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P O S T A N O W I E N I E 
 
 Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 63 ust. 2 i 2a, art. 64 ust. 1 
oraz 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 2016 r. poz. 353 ze zm), a także § 3 ust. 1 pkt 80 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) uwzględniając 
opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach zawartą 
w piśmie Nr NZ.4315.8.2017.TM z dnia 09.03.2017 r. i Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu zawartą w piśmie Nr WOOŚ.4241.74.2017.JGD z dnia 08.03.2017 r., 
po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego 
przez Panią Małgorzatę Poskart działającą w imieniu i na rzecz FES Factory Of Ecological 
Solitions Sp. z o. o. ul. Syta 170H, 02-987 Warszawa  
 

p o s t a n a w i a m 
 
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko                     
dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa pilotażowej instalacji do przetwarzania surowców 
wtórnych (projekt badawczy) na działce o nr ew. 1166/1 Obręb ew. 0011 Krapkowice, 
gm. Krapkowice”. Jednocześnie w myśl zapisów art. 63 ust. 2a ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie (…), wskazuję konieczność określenia w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach warunków, o których mowa: 

1. w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b) ustawy ooś: 
a) w instalacji pilotażowej, umieszczonej na  utwardzonym podłożu i pod 

zadaszeniem (w adaptowanym budynku biurowo-warsztatowym i w hali 
namiotowej) przetwarzać nie więcej niż 4 680 Mg/rok (15 Mg/d), odpadów 
o kodach: 03 03 07; 03 03 08; 15 01 01; 15 01 05; 19 12 01; 20 01 01. 

2. w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit c) ustawy ooś: 
a) przewidzieć adaptację istniejącego budynku biurowo – warsztatowego na halę 

pilotażowej instalacji do przetwarzania surowców wtórnych z okresem 
eksploatacji nie dłuższym niż 2 lata; 

b) przewidzieć adaptację istniejącego parkingu na plac magazynowy odpadów 
innych niż niebezpieczne z przewidywanym czasem eksploatacji nie dłuższym niż 
2 lata.  

 
 

U z a s a d n i e n i e 
 

Dnia 21.02.2017 roku do tut. urzędu wpłynął wniosek Pani Małgorzaty Poskart, 
działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez FES Factory Of Ecological 
Solitions Sp. z o. o. ul. Syta 170H, 02-987 Warszawa,  o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa pilotażowej instalacji do przetwarzania 
surowców wtórnych (projekt badawczy) na działce o nr ew. 1166/1 Obręb ew. 0011 
Krapkowice, gm. Krapkowice”. Do wniosku dołączone zostały: karta informacyjna 
przedsięwzięcia (wraz z zapisem w formie elektronicznej), kopia mapy ewidencyjnej oraz 
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wykaz działek ewidencyjnych, na których będzie realizowane przedsięwzięcie wraz 
z obszarem oddziaływania, a także dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.  

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 71) – tj. instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem 
odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji 
do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
r. – Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub 
wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów 
niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz 
rekultywacja składowisk odpadów – należą do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. 

Kompletny wniosek stał się podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego 
w przedmiotowej sprawie, o czym Burmistrz Krapkowic powiadomił strony Zawiadomieniem 
Nr GGR.6220.8.2017 z dnia 22.02.2017 r.  

Wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych 
o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

Teren, na którym planuje się realizację inwestycji jest objęty ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XI/180/04 Rady 
Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 34 poz. 1004 
z dnia 24 maja 2004 r.). Działka nr 1166/1 k. m. 3 znajduje się na terenie oznaczonym 
symbolami 2P, B, S, UR – przeznaczone pod istniejącą zabudowę przemysłową, 
produkcyjno-usługową, baz składowych, magazynów, rzemiosła.   

