazmowej i
specjalistycznego oprogramowania”
Zamierzone przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.2
pkt.2 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) tj. „rozbudowa,
przebudowa lub montaż realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust.1,
z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu
przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone”.
W związku z tym 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 2008 r.
Nr 199, poz.1227 ze zm.), pismem z dnia 28.06.2012 r. znak OŚ.6220.9.2012.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 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w opinii
sanitarnej z dnia 13.07 br znak NZ/GJ-4325-29/12 wyraził opinię o odstąpieniu od potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
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WOOŚ.4241.226.2012.WL z dnia 19.07. br wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia
nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów mieszkaniowych w sołectwach Rozwadza -Krępna
w obrębie gminy Zdzieszowice, przyjętym uchwałą Nr LIV/400/98 Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach z dnia 17.06.1998 r.
Zgodnie z MPZP działka o nr ew. 676/3 oznaczona jest symbolem RPU, UH, S, Z, dla którego
ustala się następujące przeznaczenie:
• RPU – tereny urządzeń obsługi gospodarki polowej, ogrodniczej, zwierzęcej,
• UH – tereny usług handlu,
• S – tereny składów,
• Z – ulice zbiorcze.
W związku z powyższym planowana inwestycja (rozbudowa zakładu o instalację cięcia
plazmowego) jest zgodna z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
którym jest objęta.
Organ zważył, co następuje:
– przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Krępna, w gminie
Zdzieszowice, powiecie opolskim, na działce nr 676/3 o powierzchni 0,901 ha, która jest w
wieczystym użytkowaniu firmy WAKRO Sp. z o.o.,
– obecnie na przedmiotowym terenie WAKRO Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie
inżynierii chemicznej materiałów sypkich,
– inwestor planuje wyposażyć zakład w instalacje do cięcia plazmowego, nowy obiekt o
powierzchni 313,6 m2 zlokalizowany będzie w okolicy magazynu.,
– realizacja inwestycji polegającej na budowie obiektu przeznaczonego pod posadowienie
instalacji do cięcia plazmowego nie spowoduje konieczności wycinki drzew, na
przedmiotowym terenie nie występuje roślinność cenna z punktu widzenia ochrony
przyrody i gatunków roślin,
– w celu udoskonalenia procesu cięcia metalu zakład zamierza posadowić instalację do cięcia
plazmowego, instalacja ta zapewnia precyzję, szybkość oraz najwyższą jakość cięcia, co jest
ważne głównie przy obróbce niewielkich elementów (urządzenie to pozwala na obróbkę
m.in.: stali miękkiej, nierdzewnej, aluminium i jego stopów, mosiądzu, miedzi, a także
żeliwa),
– szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w związku z funkcjonowaniem
planowanej instalacji do cięcia plazmowego wynosi ok. 19,5 kW.,
– do celów grzewczych (c.o., c.w.u.) zakład wykorzystuje gaz w ilości 37,5 m3/rok,
– do prac budowlanych związanych z budową obiektu przeznaczonego pod instalację do
cięcia plazmowego wykorzystywane będą maszyny i urządzenia w dobrym stanie
technicznym,
– z uwagi na fakt, iż przedmiotowa instalacja posadowiona będzie na terenie już
utwardzonym, nie będzie konieczności prowadzenia prac budowlanych związanych z
niwelacją terenu i wykonaniem szczelnej, betonowej podstawy,
– w trakcie realizacji planowego przedsięwzięcia powstawać będą przede wszystkim odpady
budowlane z grupy 17 oraz odpady z grupy 15, jednakże wytwórcą tych odpadów będzie
firma zewnętrzna wykonująca prace budowlane i ona będzie odpowiedzialna za ich
zagospodarowanie,
– wykonawca robót zobowiązany będzie do selektywnego magazynowania odpadów, z
uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami
nadającymi się do powtórnego wykorzystania,
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powstałe odpady w pierwszej kolejności będą kierowane do odzysku, natomiast w dalszej
kolejności do unieszkodliwiania.
