Zdzieszowice, 31.07.2012 r.

OŚ.6220.9.2012.JBG

ZAWIADOMIENIE - O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 38 oraz 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) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1969 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

zawiadamiam
że dnia 31 lipca 2012 r. została wydana przez Burmistrza Zdzieszowic decyzja nr
OŚ.6220.9.2012.JBG o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„rozbudowa zakładu WAKRO Sp. z o.o. w Krępnej oraz zakup przecinarki plazmowej
i specjalistycznego oprogramowania”
Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska i Powiatowego Inspektora Sanitarnego, są do wglądu w siedzibie Referatu
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, powyższą 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.

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

Zdzieszowice, 2012-07-31
OŚ.6220.9.2012.JBG

D ECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust.1,
ust. 2 pkt 2 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. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), a także § 3 ust.2 pkt.2 w związku z §3
ust. 1 pkt 15 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 rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.06.2012 r. firmy Wakro Sp. z o.o. w Krępnej, o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
rozbudowa zakładu WAKRO Sp. z o.o. w Krępnej oraz zakup przecinarki plazmowej i
specjalistycznego oprogramowania oraz 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

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
pn. rozbudowa zakładu WAKRO Sp. z o.o. w Krępnej oraz zakup przecinarki plazmowej i
specjalistycznego oprogramowania
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.

UZASADN IE NIE
Spółka z o.o. Wakro z mieszcząca się w Krępnej przy ul. Zdzieszowickiej 51 zwróciła
się z wnioskiem o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
powyższego przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie obejmuje dobudowanie obiektu o powierzchni 313,6 m2,
przeznaczonego pod instalację do cięcia plazmowego. Obiekt będzie zlokalizowany w pobliżu
istniejącego magazynu. W skład przedmiotowej instalacji będzie wchodziła maszyna do
cięcia plazmowego oraz system wentylacyjny z filtrem. Instalacja do cięcia plazmowego
zapewni szybkość, wysoką jakość oraz precyzję cięcia, co jest szczególnie ważne przy
obróbce niewielkich elementów. Szacunkowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w
związku z funkcjonowaniem planowanej instalacji do cięcia plazmowego wyniesie 19,5 kW.
Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie istniejącego zakładu Wakro Sp. z o.o. w
miejscowości Krępna, na działce o nr 676/3, obręb Krępna, o powierzchni 0,901 ha.
W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego zakładu znajdują się tereny drogi, za
nim tereny rolnicze – od strony północnej, zaś od strony wschodniej teren firmy produkcyjno-