Wypełniając dyspozycje art. 64, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze 
zm.) pismem Nr GGR.6220.8.2017 z dnia 22.02.2017 r. zwrócono się do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, załączając do pism kartę 
informacyjną przedsięwzięcia oraz kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.   
W dalszym toku przedmiotowego postępowania administracyjnego otrzymano:   

1. opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 
Nr NZ.4315.8.2017.TM z dnia 09.03.2017 r. wnoszącą o odstąpienie od potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 
który wydając przedmiotową opinię uwzględnił zakres, jak również charakter 
inwestycji, 

2. opinię o numerze WOOŚ.4241.74.2017.JGD z dnia 08.03.2017 r. Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu wyrażającą stanowisko, że dla 
przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa pilotażowej instalacji do przetwarzania surowców 
wtórnych (projekt badawczy) na działce o nr ew. 1166/1 Obręb ew. 0011 Krapkowice, 
gm. Krapkowice” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko. Organ opiniujący wydał przedmiotową opinię i zgodnie z zapisem 
art. 64 ust 3a wskazał na konieczność określenia warunków, o których mowa 
w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b) i c) ustawy ooś.  

 
Z dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane 

przedsięwzięcie będzie polegało na zmianie sposobu użytkowania budynku biurowo-
warsztatowego na halę instalacji przetwarzania makulatury i odpadów wielomateriałowych 
o przepustowości maksymalnie 15 Mg/d oraz parkingu przed budynkiem na magazyn 
odpadów innych niż niebezpieczne. 

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na terenie Zakładu Mechanicznego 
,,ZAMPAP” w Krapkowicach S. A., tj. na działce o nr ew. 1166/1 k. m. 3 obręb ewidencyjny 
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0011 Krapkowice, położonej w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79 A. Teren ten 
zagospodarowany jest istniejącymi obiektami (budynek biurowy socjalno – produkcyjny 
o pow. zabudowy 2430 m², budynek produkcyjno-magazynowy o pow. 648 m², budynek 
biurowy (były łącznik) o pow. 71 m², budynek magazynowy o pow. 178 m², budynek biurowo-
warsztatowy o pow. ok. 591 m² - budynek objęty KIP przeznaczony do zmiany sposobu 
użytkowania), utwardzony nawierzchnią pod drogi dojazdowe, parking, plac manewrowy oraz 
uzbrojony w sieć wod.-kann. p.poż, energetyczną, elektryczną, telekomunikacyjną 
(brak instalacji gazowej). Bilans zagospodarowania nieruchomości: powierzchnia działki 
nr 1166/1 – 16 907 m², powierzchnia zabudowy – ok. 8 764 m²,  powierzchnia utwardzona 
– ok. 7 823 m², powierzchnia biologicznie czynna – ok. 319 m² (trawnik, skupisko krzewów 
ozdobnych (tuje) oraz jedno drzewo (okaz orzecha włoskiego). Dojazd do ww. nieruchomości 
prowadzony będzie od ulicy Opolskiej przez działki nr 93/29, 1165 należące do Zakładów 
Mechanicznych ,,ZAMPAP” w Krapkowicach S. A. Teren inwestycyjny graniczy: od strony 
północnej z drogą gminną; od strony wschodniej z terenami przemysłowymi ,,ZAMPAP”; 
od strony południowej – z terenami przemysłowymi CLASSEN – POL „ S. A. i drogą gminną; 
od strony zachodniej – z drogą gminną.  

Przedsięwzięcie swym zakresem obejmuje: 
Etap 1 – przygotowanie terenu pod budowę: zabezpieczenie terenu budowy, oznaczenie 
strefy budowy, oznaczenie miejsc czasowego gromadzenia odpadów budowlanych, 
wyposażenie stref czasowego gromadzenia odpadów w szczelne kontenery budowlane 
do magazynowania odpadów. 
Etap 2 – zmiana sposobu użytkowania, prace budowlano-remontowe, w tym: 

1. wykonanie fundamentów pod hydropulper, flotator, 
2. montaż linii technologicznej do przerobu surowców wtórnych wraz 

z infrastrukturą techniczną i technologiczną (zbiorniki wody obiegowej, wody 
sklarowanej, masy), 

3. wyznaczenie miejsc magazynowania, surowca oraz odpadów, 
4. przebudowa infrastruktury, podłączenie do istniejących sieci (w tym do: wod-kan, 

energetycznej oraz kanalizacji deszczowej). 
Etap 3 – uporządkowanie terenu: zlikwidowanie miejsc czasowego gromadzenia odpadów 

budowlanych, przekazanie odpadów powstałych w trakcie realizacji inwestycji 
podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia, wywóz nadmiaru ziemi 
w miejsce wskazane przez Inwestora, wyrównanie terenu za pomocą ziemi 
uprzednio magazynowanej w pryzmach, uporządkowanie terenu oraz 
przeprowadzenie testu bezpieczeństwa (szczelności) wykonanych instalacji, m.in. 
wodnej i ściekowej, inne prace porządkowo-organizacyjne. 