w trakcie prowadzenia robót związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia
źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego będzie praca silników samochodów
transportowych spalających głównie olej napędowy, dowożących i wywożących materiały
na miejsce realizacji inwestycji. Emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter emisji
niezorganizowanej, o niedużym zasięgu oraz będzie występować okresowo, z różnym
natężeniem w sposób przemijający,
emisja hałasu z terenu inwestycji będzie związana z ruchem samochodów ciężarowych i
dostawczych związanych z transportem nowej instalacji do cięcia plazmowego,
prace instalacyjne będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, w oparciu o opracowany
harmonogram, a emitowany hałas będzie przejściowy,
podczas budowy nie przewiduje się powstawania ścieków, które mogłyby zanieczyścić
wody powierzchniowe lub podziemne,
planowana instalacja do cięcia plazmowego będzie źródłem dodatkowej emisji
zorganizowanej
pyłowych
i
gazowych
zanieczyszczeń
do
powietrza
atmosferycznego( przedmiotowa instalacja będzie wyposażona w urządzenie ochronne o
skuteczności >99%.),
głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi podczas prowadzenia cięcia plazmowego
będą: pył ogółem, tlenki azotu (przyjęte jako dwutlenek azotu), żelazo,
ze względu na położenie przedmiotowej inwestycji (najbliższy budynek mieszkalny
zlokalizowany ok. 120 m od instalacji) emitowany hałas nie będzie stwarzał znaczących
uciążliwości pod względem akustycznym,
ścieki bytowe z terenu zakładu, powstałe na skutek bytowania zatrudnionych osób,
odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej na podstawie umowy zawartej z firmą
świadcząca usługi w tym zakresie ( ilość powstających ścieków bytowo-gospodarczych
przyjęto jako 100% ilości pobranej wody pitnej, czyli około 900 m /rok.),
funkcjonowanie WAKRO Sp. z o.o. nie powoduje powstania ścieków technologicznych,
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W oparciu o załączone do wniosku informacje o przedsięwzięciu stwierdzono, że
przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodowało negatywnego oddziaływania na tereny
sąsiadujące, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji.
W celu ochrony powietrza atmosferycznego w trakcie realizacji przedsięwzięcia używany
będzie sprzęt w dobrym stanie technicznym.
Zakres i skala potencjalnych emisji związanych z funkcjonowaniem przedsięwzięcia
wykluczają możliwość wystąpienia istotnych negatywnych oddziaływań w odniesieniu do
poszczególnych komponentów środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie również
powodowało wykorzystywania zasobów naturalnych ani kumulowania oddziaływań z innymi
przedsięwzięciami. Realizacja oraz eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie
powodowała zagrożenia wystąpienia poważnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
W rejonie przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania jakiegokolwiek obszaru lub
obiektu przyrodniczego podlegającego ochronie, wynikającej z obszarów Natura 2000. Nie
stwierdzono też obiektów o walorach kwalifikujących je do objęcia taką ochroną. W bezpośrednim
sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:
– obszary wodno-błotne,
– obszary wybrzeży,
– obszary górskie lub leśne,
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obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników
wód śródlądowych,
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 przyrody,
obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
obszary przylegające do jezior,
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W związku z powyższym, mając na uwadze brzmienie art. 63 ust. 3 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 2008 r.
Nr 199, poz.1227 ze zm.) stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco
oddziaływać na środowisko zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji.
Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji

Pouczenie:
Na podstawie art. 65 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 2008 r. Nr
199, poz.1227 ze zm.) na postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Z up. BURMISTRZA
mgr Sybila Zimerman
Z -ca Burmistrza Zdzieszowic

Otrzymują:
1. WAKRO Sp. z o.o. - ul. Zdzieszowicka 51, 47-330 Krępna
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiskwa w Opolu-ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach – ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice
4. Strony postępowania:
- Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych – ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole
- Starosta Krapkowicki – ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
- Danuta Gołasz – ul. Odrzańska 13, 47-330 Krępna
- Julianna i Józef Przybyła - ul. Krótka 2 ,47-330 Krępna
- Józef Kaletta i Anna Matysiak-Kaletta – ul. Zdzieszowicka 47, 47-330 Krępna
- Teresa i Artur Czapla - ul. Mickiewicza 23, 47-330 Zdzieszowice
- Hubert Smolnik – ul. Zdzieszowicka 16, 47-330 Krępna
5. A/a