usługowej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a od południa i zachodu
tereny rolnicze.
Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję objęty jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr LIV/400/98 Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 czerwca 1998 r., bowiem położona jest na terenach
oznaczonych w planie symbolami: RPU- tereny urządzeń obsługi gospodarki polowej,
ogrodniczej, zwierzęcej, S-tereny składów, Z-ulice zbiorcze, UH- tereny usług handlu.
W świetle powyższego zapisu prowadzenie powyższej działalności nie jest sprzeczne z wyżej
cytowanym planem zagospodarowania przestrzennego jednak należy zwrócić uwagę na
potrzebę dokonania wnikliwej analizy zgodności lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia
z mpzp.
Do wniosku o wydanie decyzji załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z
rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej oraz wypis i wyrys z planu zagospodarowania
przestrzennego.
Dane o złożonym wniosku umieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym
przez Burmistrza Zdzieszowic zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) Burmistrz Zdzieszowic
zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) Burmistrz Zdzieszowic
zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do
zgromadzonych materiałów w przedmiotowym postępowaniu przed wydaniem decyzji.
W wyznaczonym terminie (tj. 13.07.12 r.) żadna ze stron nie wniosła uwag.
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. „przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu
realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, w związku z § 3
ust.1 pkt 15 - instalacje do produkcji kotłów, zbiorników, kadzi lub innych pojemników z
blach, należy do planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko.
Organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowań zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 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. Nr 199, poz. 1227 z
późn.zm.) w dniu 28.06.2012 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o
wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu OOŚ dla przedmiotowego
przedsięwzięcia.
W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w opinii
sanitarnej z dnia 13.07.12 r (data wpływu do tut. urzędu 19.07.12 r.) znak NZ/GJ-4325-29/12
wyraził opinię o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww.
przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w
postanowieniu znak WOOŚ.4241.226.2012.WL z dnia 19.07.12 r.(data wpływu do tut. urzędu
23.07.12 r.) wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
poprzedzone zostało dokładną analizą przesłanek, wynikających z art. 63 ust. 1 pkt 1-3)
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. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.).
Projektowany obiekt posadowiony będzie na terenie obecnie utwardzonym więc nie
będzie konieczności prowadzenia prac budowlanych związanych z niwelacją terenu i
wykonaniem szczelnej, betonowej podstawy. Podczas wykonywania robót budowlanych i
montażowych związanych z realizacją przedsięwzięcia może występować lokalny,
krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, lecz należy uznać, że nie będzie on
znaczący i nie wpłynie na pogorszenie jakości powietrza. W trakcie realizacji przedsięwzięcia
może również wystąpić wzrost poziomu natężenia hałasu. Jednak relatywnie krótki okres
trwania prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości w tym zakresie. Powstające w
trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady będą zbierane w sposób selektywny, a następnie
przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.
Na etapie eksploatacji planowane przedsięwzięcie będzie źródłem zorganizowanej
emisji gazów i pyłów do powietrza z instalacji do cięcia plazmowego. Głównymi
zanieczyszczeniami emitowanymi podczas prowadzenia cięcia plazmowego będą pył ogółem,
tlenki azotu, żelazo, mangan. Instalacja będzie wyposażona w zespół filtrowentylacji, w skład
którego będzie wchodził filtr tkaninowy pulsacyjny, o skuteczności redukcji emisji pyłu
powyżej 99%. Eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje znaczącego pogorszenia stanu
jakości powietrza atmosferycznego w otoczeniu zakładu z uwagi na zastosowanie filtra
tkaninowego.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłami hałasu będą: agregat do cięcia
plazmowego oraz zespół filtrowentylacji, które będą zlokalizowane wewnątrz budynku.
Filtrowentylacja będzie stanowiła źródło hałasu o poziomie mocy akustycznej 84 dB.
Izolacyjność akustyczna ścian budynku do cięcia plazmowego, w zależności od materiału z
jakiego będą wykonane, wyniesie od 20 dB (ściany z płyty warstwowej) do 40 dB (ściany
murowane).
Biorąc pod uwagę położenie przedmiotowego obiektu względem terenów chronionych
ze względu na hałas, umieszczenie znaczących źródeł hałasu wewnątrz budynku oraz
planowany zakres poziomu izolacyjności przegród zewnętrznych budynku, przewiduje się, że
eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym stanie klimatu
akustycznego.
W związku z realizacją przedsięwzięcia przewiduje się zużycie wody na cele socjalnobytowe. Powstające ścieki bytowe będą odprowadzane do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu przedsięwzięcia ( dachów i terenów
utwardzonych) odprowadzane będą, na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, poprzez
studnię chłonną do ziemi. Przedsięwzięcie nie będzie źródłem ścieków przemysłowych.
Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z wytwarzaniem odpadów o kodach:
15 02 02* ( sorbenty, materiały filtracyjne w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach,
tkaniny do wycierania np. szmaty, ścierki i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi), 16 02 13* ( zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
niż wymienione w 16 02 09),12 01 99 ( inne niewymienione odpady).
Odpady będą selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach oraz w
odpowiednich pojemnikach, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Miejsca magazynowania odpadów
niebezpiecznych będą utwardzone i zadaszone.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia z dala od granic państwa oraz jego
charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu
przedmiotowej inwestycji) przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia postępowania
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Zakres i skala potencjalnych emisji związanych z jego funkcjonowaniem 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.
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, 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 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
Na podstawie przedstawionych informacji stwierdzono, że w wyniku realizacji
przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi skumulowane oddziaływanie na środowisko,
ponieważ istniejący zakład produkcji urządzeń inżynierii chemicznej zostanie rozbudowany o
instalację do ciecia plazmowego. Biorąc jednak pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia oraz
przyjęte w jego ramach rozwiązania techniczne przewiduje się, że skumulowane
oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia nie spowodują istotnych zmian w
środowisku.
W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wszystkich wymogów formalnych
do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając wymogi w
zakresie ochrony środowiska – organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o załączone
materiały oraz uzyskane opinie. Planowane przedsięwzięcie powinno zostać zaprojektowane
w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja zminimalizowała negatywne oddziaływanie na
środowisko.
Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o
której mowa w art. 72 ust.1 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 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn.zm.).
Od niniejsze decyzji przysługuje stronie możliwość odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach podlega opłacie skarbowej w wysokości 205 zł (dwieście pięć złotych) zgodnie
z art. 4 część I załącznika ust 45 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
Wpłatę dokonano w kasie Urzędu Miejskiego w dniu 18 czerwca 2012 r. nr pokwitowania No 5574261.

