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D E C Y Z J A 

O ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH 

 
 Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) i art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, 
art. 84, art. 85 ust. 1 i 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. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 22, 
37 i 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.4315.7.2017.TM z dnia 10.03.2017 r. i Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu zawartą w piśmie Nr WOOŚ.4241.67.2017.AW z dnia 14.03.2017 r., 
po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego 
przez Panią Małgorzatę Poskart działającą w imieniu i na rzecz EKO-PROBUD Bartosz 
Szczepanek ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin, 
 
 

stwierdzam 
 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:  
,,Budowa wytwórni mas bitumicznych o wydajności maksymalnej 200 Mg/h zlokalizowanej 
na działce o nr ew. 266/12 obręb Dąbrówka Górna, gm. Krapkowice, powiat krapkowicki, 
woj. Opolskie dla firmy EKO-PROBUD”. Jednocześnie na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) wskazuję konieczność uwzględnienia następujących 
warunków: 
1. w celu ograniczenia emisji: 

 z napełniacza silosa mączki wapiennej zastosować filtr workowy o skuteczności 
redukcji na poziomie nie niższym niż 99 %; 

 z suszarki bębnowej zastosować filtr tkaninowy dwustopniowy o skuteczności redukcji 
na poziomie nie niższym niż 90 %, 

2. w okresach suchych bezdeszczowych, drogi oraz kruszywa i destrukt na pryzmach, 
zraszać wodą zgromadzoną w projektowanym zbiorniku retencyjno-rozsączającym 
na wody opadowe, z funkcją p. poż, 

3. w celu zabezpieczenia transportowanych materiałów przed rozwiewaniem i wtórnym 
pyleniem (wywożenie mas bitumicznych oraz transportowanie kruszyw i destruktu) 
przewidzieć plandeki, 

4. gromadzenie surowców sypkich do produkcji (mączki wapiennej), przewidzieć 
w szczelnych silosach, 

5. magazynowanie asfaltu przewidzieć w szczelnych zbiornikach, izolowanych termicznie, 
ogrzewanych, wyposażonych w pełną automatykę, 

6. do podczyszczania wód opadowych i roztopowych tzw. ,,brudnych” przewidzieć 
zespolony z odmulaczem separator substancji ropopochodnych. 

 
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
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U Z A S A D N I E N I E 
 

Dnia 09.02.2017 roku do tut. urzędu wpłynął wniosek Pani Małgorzaty Poskart, 
działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez EKO-PROBUD Bartosz 
Szczepanek ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin, o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wytwórni mas bitumicznych 
o wydajności maksymalnej 200 Mg/h zlokalizowanej na działce o nr ew. 266/12 obręb 
Dąbrówka Górna, gm. Krapkowice, powiat krapkowicki, woj. Opolskie dla firmy 
EKO-PROBUD”. Do wniosku dołączone zostały: karta informacyjna przedsięwzięcia (wraz 
z zapisem w formie elektronicznej), kopia mapy ewidencyjnej oraz wykaz działek 
ewidencyjnych, na których będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z obszarem 
oddziaływania, a także dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Ponadto dnia 
03.03.2017 r. do tut. urzędu wpłynęło uzupełnienie w/w wniosku, które zostało przedłożone 
również w RDOŚ w Opolu 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 22, 37 i 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) planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko i kwalifikuje się jako: 

 instalacje do produkcji mas bitumicznych (pkt 22), 

 instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, 
substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. 
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami 
spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców 
energetycznych, inne niż wymienione w  § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji 
do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, 
zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m³ 
oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³, a także 
niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców 
energetycznych (pkt 37), 

 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 (pkt 80). 

Kompletny wniosek stał się podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego 
w przedmiotowej sprawie, o czym Burmistrz Krapkowic powiadomił strony Zawiadomieniem 
Nr GGR.6220.7.2017 z dnia 14.02.2017 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 XXIII/286/2016 Rady 
Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 209 poz. 
z dnia 16 stycznia 2017 r.). Działka nr 266/12 k. m. 3 znajduje się na terenie oznaczonym 
symbolami 5P, U jako – tereny o podstawowym przeznaczeniu dla obiektów produkcyjnych 
i/lub zabudowy usługowej. W sąsiedztwie przedsięwzięcia zlokalizowane są: 

 w kierunku zachodnim – tereny poza obszarem obowiązywania planu – grunty 
przemysłowe, 

 w kierunku wschodnim – tereny drogi krajowej – głównej przyspieszonej 
(oznaczonej jako GP) droga krajowa nr 45, 

 w kierunku północnym – tereny zielonej izolacyjnej (oznaczonej jako 4Zi), 
za nimi autostrada A4, 

  w kierunku południowym – teren obiektów produkcyjnych, zabudowy 
usługowej i/lub parkingów (wg oznaczenia – 6P, U, KS). 
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Działka o nr 266/12, na której przewidziana jest inwestycja, stanowi teren o całkowitej 
powierzchni 3,9006 ha biologicznie czynny i wolny od zabudowy, z gruntami ornymi w klasie 
bonitacji IVa i V. Teren nie posiada mediów ani infrastruktury drogowej. Realizacja 
przedsięwzięcia nie wymaga wycinki drzew. 