Planowane zamierzenie dotyczy w szczególności kontynuacji prowadzonych prac 
badawczych w zakresie badań przemysłowych (prac rozwojowych w przemyśle 
papierniczym), które w tym miejscu będą prowadzone przez 2 lata. 
Realizacja przedsięwzięcia wiąże się ze zmianą sposobu użytkowania (warunek 2.a) i 2 .b)): 

 budynku biurowo-warsztatowego na halę pilotażowej instalacji do przetwarzania 
surowców wtórnych (projekt badawczy), 

 parkingu przed budynkiem na magazyn odpadów (halę namiotową o pow. 
600 m²). 

W ramach odzysku R12 przewiduje się przetwarzanie 6 rodzajów odpadów innych 
niż niebezpieczne, w sumarycznej ilości około 4 680 Mg/rok, (15 Mg/d), tj.: odpadów 
o kodach: 

- 03 03 07 – mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury; 
- 03 03 08 – odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu: 
- 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury; 
- 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe; 
- 19 12 01 – papier i tektura; 
- 20 01 01 – papier i tektura; 

sklasyfikowanych zgodnie z załącznikiem rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
09  grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) (warunek 
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1 a)). Odpady dostarczane będą na teren Zakładu w formie sprasowanej, w belach i/lub 
w big – bagach (eliminacja wtórnego pylenia). 
 Jak wynika za Kip odpady przeznaczone do przetwarzania będą magazynowane 
na wydzielonym i zadaszonym placu w postaci hali namiotowej o pow. 600 m². Makulatura 
będzie cięta w rozdrabniaczu i podawana na taśmociąg dozujący wsad do hydropulpera 
(przy użyciu wózka widłowego). Zakładane proporcje wsadu na jeden cykl rozwłókniania: 
ok. 900 kg makulatury na 4,5 m³ wody obrotowej (obiegowej w układzie zamkniętym), czas 
rozwłókniania od 20 do 40 minut/cykl w zależności od rodzaju makulatury. Po rozwłóknieniu 
masa będzie rozcieńczana do 3,5-4 % i odpompowywana przez sito o oczkach 10 mm 
do zbiornika masowego. Odsort z nad sita hydropulpera (pozostałość na sicie) podawany 
będzie grawitacyjnie do bębna oczyszczającego w celu rozdzielenia celulozy od foli. 
 Masa z kadzi (o stężeniu ok. 3,5 – 4%) poddawana będzie na piasecznik i sortownik, 
następnie masa ta po przejściu przez sito 1,5 mm kierowana będzie do kadzi zbiorczej, 
masa odrzucona trafi na sortownik wibracyjny Janson, w tym miejscu masa odrzucona 
będzie odpadem a masa zaakceptowana trafia do zbiornika wody obrotowej. Masa z kadzi 
zbiorczej będzie pompowana na kadkę stałego poziomu i na pompę pompującą masę na 
pierwszy stopień hydrocyklonów. Masa odrzucona trafi na pompę i piasecznik (wytwarzany 
drugi odpad). Masa przyjęta na kadkę stałego poziomu zostanie przekierowana 
na zagęszczarkę skośną, a później na prasę dwusitową, po której będzie rozdrobniona 
w przenośniku ślimakowym. Przetworzony odpad w procesie R12 (masa celulozowa, 
wilgotność masy to 50 %), będzie przygotowywany do wysyłki w celu recyklingu poza 
terenem zakładu. 
 Odpad z bębna oczyszczającego trafi do wstępnego mycia, w tym miejscu powstaną 
zanieczyszczenia ciężkie o frakcji powyżej 10 mm. Po myciu wstępnym folia będzie podana 
na mycie zasadnicze na myjni dynamicznej. Ostatnim etapem oczyszczania folii będzie 
prasowanie na prasie ślimakowej. Tak przygotowany odpad (wilgotność po prasie to około 
2-5%), przekazywany będzie do dalszego recyklingu poza terenem Zakładu). 