Opracowała:
Joanna Buska-Gnoińska
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska
31.07.2012 r.

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

Załącznik nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
znak OŚ.6220.9.2012.JBG z dnia 31.07.2012 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu
WAKRO Sp. z o.o. w Krępnej oraz zakupie przecinarki plazmowej i
specjalistycznego oprogramowania”

Inwestor
WAKRO Sp. z o.o.
ul. Zdzieszowicka 51
47-330 Krępna
Planowana inwestycja obejmuje dobudowanie obiektu o powierzchni 313,6 m2
przeznaczonego pod instalację do cięcia plazmowego, znajdującego się w pobliżu istniejącego
magazynu. W skład przedmiotowej instalacji będzie wchodziła maszyna do cięcia
plazmowego, system wentylacyjny z filtrem, oraz odpowiednie oprogramowanie.
Realizacja zamierzonego projektu będzie odbywała się na terenie Zakładu WAKRO Sp. z o.o.,
na działce o nr 676/3, zlokalizowanym w miejscowości Krępna, gmina Zdzieszowice, powiat
opolski.
Wielkość rocznego zużycia surowców i materiałów wykorzystywanych w procesach
produkcyjnych
- Stal 700000 kg/rok
- Drut spawalniczy 7443 kg/rok
- Elektrody 1357 kg/rok
- Mieszanka 80%Ar+20%CO2 15450 kg/rok
- Tlen techniczny 8240 kg/rok
- Gaz propan - butan 5,724 m3/rok
- Śrut staliwny 2500 kg/rok
Wykaz rodzajów i ilości odpadów jakie mogą powstać w trakcie realizacji inwestycji:
- 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury -1,00 Mg,
- 15 01 03 Opakowania z drewna - 2,00 Mg,
- 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02
02 - 0,50 Mg
- 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 0,50 Mg,
- 17 02 03 Tworzywa sztuczne – 1,50 Mg
- 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz – 1,00 Mg
- 17 04 05 Żelazo i stal – 5,00 Mg
- 17 04 07 Mieszaniny metali – 10,00 Mg
- 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 – 0,50 Mg
- 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 – 0,50 Mg

Podczas normalnego funkcjonowania instalacji do cięcia plazmowego powstawać będą
następujące rodzaje i ilości odpadów:
Odpady niebezpieczne
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np.: szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB) - 0,050 Mg
16 02 13 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16
02 09 – 0,050 Mg
Odpady inne niż niebezpieczne
12 01 99 Inne niewymienione odpady - 0,10 Mg
Zakres i skala potencjalnych emisji związanych z jego funkcjonowaniem 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.
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