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.6220.7.2017 z dnia 14.02.2017 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.4315.7.2017.TM z dnia 17.02.2017 r. wnoszącą o nałożenia na Inwestora 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu 
raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednakże, po przesłaniu przez 
tut. organ pismem nr GGR.6220.7.2017 z dnia 06.03.2017 r. uzupełnienia Kip, organ 
opiniujący wydał opinie wnoszącą o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko uznając, iż ponowna analiza przedsięwzięcia 
uwzględniająca skalę i charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, 
wyniki analiz emisji m.in.: zanieczyszczeń do powietrza i hałasu oraz lokalizację 
planowanego przedsięwzięcia pozwala stwierdzić, iż inwestycja nie wykazuje 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,    

2. opinię o numerze WOOŚ.4241.67.2017.AW z dnia 14.03.2017 r. Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu wyrażającą stanowisko, że dla 
przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wytwórni mas bitumicznych o wydajności maksymalnej 
200 Mg/h zlokalizowanej na działce o nr ew. 266/12 obręb Dąbrówka Górna, 
gm. Krapkowice, powiat krapkowicki, woj. Opolskie dla firmy EKO-PROBUD” 
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 c) 
ustawy ooś.  

 
Z dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane 

przedsięwzięcie będzie polegało na budowie oraz montażu modułowej linii technologicznej 
do produkcji masy bitumicznej, wytwórni emulsji asfaltowej wraz z infrastrukturą techniczną 
oraz towarzyszącą. Projektowane przedsięwzięcie zapewni zaplecze techniczne stwarzające 
warunki do prowadzenia prac badawczych w zakresie opracowania nowych formuł oraz 
receptur stosowanych w produkcji betonu asfaltowego. 

Głównym elementem projektowanego zakładu będzie działalność związana 
z produkcją mieszanek mineralno – asfaltowych w wytwórni mas asfaltowo-bitumicznych, 
zwanej dalej WMB, o maksymalnej teoretycznej wydajności 200 Mg mieszanki na godzinę 
i rzeczywistej maksymalnej wydajności z jaką będzie pracowała wytwórnia szacowanej 
na poziomie 160 Mg/h. W zakładzie eksploatowane będą również: 

 moduł odzysku destruktu (MOD) o wydajności max. 50 Mg/h, 

 wytwórnia emulsji asfaltowej (WEA) o wydajności max. 6 Mg/h. 
Jednoczenie Inwestor rozważa możliwość prowadzenia przetwarzania odpadów 

z udziałem odpadów innych niż niebezpieczne o kodach: 

 17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg, 

 17 03 02 – mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01. 
Na terenie projektowanego przedsięwzięcia zlokalizowane zostaną m.in.: 

 wytwórnia mieszanek mineralno – asfaltowych z modułem do odzysku 
destruktu, 

 wytwórnia emulsji asfaltowych, 

 budynek administracyjno-socjalny, 

 kontenery pracownicze z częścią laboratoryjną, 
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 2 wagi samochodowe wraz z pomieszczeniem rejestratora wagi, 

 plac składowy kruszyw z zasiekami, 

 droga komunikacyjna oraz place manewrowe i postojowe dla samochodów 
ciężarowych oraz osobowych, 

 zasieki na kruszywo, destrukt asfaltowy, 

 zbiornik retencyjno – rozsączający na wody opadowe z funkcją p.poż. 

 portiernia.  
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się również montaż: 

 zbiorników oleju opałowego o całkowitej pojemności do 30 m³, 

 zbiorników asfaltu o pojemności całkowitej 300 m³, 

 zbiornika emulsji asfaltowej o pojemności 30 m³, 

 zbiornika gotowej masy bitumicznej o pojemności całkowitej ok. 30 m³ 
(tj. 70 Mg). 

Produkcja mas bitumicznych prowadzona będzie w stacjonarnej instalacji tzw. 
Wytwórni Mas Bitumicznych (WMB) wyposażonej w moduł odzysku destruktu (MOD), 
w skład ocenianej instalacji wejdą m.in. elementy: 

 magazyn surowca (zasieki na kruszywa o frakcji 0/2 ÷ 22/31 – ok. 7+1 
boksów), 

 magazyn odpadu (zasieki na destrukt – 1 boks), 

 linia dozowania kruszywa (7 dozatorów kruszywa m.in. 7m³ z przenośnikiem 
dozującym kruszywa oraz z czujnikiem obecności materiału), 

 przenośniki taśmowe od dozatorów do bębna suszarki, 

 suszarka kruszywa (bęben suszący) wyposażona w palnik olejowy o mocy 
14 kW z wentylatorem nadmuchowym, 

 dwupłaszczowy naziemny zbiornik do magazynowania oleju opałowego o poj. 
30m³, 

 instalacja odpylająca wyposażona w filtr tkaninowy, dwustopniowy 
z rozdziałem pyłu i przenośnikami ślimakowymi (systemem transportu pyłów) 
wraz z kominem, elewator gorący, 

 sortownik kruszywa (min. 5 pokładowy + by pass), 

 zbiornik gorącego kruszywa wyposażony w sondy maksymalnego 
zapełnienia, czujnik temperatury, by-pass, 

 system ważenia, zespół wag z czujnikami tensometrycznymi, 

 mieszalnik kruszywa, 

 naziemne, pionowe zbiorniki asfaltu poj. łącznej 300 m³ - grzane elektryczne 
z izolacją 200 mm i płaszczem z blachy trapezowej, 

 waga asfaltu ze spustem przez dno, ogrzewana elektrycznie, 

 silos wypełniacza własnego o poj. ok. 40 m³, 

 instalacja wypełniacza z odzysku wraz z silosem na pył, 

 silos mączki o poj. ok. 60 m³, 

 mieszalnik dwuwałowy min. zarób 1600 kg, 

 naziemny zbiornik gotowej masy bitumicznej o pojemności całkowitej 
ok. 30 m³ (tj. 70 Mg), zamontowany bezpośrednio pod mieszalnikiem, 

 układ sterowania (sterownia), tj. system komputerowy  zabudowany 
w kontenerze sterowniczym do obsługi wytwórni i kontroli produkcji 
z możliwością protokołowania produkcji i parametrów produkcji, 

 2 wagi samochodowe ciężarowe najazdowe o nośności min. 40 Mg każda 
z legalizacją i automatycznym wyświetlaniem wagi. 