Budynek przeszłej hali instalacji przetwarzania makulatury oraz plac magazynowania 
odpadów stanowić będzie wydzielony teren użytkowany przez Inwestora na podstawie 
odrębnej umowy zawartej pomiędzy Inwestorem, a użytkownikiem wieczystym na podstawie 
umowy dzierżawy. Obiekt eksploatowany będzie 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) 
w systemie trójzmianowym. Według założeń przedsięwzięcie obsługiwane będzie przez 
3-4 pracowników. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia przewidywane ilości 
wykorzystywanej wody, surowców, energii elektrycznej i cieplnej wyniosą: 

 woda: 
– około 88 m³/rok – na potrzeby socjalno-bytowe, 
-- około 1872 m³/rok – na potrzeby technologiczne, 

 flokulanty do oczyszczenia wody obiegowej – 2,2 Mg/rok, 

 energia elektryczna – około 2800 MWh/rok. 
W trakcie realizacji inwestycji emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych związana 

będzie głównie z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych oraz emisją ze spalania 
paliw w pojazdach, maszynach i urządzeniach wykorzystywanych podczas ww. prac. Emisja 
zanieczyszczeń do powietrza w tym okresie będzie miała charakter czasowy, nie spowoduje 
trwałych zmian w powietrzu atmosferycznym i zakończy się w momencie zakończenia prac 
budowlano montażowych.  

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji do powietrza będą: 

 procesy technologiczne prowadzone w hali – do środowiska uwalniana będzie 
para wodna z układu wentylacji grawitacyjnej. W trakcie przeładunku 
i magazynowania odpadów nie wystąpią emisje pyłowe. Odpady dostarczane 
będą w formie sprasowanej, w belach lub w big-bagach. 

 ruch pojazdów – przewiduje się max 1 sam. ciężarowy/dobę, o ładowności 
40 Mg, tj.: około 240 pojazdów /rok. 

Na terenie planowanej instalacji do rozładunku, przemieszczania i załadunku 
odpadów będzie wykorzystywany wózek widłowy zasilany energią elektryczną (praca wózka 
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ok. 1 – 2 h/zmianę ), tj. max. 2 496 h/rok, który nie będzie źródłem emisji substancji 
do powietrza. 

Procesy energetyczne nie będą prowadzone w obiektach objętych planowaną 
działalnością badawczą w zakresie przetwarzania odpadów. Energia elektryczna zapewni 
w całości ciepło procesowe, natomiast c.w.u. będzie dostarczana z istniejącego układu 
eksploatowanego przez ZAMPAP (bez zmian do stanu obecnego). 

Analizując powyższe należy uznać, że planowana instalacja nie będzie źródłem 
emisji pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, dla których odnotowywane są przekroczenia 
standardów jakości powietrza wskazane w ,,Programie ochrony powietrza dla strefy 
opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10, pyłu PM 2,5 
oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych”. 
Emisje związane z transportem z uwagi na niewielką skalę oraz planowany okres ich trwania 
 nie stanowią poważnego zagrożenia, nie będą mieć wpływu na występujące przekroczenia 
standardów.  
 Najbliższe tereny prawnie chronione przed hałasem, tj.: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane są od terenu zakładu w odległości ok. 120 m 
w kierunku południowym (ul. Słoneczna) oraz 440 m w kierunku północnym (ul. Kolejowa 
oraz Opolska). Hałas emitowany na etapie budowy będzie miał charakter lokalny, 
krótkotrwały o dużej dynamice zmian natężenia, wynikającego z rodzaju prowadzonych 
w danym momencie robót. Uciążliwości hałasowe ustąpią po zakończeniu prac 
budowlanych. 
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, źródłami hałasu będą: 

 źródło typu ,,budynek”, w którym umieszczona będzie instalacja pilotażowa 
przetwarzania makulatury (urządzenia należące do ww. linii technologicznej – 
moc akustyczna ok. 70÷85 dB każde), 

 źródła wszechkierunkowe (silnik taśmociągu, silnik napędu hydropulpera – moc 
akustyczna ok. 72-80 dB każde), 

 źródła liniowe: 
       - samochody ciężarowe dostarczające makulaturę oraz odbierające produkty 

gotowe (masę celulozową, PCV) oraz odpady (szlam oraz odpady z odrzutu 
mechanicznego) – moc akustyczna ok. 63 dB; 

       - wózek widłowy elektryczny transportujący celulozę i odpady – moc akustyczna 
52 dB. 

Pomiędzy budynkiem biurowo-warsztatowym, adaptowanym na halę pilotażową 
instalacji przetwarzania makulatury, a terenem chronionym akustycznie zlokalizowane są 
istniejące obiekty ekranujące, położone na terenie działki o nr ew. 1166/1, tj.: garaż 
o wysokości ok. 5 m, ogrodzenie betonowe pełne o wysokości ok. 2,2  m oraz wiata 
o wysokości 4 m, posiadająca z 3 stron przegrody budowlane z blachy falistej. Ponadto 
pomiędzy w/w działkami występuje obniżenie terenu (dawne wyrobisko wapienia), które 
od strony wschodniej przekształca się w niewielkie wzniesienie porośnięte drzewami 
(głównie sosną) z występującym skupiskiem form krzewiastych (głównie głogu). Teren ten 
pełni rolę wyniesionego ,,zielonego” ekranu akustycznego. 
 Analiza akustyczna (zilustrowana na mapach akustycznych przedstawiających 
izofony poziomu dźwięku) wykazała, iż klimat akustyczny obecnych w sąsiedztwie terenów 
mieścić się będzie na poziomie tła akustycznego, w granicach ustalonych norm 
i standardów. W obliczeniach nie uwzględniono ekranowania istniejącej szaty roślinnej, 
uwzględniono natomiast pracę wszystkich źródeł hałasu, w tym pozostałych obiektów 
należących do firmy ,,ZAMPAP” położonych na terenie działki o nr 1166/1. Zatem 
eksploatacja omawianej instalacji nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego terenów 
chronionych. 
 Realizacja inwestycji może powodować wytwarzanie odpadów innych niż 
niebezpieczne w szacunkowej ilości około 16 Mg np. odpadów o kodach: 15 01 01 ,15 01 02, 
15 01 05, 17 02 03, 17 04 05, 17 05 07, 17 05 04, 17 06 04, 17 09 04 katalogu odpadów 
(rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923)). Obowiązek zagospodarowania odpadów spoczywać będzie 
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na ich wykonawcy. Zgodnie z informacją zamieszczoną w Kip, masy ziemne wydobyte 
w trakcie prowadzenia budowy zostaną w miarę możliwości wykorzystane na terenie 
inwestycji lub jako odpad wywiezione poza teren i zagospodarowane przez uprawnione 
podmioty. 
  Wytworzone w procesie odzysku makulatury (odzysk R12) ,,produkty takie jak: masa 
papiernicza (kod odpadu 19 12 12 w ilości 2 916 Mg/rok), oraz tworzywa sztuczne 
zawierające polietylen (kod odpadu 19 12 04 w ilości 1 337  Mg/rok) mogą utracić status 
odpadu po spełnieniu łącznie kryteriów określonych w art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach, 
i uszczegóławianiu ich w decyzji administracyjnej wydanej dla prowadzonej działalności 
(np. pozwolenie na przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane). Do czasu utraty 
statusu odpadu, sposób gospodarowania wytworzoną masa papiernicza podlegał będzie 
wymogom ustawy o odpadach.    

W związku z eksploatacją przedsięwzięcia będą powstawały odpady niebezpieczne, 
o kodach: 16 02 13*, 16 02 14*, 19 12 11*, w ilości około 240 Mg/rok, orz odpady inne niż 
niebezpieczne o kodach: 19 12 02, 19 12 03, 19 12 07, 19 12 09, 15 02 03, w ilości około 
189 Mg/rok. Wytwarzane odpady będą wstępnie magazynowane w hali namiotowej oraz 
w hali pilotażowej instalacji, odpowiednio w szczelnych kontenerach lub mauzerach 
wykonanych z tworzyw sztucznych. Po zgromadzeniu ilości transportowej, odpady 
w kontenerach magazynowych (bez przeładunku) przekazywane będą do dalszego 
zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom. 