Według założeń organizacyjnych instalacja do produkcji mas bitumicznych oraz 
wytwórnia emulsji asfaltowej obsługiwana będzie przez 3 – 4 pracowników fizycznych 
(docelowo do 10 osób). Zakład będzie funkcjonował maksymalnie przez sześć dni 
w tygodniu, z wyjątkiem świąt, wyłącznie w porze dziennej, w systemie dwuzmianowym, 
maksymalnie 16 godzin/dobę (czas pracy uzależniony od pory roku – w godzinach dziennych 
6ºº - 20ºº). Zakłada się również około 3-4 miesięczne wyłączenie z produkcji w okresie 
zimowym. 
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W trakcie realizacji inwestycji emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych związana 
będzie głównie z prowadzeniem prac budowlanych oraz ruchem pojazdów budowlanych. 
Emisja zanieczyszczeń do powietrza w tym zakresie będzie miała charakter czasowy, 
nie spowoduje trwałych zmian w powietrzu atmosferycznym i zakończy się w momencie 
zakończenia prac budowlano-montażowych. 

Etap eksploatacji będzie wiązał się z emisją: 
a) zorganizowaną : 

 pyłów i gazów ze spalania paliwa w palniku suszarki oraz w palniku modułu 
emulsji asfaltowej, 

 pyłów i gazów z procesów otaczania kruszywa w mieszalniku otaczarki, 

 gazów z magazynowania surowców oraz produktów (za wyjątkiem procesów 
magazynowania gotowej emulsji asfaltowej w zbiorniku, z uwagi na pełną 
hermetyzację układu zakładana emisja zerowa): 
- ze zbiorników asfaltu (bitumu), 
- ze zbiornika gotowej masy, 
- ze zbiornika mączki wapiennej, 
- ze zbiornika oleju opałowego. 

 Pył z odpylania gazów z suszarki i wieży wytwórni zatrzymywany będzie 
w dwustopniowym filtrze tkaninowym (o redukcji ponad 90 %) będzie transportowany 
za pomocą szczelnych przenośników ślimakowych z powrotem do produkcji i operacje 
te nie będą związane z emisją do powietrza. Ponadto, silos mączki wapiennej będzie 
wyposażony w filtr o przepustowości 12-40 m³/mini i skuteczności nie mniejszej niż 99 %. 

b) niezorganizowaną: 

 pyłu pochodzącą z transportu i magazynowania surowców (kruszyw), 

 gazów i pyłów pochodzących z załadunku gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej na środki transportu i jej wywozu z terenu inwestycji, 

 spalin z silników pojazdów (ładowarki kołowej i samochodów ciężarowych), 
poruszających się po terenie inwestycji. 

 Emisja pyłu z obszaru magazynowania kruszywa będzie miała znikomy wpływ 
na stan czystości powietrza, ponieważ naturalna wilgotność dostarczanych kruszyw będzie 
ograniczała proces wywiewania ziaren drobnych. Ponadto, niezorganizowana emisja spalin 
pochodząca z silników ww. pojazdów, nie będzie miała istotnego wpływu na jakość 
powietrza.   
 Z informacji zawartych w Kip, wynika, że cały układ do tankowania zbiorników będzie 
układem zamkniętym. Pełna automatyka prowadzenia procesu technologicznego będzie 
gwarantować automatyczne zatrzymanie procesu z chwilą awarii. 
 Instalacja wyposażona będzie w palnik wielomediowy, przystosowany do spalania 
oleju opałowego lekkiego i gazu ziemnego (na tym etapie będzie wykorzystywany wyłącznie 
palnik olejowy, istnieje jednak możliwość przełączenia w przyszłości na gaz ziemny GZ50, 
co spowoduje dodatkowe obniżenie emisji). Palnik wytwórni będzie nowoczesnym palnikiem 
przemysłowym o wysokiej sprawności, w którym zastosowano najnowocześniejsze 
rozwiązania stosowane – sterowanie przemiennikiem częstotliwości, tłumik hałasu, 
zoptymalizowany układ spalania paliw. Pozostałe źródła zanieczyszczeń gazowych, z uwagi 
na niezorganizowany charakter emisji, nie są doposażone w urządzenia oczyszczania 
powietrza. Przed wprowadzeniem zanieczyszczeń gazowych unoszonych z bębna suszarki 
oraz poszczególnych przesypów kruszywa i wypełniacza są one odpylane w filtrze 
tkaninowym, ze zintegrowaną komorą osadnikową, korytem zbiorczym pyłów, ze wspólnym 
odprowadzaniem pyłu grubego i drobnego. 
 W okresach suchych bezdeszczowych, drogi oraz kruszywa i destrukt na pryzmach, 
zraszane będą wodą, zgromadzoną w projektowanym zbiorniku retencyjno-rozsączającym, 
na wody opadowe, z funkcją p. poż., W celu zabezpieczenia transportowanych materiałów 
przed rozwiewaniem i wtórnym pyleniem (wywożenie mas bitumicznych oraz 
transportowanie kruszyw i destruktu) stosowane będą plandeki. Ponadto, szczelne – 
hermetyczne obudowy elewatorów uniemożliwią emisje pyłów na zewnątrz. 
 Z obliczeń dołączonych do Kip, wynika, że wartości dopuszczalne stężeń 
zanieczyszczeń do powietrza będą dotrzymane poza granicami terenu zakładu. 
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 Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się oddziaływanie na klimat 
akustyczny, które będzie związane z pracą sprzętu budowalnego i transportu obsługującego 
plac budowy. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i zakończy się z chwilą zakończenia prac 
budowlano-montażowych. 
 Jak wynika z Kip, w kierunku południowo-zachodnim, w odległości ok. 300 m, 
od granic ocenianej posesji (za terenem należącym do firmy PRO-VENT Systemy 
Wentylacyjne, Posiłkowa 4a, Dąbrówka Górna) znajdują się tereny zabudowy oznaczone 
w planie miejscowym symbolem 3 MM – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej, objęte 
prawną ochroną przed hałasem. 
 Eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z emisją hałasu do środowiska 
spowodowaną: 