Teren inwestycyjny (działka 1166/1 obręb Krapkowice) położony jest w odległości 
ok. 400-500 m w kierunku południowo-zachodnim od obszaru szczególnego zagrożenia 
powodzią. Nieruchomość posiada odwodnienie i czynną wewnątrzzakładową kanalizację 
deszczową. Zakładowa kanalizacja sanitarna podłączona jest do miejskiej sieci sanitarnej na 
warunkach WIK Sp. z o. o. w Krapkowicach. Ponadto Spółka ,,ZAMPAP” posiada własne 
ujęcie wody podziemnej. 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych używany będzie sprawny sprzęt i maszyny 
budowlane, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń ropopochodnych 
do środowiska wodno-gruntowego. Plac budowy wyposażony zostanie w kontener biurowo-
sanitarny oraz przewoźną kabinę TOY-TOY (zbiornik ściekowy ok. 1 m³). Zgromadzone 
nieczystości ciekłe będą systematycznie wywożone do oczyszczalni ścieków przez firmę 
posiadającą stosowne uprawnienia w tym zakresie. 

Planowane przedsięwzięcie zaopatrywane będzie w wodę z ujęcia należącego 
 do Spółki ,,ZAMPAP”. Wytworzone ścieki przemysłowe (mieszanina wód technologicznych 
oraz ścieków bytowych obu zakładów), po wstępnym oczyszczaniu i napowietrzaniu 
na flotatorze, istniejącą zakładową kanalizacją (należącą do firmy ,,ZAMPAP”) 
odprowadzane będą do gminnej kanalizacji komunalnej i dalej do mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków firmy ,,Biokrap” Sp. z o. o. w Krapkowicach. Wody opadowe 
i deszczowe z terenu planowanego przedsięwzięcia będą zagospodarowane jak dotychczas, 
tj. odprowadzane będą do zakładowej kanalizacji deszczowej firmy ,,ZAMPAP”. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze: 

 Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Odra od Osobłogi 
do małej Panwi (punkt Odra – Wróblin, powyżej ujścia małej Panwi),o kodzie 
europejskim PLRW60002111799, stan w Planie określono jako zły, ocena stanu 
– zagrożony ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, derogacja (wpływ 
działalności antropogenicznej prowadzonej w innych zlewniach, oddziałuje 
na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia prowadzonej w innych 
zlewniach, oddziałuje na stan JCW oraz brak możliwości ograniczenia wpływu 
tych oddziaływań. Istnieje konieczność przesunięcia w czasie założenia 
osiągnięcia celów środowiskowych przez JCW). 

 Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie europejskim 
PLGW6000127 (region wodny środkowej Odry) jest częścią monitorowaną 
o dobrym stanie ilościowym oraz dobrym stanie chemicznym, oceniona jako 
zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Nie dotyczy tej części 
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odstępstwo od osiągnięcia celów (tym samym nie wskazano typu odstępstwa ani 
daty oraz terminu osiągnięcia dobrego stanu). 

Biorąc pod uwagę powyższe ocenia się, że realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje 
pogorszenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych  i tym samym nie spowoduje 
nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami 
na obszarze Dorzecza Odry.   