 funkcjonowaniem wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych, 

 funkcjonowaniem wytwórni emulsji asfaltowych, 

 ruchem pojazdów ciężarowych dostarczających surowce i odbierających 
wyroby budowlane, w obszarze placu manewrowego i drogi dojazdowej, 

 ruchem ładowarki kołowej w obszarze placu składowego, 

 ruchem pojazdów osobowych. 
 Źródłem emisji hałasu w okresie funkcjonowania zakładu będą zatem stacjonarne 
punktowe (,,wszechkierunkowe”) i powierzchniowe źródła hałasu oraz ruchome źródła 
hałasu. 
 Na podstawie przeprowadzonych obliczeń opartych o dokładny model obliczeniowy 
należy stwierdzić, że nie występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu poza 
granicami terenu w porze dziennej. 
 Reasumując należy stwierdzić, że prognozowane oddziaływanie na środowisko 
projektowanego zakładu na klimat akustyczny, a w szczególności oddziaływanie skutkujące 
przekroczeniami dopuszczalnego poziomu hałasu, zamknie się w obszarze projektowanej 
inwestycji. Stąd też oddziaływanie inwestycji na klimat akustyczny w obszarze, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny nie przekroczy norm określonych prawem. 
 Głównymi źródłami powstawania odpadów na etapie realizacji planowanej inwestycji 
będą prace ziemne, roboty budowlane, instalacyjne i prace wykończeniowe. Na etapie prac 
budowlanych działalność wykonawcy będzie powodowała wytworzenie odpadów głównie 
z grupy 17 katalogu odpadów. Odpady będą magazynowane w sposób, selektywny, 
w wyznaczonych miejscach. 
 Eksploatacja przedmiotowej inwestycji będzie się wiązała z powstawaniem odpadów 
niebezpiecznych (m.in. 15 01 10*, 15 02 02*, 17 03 03*) i innych niż niebezpieczne 
(m.in. 15 01 03, 16 01 17, 16 01 19). Wytworzone odpady przekazane zostaną do odzysku 
lub unieszkodliwiania firmom specjalistycznym posiadającym stosowne pozwolenia 
w zakresie gospodarki odpadowej. O ile nastąpi taka konieczność odpady niebezpieczne 
oraz inne niż niebezpieczne, przed oddaniem do odzysku lub unieszkodliwiania będą 
czasowo magazynowane w sposób selektywny, w miejscach do tego przeznaczonych, 
opisanych, odpowiednio do tego przygotowanych (utwardzonych, zamkniętych, 
zadaszonych). 
 Projektowana instalacja będzie wyposażona w moduł umożliwiający dozowanie 
do procesu produkcji mas bitumicznych destruktu asfaltowego  (wytworzonego poza 
ocenianym terenem, a pochodzącego z procesów technologicznych frezowania nawierzchni 
drogowych) kwalifikowanego do odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie: 

 17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg (w tym odpady, w których 
asfalt może być jedynie spoiwem masy, a jego zawartość jest niewielka lub 
nawierzchnie betonowe, 

 17 03 02 – mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 (w tym 
odpady nie zawierające substancji smołowych). 

 Według założeń technologicznych w instalacji będą używane wyłącznie odpady 
nie zawierające substancji smołowych, zatem nie będą to odpady niebezpieczne. 
 Na etapie realizacji przedsięwzięcia, dla pracowników budowy, zostanie 
zorganizowane zaplecze socjalne i sanitarne. Powstające ścieki sanitarne będą gromadzone 
w zbiorniku bezodpływowym i okresowo wywożone na oczyszczalnię ścieków. 
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 Z przedłożonych informacji wynika, że nie będą powstawały ścieki przemysłowe. 
Powstające na terenie zakładu ścieki bytowe, będą wprowadzane do projektowanej 
kanalizacji sanitarnej, następnie wspólnie z pozostałymi ściekami powstającymi na terenie 
ww. zakładu odprowadzane zostaną do sieci administrowanej przez spółkę Wodociągi 
i Kanalizacja Sp. z o. o., ul. Czecha 1, 47-300 Krapkowice, a następnie zostaną oczyszczone 
na obiektach oczyszczalni ścieków należących do Biokrap Sp. z o. o. ul. Kolejowa 20, 
47-300 Krapkowice. 
 Na etapie eksploatacji inwestycji wody opadowe i roztopowe (umownie ,,czyste”) 
z powierzchni dachów (kontenerów oraz z budynku sanitarnego) odprowadzone będą bez 
oczyszczenia układem wód czystych. Wody tzw. ,,brudne”, zebrane z nawierzchni 
szczelnych terenów przemysłowych (placu manewrowego, drogi dojazdowej), za pomocą 
projektowanej zakładowej kanalizacji deszczowej zostaną skierowane na zespolony 
z odmulaczem separator substancji ropopochodnych. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze: 

 Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Odra od Osobłogi 
do małej Panwi o kodzie europejskim PLRW60002111799, stan w Planie 
określono jako zły (część wód – SZCW),  ocena stanu – zagrożony ryzykiem 
nieosiągnięcia celów środowiskowych, odstępstwa – tak, 

 Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie europejskim 
PLGW6000127 (region wodny środkowej Odry) jest częścią monitorowaną 
o dobrym stanie ilościowym i chemicznym, oceniona jako zagrożona ryzykiem 
nieosiągnięcia celów środowiskowych.  

 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.   

Obszar, na którym będzie realizowana przedmiotowa inwestycja graniczy 
z Obszarem Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie i znajduje się w odległości około 
1,5 km od korytarza ekologicznego ,,Dolina Odry”. Najbliższe otoczenie inwestycji to tereny 
istniejącej infrastruktury drogowej – DK A4 i DK nr 45 oraz tereny o charakterze 
przemysłowym. Działka, na której będzie realizowana inwestycja leży poza formami ochrony 
przyrody, nie stwierdzono na ww. obszarze występowania gatunków chronionych, przez 
teren realizacji inwestycji nie przebiega korytarz ekologiczny. W ramach inwestycji 
nie przewidziano wycinki drzew. 

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; 

 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. 
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. 
 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” stwierdza się, 
że przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w strefie, w której występują przekroczenia 
standardów jakości powietrza dla benzo(a)pirenu oraz pyłu PM10 i PM 2,5. Jednak biorąc 
pod uwagę przyjęte rozwiązania ograniczające oddziaływanie przedmiotowej inwestycji 
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w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego ocenia się, że nie wpłynie 
ona znacząco na stan jakości powietrza w rejonie jej realizacji. 
 W myśl zapisów rozporządzenia 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 
poważnej awarii przemysłowej przedmiotowa wytwórnia mas bitumicznych nie należy 
do kategorii zakładów ,,o zwiększonym ryzyku”, a tym bardziej zakładów ,,o dużym ryzyku”.  

Lokalizacja przedsięwzięcia znajduje się poza zasięgiem terenów zagrożenia 
powodziowego (rzeki Odry i jej dopływów). W trakcie wystąpienia ograniczonej dostępności 
wody, w tym wody do podlewania terenów zielonych oraz zraszania dróg i surowców 
(kruszyw i destruktu) na pryzmach, będzie wykorzystywana woda deszczowa zgromadzona 
w zbiorniku, a w przypadku jej wyczerpania zraszanie dróg dojazdowych zostanie 
wstrzymane do czasu ustąpienia deficytów wody pitnej. 

Na etapie projektowania obiektów budowalnych (w szczególności modułowej wieży 
wytwórni) uwzględnione będą normy i wymagania wskazane w prawie budowlanym 
dot. odporności na wiatry huraganowe, ponadto w fazie eksploatacji zakładu będą 
prowadzone, przez osoby do tego wyznaczone, wymagane prawem przeglądy oraz 
terminowe oceny stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych. Instalacje oraz 
urządzenia będą objęte 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 zakładu do prognozowanych utrudnień (m. in. zabezpieczenie pryzm magazynowych 
surowców przed rozwiewaniem, sprawdzenie stabilności konstrukcji instalacji i zbiorników, 
zabezpieczenie klap oraz taśmociągu, itp.). 

Z informacji zawartych  Kip wynika, że skumulowane oddziaływanie z realizowanymi 
lub planowanymi przedsięwzięciami w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji 
nie wystąpi. 
   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.   
 Ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego dojazd do nieruchomości, na której 
planowana jest realizacja inwestycji będzie zapewniony wyłącznie poprzez skrzyżowanie 
drogi krajowej nr 45 z drogą gminną do miejscowości Posiłek (dz. nr 277/7). 
 Uwzględniając ww. rozwiązania i metody ocenia się, iż przedmiotowe przedsięwzięcie 
nie spowoduje wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrożenia wynikającego 
z mogących powstawać emisji. 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm) Zawiadomieniem nr GGR.6220.7.2017 
z dnia 22.03.2017 r. (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) poinformowano strony 
postępowania o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie oraz o możliwości 
wypowiedzenia się co do ich treści w terminie 7 dni, a także o braku możności załatwienia 
sprawy w terminach określonych w Kpa (art. 35 § 3). W wyznaczonym terminie 
nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków. 

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, zważając na charakter i rodzaj przedsięwzięcia, jego 
usytuowanie, skalę oddziaływania na środowisko oraz biorąc pod uwagę opinie: 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, uwzględniając uwarunkowania, o których mowa 
w art. 63 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.) organ stwierdza 
w niniejszej decyzji, że dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wytwórni mas bitumicznych 
o wydajności maksymalnej 200 Mg/h zlokalizowanej na działce o nr ew. 266/12 obręb 
Dąbrówka Górna, gm. Krapkowice, powiat krapkowicki, woj. Opolskie dla firmy 
EKO-PROBUD” brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
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Przedmiotową decyzję wydaje się po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy, 
analizując cechy i zakres planowanego przedsięwzięcia, a także biorąc pod uwagę, że jego 
realizacja nie wpłynie negatywnie na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.  
 

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. 
 
 
 

POUCZENIE 
 
 Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie, za moim pośrednictwem Burmistrza Krapkowic 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) wydanie  
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podlega opłacie skarbowej w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście 
pięć złotych). Przelewu dokonano dnia 03-02-2017 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                              Burmistrz 

                                                                                                         Andrzej Kasiura  

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. strony postępowania 

2. a/a  
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Załącznik do decyzji Burmistrza Krapkowic Nr GGR.6220.7.2017 z dnia 04.04.2017 r. 
 

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wytwórni mas bitumicznych o wydajności 
maksymalnej 200 Mg/h zlokalizowanej na działce o nr ew. 266/12 obręb Dąbrówka Górna, 
gm. Krapkowice, powiat krapkowicki, woj. Opolskie dla firmy EKO-PROBUD”. 
 
 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie oraz montażu modułowej 
linii technologicznej do produkcji masy bitumicznej, wytwórni emulsji asfaltowej wraz 
z infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącą. Projektowane przedsięwzięcie zapewni 
zaplecze techniczne stwarzające warunki do prowadzenia prac badawczych w zakresie 
opracowania nowych formuł oraz receptur stosowanych w produkcji betonu asfaltowego. 

Głównym elementem projektowanego zakładu będzie działalność związana 
z produkcją mieszanek mineralno – asfaltowych w wytwórni mas asfaltowo-bitumicznych, 
zwanej dalej WMB, o maksymalnej teoretycznej wydajności 200 Mg mieszanki na godzinę 
i rzeczywistej maksymalnej wydajności z jaką będzie pracowała wytwórnia szacowanej 
na poziomie 160 Mg/h. W zakładzie eksploatowane będą również: 

 moduł odzysku destruktu (MOD) o wydajności max. 50 Mg/h, 

 wytwórnia emulsji asfaltowej (WEA) o wydajności max. 6 Mg/h. 
Jednoczenie Inwestor rozważa możliwość prowadzenia przetwarzania odpadów 

z udziałem odpadów innych niż niebezpieczne o kodach: 

 17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg, 

 17 03 02 – mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01. 
Na terenie projektowanego przedsięwzięcia zlokalizowane zostaną m.in.: 

 wytwórnia mieszanek mineralno – asfaltowych z modułem do odzysku 
destruktu, 

 wytwórnia emulsji asfaltowych, 

 budynek administracyjno-socjalny, 

 kontenery pracownicze z częścią laboratoryjną, 

 2 wagi samochodowe wraz z pomieszczeniem rejestratora wagi, 

 plac składowy kruszyw z zasiekami, 

 droga komunikacyjna oraz place manewrowe i postojowe dla samochodów 
ciężarowych oraz osobowych, 

 zasieki na kruszywo, destrukt asfaltowy, 

 zbiornik retencyjno – rozsączający na wody opadowe z funkcją p.poż. 

 portiernia.  
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się również montaż: 

 zbiorników oleju opałowego o całkowitej pojemności do 30 m³, 

 zbiorników asfaltu o pojemności całkowitej 300 m³, 

 zbiornika emulsji asfaltowej o pojemności 30 m³, 

 zbiornika gotowej masy bitumicznej o pojemności całkowitej ok. 30 m³ 
(tj. 70 Mg). 

Produkcja mas bitumicznych prowadzona będzie w stacjonarnej instalacji tzw. 
Wytwórni Mas Bitumicznych (WMB) wyposażonej w moduł odzysku destruktu (MOD), 
w skład ocenianej instalacji wejdą m.in. elementy: 

 magazyn surowca (zasieki na kruszywa o frakcji 0/2 ÷ 22/31 – ok. 7+1 
boksów), 

 magazyn odpadu (zasieki na destrukt – 1 boks), 

 linia dozowania kruszywa (7 dozatorów kruszywa m.in. 7m³ z przenośnikiem 
dozującym kruszywa oraz z czujnikiem obecności materiału), 

 przenośniki taśmowe od dozatorów do bębna suszarki, 

 suszarka kruszywa (bęben suszący) wyposażona w palnik olejowy o mocy 
14 kW z wentylatorem nadmuchowym, 

 dwupłaszczowy naziemny zbiornik do magazynowania oleju opałowego o poj. 
30m³, 
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 instalacja odpylająca wyposażona w filtr tkaninowy, dwustopniowy 
z rozdziałem pyłu i przenośnikami ślimakowymi (systemem transportu pyłów) 
wraz z kominem, elewator gorący, 

 sortownik kruszywa (min. 5 pokładowy + by pass), 

 zbiornik gorącego kruszywa wyposażony w sondy maksymalnego 
zapełnienia, czujnik temperatury, by-pass, 

 system ważenia, zespół wag z czujnikami tensometrycznymi, 

 mieszalnik kruszywa, 

 naziemne, pionowe zbiorniki asfaltu poj. łącznej 300 m³ - grzane elektryczne 
z izolacją 200 mm i płaszczem z blachy trapezowej, 

 waga asfaltu ze spustem przez dno, ogrzewana elektrycznie, 

 silos wypełniacza własnego o poj. ok. 40 m³, 

 instalacja wypełniacza z odzysku wraz z silosem na pył, 

 silos mączki o poj. ok. 60 m³, 

 mieszalnik dwuwałowy min. zarób 1600 kg, 

 naziemny zbiornik gotowej masy bitumicznej o pojemności całkowitej 
ok. 30 m³ (tj. 70 Mg), zamontowany bezpośrednio pod mieszalnikiem, 

 układ sterowania (sterownia), tj. system komputerowy  zabudowany 
w kontenerze sterowniczym do obsługi wytwórni i kontroli produkcji 
z możliwością protokołowania produkcji i parametrów produkcji, 

 2 wagi samochodowe ciężarowe najazdowe o nośności min. 40 Mg każda 
z legalizacją i automatycznym wyświetlaniem wagi. 