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują przedsięwzięcia realizowane 
oraz zrealizowane mogące mieć wpływ na powstanie oddziaływań skumulowanych.  
 W bezpośrednim obszarze jego oddziaływania w granicach działki o nr ew. 1166/1 
obręb ew. 0011 Krapkowice, występują obiekty, które kwalifikowane są do przedsięwzięć 
wymienianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  
 Z uwagi na rodzaje oraz ilości materiałów wykorzystywanych na terenie planowanej 
inwestycji, zakład nie będzie zaliczał się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 
niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym 
ryzyku wystąpienia awarii  przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).  
 Wskutek zmian klimatycznych i coraz częściej występujących anomalii pogodowych, 
na terenie planowanego przedsięwzięcia mogą występować zagrożenia meteorologiczne 
w postaci huraganowych wiatrów, połączonych z intensywnymi opadami deszczu, 
powodujących lokalne podtopienia. 
 Na etapie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego analizie poddane będą 
również normy i wymagania wskazane w prawie budowlanym dot. odporność na wiatry 
huraganowe. Ponadto w fazie  ich eksploatacji prowadzone, będą wymagane prawem 
przeglądy oraz terminowe oceny stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych. 
Instalacji oraz urządzenia objęte będą stałym dozorem, dzięki temu wszelkie odstępstwa od 
pracy, w tym warunki pracy: stany pogodowe, przewidywane zagrożenia ogłaszane przez 
gminne centrum reagowania kryzysowego będą na bieżąco kontrolowane celem 
dostosowania warunków pracy instalacji do prognozowanych utrudnień. Powyższe działania 
zminimalizują ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej spowodowanej w/w czynnikami. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza formami ochrony przyrody, o których mowa 
w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 
z późn. zm.), w tym poza stwierdzonymi dotychczas stanowiskami gatunków chronionych 
i ich siedliskami, a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów. 
 Najbliższym obszarem Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji przedsięwzięcia 
jest znajdujący się w odległości 3,7 km od niego obszar Żywocickie  Łęgi PLH160019, dla 
którego sporządzono plan zadań ochronnych (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Żywocickie Łęgi PLH160019 – Dz. Urz. Woj. Op. poz. 
2226). W ww. akcie prawnym zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia 
dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków będących przedmiotem ochrony oraz 
zidentyfikowano cele działań ochronnych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie 
będzie generowała wskazanych w planie zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie 
na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych. 
 Przedsięwzięcie realizowane będzie poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi 
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie 
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz poza korytarzami ekologicznymi 
wyznaczonymi w 2005 roku przez Polską Akademię Nauk – Zakład Badania Ssaków 
w Białowieży na zlecenie Ministerstwa Środowiska. 
 W oparciu o treść ,,Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu 
na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu, PM 2,5 oraz poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych” tutejszy organ 
stwierdził, że przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w strefie, w której  występują 
przekroczenia standardów jakości powietrza dla benzo(a)pirenu oraz pyłu PM10 i PM2,5. 
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Jednak biorąc pod uwagę skalę i charakter inwestycji, uznano, że nie wpłynie ona znacząco 
na stan jakości powietrza w rejonie jej realizacji. 

Uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdza się, 
że nie będzie ono związane z obszarami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy 
o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie (…), a mianowicie z: 

 obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód 
podziemnych, w tym siedliskami lęgowymi lub ujściami rzek; 

 obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim; 

 obszarami górskimi lub leśnymi; 

 obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami 
ochronnymi zbiorników wód śródlądowych; 

 obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 
archeologiczne; 

 obszarami przylegającymi do jezior; 

 uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. 
   Realizacja oraz eksploatacja nie będzie powodowała zagrożenia wystąpienia 
poważnej awarii. Lokalizacja przedsięwzięcia oraz jego charakter będą powodowały jedynie 
lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedsięwzięcia, w związku z powyższym 
inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dot. transgranicznego oddziaływania 
na środowisko.   

Mając na uwadze usytuowanie, skalę oddziaływania na środowisko i rodzaj 
przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wynikające z treści art. 63 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie (…), uwzględniając przy tym opinie Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Krapkowicach, organ stwierdza, iż nie ma konieczności przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa 
pilotażowej instalacji do przetwarzania surowców wtórnych (projekt badawczy) 
na działce o nr ew. 1166/1 Obręb ew. 0011 Krapkowice, gm. Krapkowice”. 

Przedmiotowe postanowienie wydano w oparciu o dokumentację zgromadzoną 
w sprawie, analizując cechy przedsięwzięcia oraz jego charakter i zakres oraz biorąc pod 
uwagę, że jego realizacja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska 
oraz zdrowie i życie ludzi. 

 
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. 

          Na niniejsze postanowienie nie służy prawo wniesienia zażalenia 

 
 
                                                                                                                                      Z up. Burmistrza  
                                                                                                                                   Zastępca Burmistrza  
                                                                                                                                       Romuald Haraf 

 
 
 
 
Otrzymują: 
 
1. Strony postępowania  
2. a/a 

 