Według założeń organizacyjnych instalacja do produkcji mas bitumicznych oraz 
wytwórnia emulsji asfaltowej obsługiwana będzie przez 3 – 4 pracowników fizycznych 
(docelowo do 10 osób). Zakład będzie funkcjonował maksymalnie przez sześć dni 
w tygodniu, z wyjątkiem świąt, wyłącznie w porze dziennej, w systemie dwuzmianowym, 
maksymalnie 16 godzin/dobę (czas pracy uzależniony od pory roku – w godzinach dziennych 
6ºº - 20ºº). Zakłada się również około 3-4 miesięczne wyłączenie z produkcji w okresie 
zimowym. 

W trakcie realizacji inwestycji emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych związana 
będzie głównie z prowadzeniem prac budowlanych oraz ruchem pojazdów budowlanych. 
Emisja zanieczyszczeń do powietrza w tym zakresie będzie miała charakter czasowy, 
nie spowoduje trwałych zmian w powietrzu atmosferycznym i zakończy się w momencie 
zakończenia prac budowlano-montażowych. 

Etap eksploatacji będzie wiązał się z emisją: 
c) zorganizowaną : 

 pyłów i gazów ze spalania paliwa w palniku suszarki oraz w palniku modułu 
emulsji asfaltowej, 

 pyłów i gazów z procesów otaczania kruszywa w mieszalniku otaczarki, 

 gazów z magazynowania surowców oraz produktów (za wyjątkiem procesów 
magazynowania gotowej emulsji asfaltowej w zbiorniku, z uwagi na pełną 
hermetyzację układu zakładana emisja zerowa): 
- ze zbiorników asfaltu (bitumu), 
- ze zbiornika gotowej masy, 
- ze zbiornika mączki wapiennej, 
- ze zbiornika oleju opałowego. 

 Pył z odpylania gazów z suszarki i wieży wytwórni zatrzymywany będzie 
w dwustopniowym filtrze tkaninowym (o redukcji ponad 90 %) będzie transportowany 
za pomocą szczelnych przenośników ślimakowych z powrotem do produkcji i operacje 
te nie będą związane z emisją do powietrza. Ponadto, silos mączki wapiennej będzie 
wyposażony w filtr o przepustowości 12-40 m³/mini i skuteczności nie mniejszej niż 99 %. 

d) niezorganizowaną: 

 pyłu pochodzącą z transportu i magazynowania surowców (kruszyw), 

 gazów i pyłów pochodzących z załadunku gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej na środki transportu i jej wywozu z terenu inwestycji, 
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 spalin z silników pojazdów (ładowarki kołowej i samochodów ciężarowych), 
poruszających się po terenie inwestycji. 

 Emisja pyłu z obszaru magazynowania kruszywa będzie miała znikomy wpływ 
na stan czystości powietrza, ponieważ naturalna wilgotność dostarczanych kruszyw będzie 
ograniczała proces wywiewania ziaren drobnych. Ponadto, niezorganizowana emisja spalin 
pochodząca z silników ww. pojazdów, nie będzie miała istotnego wpływu na jakość 
powietrza.   
 Pełna automatyka prowadzenia procesu technologicznego będzie gwarantować 
automatyczne zatrzymanie procesu z chwilą awarii. Cały układ do tankowania zbiorników 
będzie układem zamkniętym. 
 Instalacja wyposażona będzie w palnik wielomediowy, przystosowany do spalania 
oleju opałowego lekkiego i gazu ziemnego (na tym etapie będzie wykorzystywany wyłącznie 
palnik olejowy, istnieje jednak możliwość przełączenia w przyszłości na gaz ziemny GZ50, 
co spowoduje dodatkowe obniżenie emisji). Palnik wytwórni będzie nowoczesnym palnikiem 
przemysłowym o wysokiej sprawności, w którym zastosowano najnowocześniejsze 
rozwiązania stosowane – sterowanie przemiennikiem częstotliwości, tłumik hałasu, 
zoptymalizowany układ spalania paliw. Pozostałe źródła zanieczyszczeń gazowych, z uwagi 
na niezorganizowany charakter emisji, nie są doposażone w urządzenia oczyszczania 
powietrza. Przed wprowadzeniem zanieczyszczeń gazowych unoszonych z bębna suszarki 
oraz poszczególnych przesypów kruszywa i wypełniacza są one odpylane w filtrze 
tkaninowym, ze zintegrowaną komorą osadnikową, korytem zbiorczym pyłów, ze wspólnym 
odprowadzaniem pyłu grubego i drobnego. 
 W okresach suchych bezdeszczowych, drogi oraz kruszywa i destrukt na pryzmach, 
zraszane będą wodą, zgromadzoną w projektowanym zbiorniku retencyjno-rozsączającym, 
na wody opadowe, z funkcją p. poż., W celu zabezpieczenia transportowanych materiałów 
przed rozwiewaniem i wtórnym pyleniem (wywożenie mas bitumicznych oraz 
transportowanie kruszyw i destruktu) stosowane będą plandeki. Ponadto, szczelne – 
hermetyczne obudowy elewatorów uniemożliwią emisje pyłów na zewnątrz. 
 Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń do powietrza będą dotrzymane poza 
granicami terenu zakładu. 
 Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się oddziaływanie na klimat 
akustyczny, które będzie związane z pracą sprzętu budowalnego i transportu obsługującego 
plac budowy. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i zakończy się z chwilą zakończenia prac 
budowlano-montażowych. 
 W kierunku południowo-zachodnim, w odległości ok. 300 m, od granic ocenianej 
posesji (za terenem należącym do firmy PRO-VENT Systemy Wentylacyjne, Posiłkowa 4a, 
Dąbrówka Górna) znajdują się tereny zabudowy oznaczone w planie miejscowym symbolem 
3 MM – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej, objęte prawną ochroną przed hałasem. 
 Eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z emisją hałasu do środowiska 
spowodowaną: 

 funkcjonowaniem wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych, 

 funkcjonowaniem wytwórni emulsji asfaltowych, 

 ruchem pojazdów ciężarowych dostarczających surowce i odbierających 
wyroby budowlane, w obszarze placu manewrowego i drogi dojazdowej, 

 ruchem ładowarki kołowej w obszarze placu składowego, 

 ruchem pojazdów osobowych. 
 Źródłem emisji hałasu w okresie funkcjonowania zakładu będą zatem stacjonarne 
punktowe (,,wszechkierunkowe”) i powierzchniowe źródła hałasu oraz ruchome źródła 
hałasu. 
 Na podstawie przeprowadzonych obliczeń opartych o dokładny model obliczeniowy 
należy stwierdzić, że nie występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu poza 
granicami terenu w porze dziennej. 
 Reasumując należy stwierdzić, że prognozowane oddziaływanie na środowisko 
projektowanego zakładu na klimat akustyczny, a w szczególności oddziaływanie skutkujące 
przekroczeniami dopuszczalnego poziomu hałasu, zamknie się w obszarze projektowanej 
inwestycji. Stąd też oddziaływanie inwestycji na klimat akustyczny w obszarze, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny nie przekroczy norm określonych prawem. 
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 Głównymi źródłami powstawania odpadów na etapie realizacji planowanej inwestycji 
będą prace ziemne, roboty budowlane, instalacyjne i prace wykończeniowe. Na etapie prac 
budowlanych działalność wykonawcy będzie powodowała wytworzenie odpadów głównie 
z grupy 17 katalogu odpadów. Odpady będą magazynowane w sposób, selektywny, 
w wyznaczonych miejscach. 
 Eksploatacja przedmiotowej inwestycji będzie się wiązała z powstawaniem odpadów 
niebezpiecznych (m.in. 15 01 10*, 15 02 02*, 17 03 03*) i innych niż niebezpieczne 
(m.in. 15 01 03, 16 01 17, 16 01 19). Wytworzone odpady przekazane zostaną do odzysku 
lub unieszkodliwiania firmom specjalistycznym posiadającym stosowne pozwolenia 
w zakresie gospodarki odpadowej. O ile nastąpi taka konieczność odpady niebezpieczne 
oraz inne niż niebezpieczne, przed oddaniem do odzysku lub unieszkodliwiania będą 
czasowo magazynowane w sposób selektywny, w miejscach do tego przeznaczonych, 
opisanych, odpowiednio do tego przygotowanych (utwardzonych, zamkniętych, 
zadaszonych). 
 Projektowana instalacja będzie wyposażona w moduł umożliwiający dozowanie 
do procesu produkcji mas bitumicznych destruktu asfaltowego  (wytworzonego poza 
ocenianym terenem, a pochodzącego z procesów technologicznych frezowania nawierzchni 
drogowych) kwalifikowanego do odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie: 

 17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg (w tym odpady, w których 
asfalt może być jedynie spoiwem masy, a jego zawartość jest niewielka lub 
nawierzchnie betonowe, 

 17 03 02 – mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 (w tym 
odpady nie zawierające substancji smołowych). 

 Według założeń technologicznych w instalacji będą używane wyłącznie odpady 
nie zawierające substancji smołowych, zatem nie będą to odpady niebezpieczne. 
 Na etapie realizacji przedsięwzięcia, dla pracowników budowy, zostanie 
zorganizowane zaplecze socjalne i sanitarne. Powstające ścieki sanitarne będą gromadzone 
w zbiorniku bezodpływowym i okresowo wywożone na oczyszczalnię ścieków. 
 Z przedłożonych informacji wynika, że nie będą powstawały ścieki przemysłowe. 
Powstające na terenie zakładu ścieki bytowe, będą wprowadzane do projektowanej 
kanalizacji sanitarnej, następnie wspólnie z pozostałymi ściekami powstającymi na terenie 
ww. zakładu odprowadzane zostaną do sieci administrowanej przez spółkę Wodociągi 
i Kanalizacja Sp. z o. o., ul. Czecha 1, 47-300 Krapkowice, a następnie zostaną oczyszczone 
na obiektach oczyszczalni ścieków należących do Biokrap Sp. z o. o. ul. Kolejowa 20, 
47-300 Krapkowice. 
 Na etapie eksploatacji inwestycji wody opadowe i roztopowe (umownie ,,czyste”) 
z powierzchni dachów (kontenerów oraz z budynku sanitarnego) odprowadzone będą bez 
oczyszczenia układem wód czystych. Wody tzw. ,,brudne”, zebrane z nawierzchni 
szczelnych terenów przemysłowych (placu manewrowego, drogi dojazdowej), za pomocą 
projektowanej zakładowej kanalizacji deszczowej zostaną skierowane na zespolony 
z odmulaczem separator substancji ropopochodnych. 
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