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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 ust. 1 i 2 oraz 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 52 b, 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.4315.9.2017.TM z dnia 19.04.2017 r. 
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu zawartą w piśmie 
Nr WOOŚ.4241.127.2017.NK z dnia 26.04.2017 r., po rozpatrzeniu wniosku o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Panią Aleksandrę Caba Caba 
Groszek Architekci Sp. j. ul. Monterska 5, 53-206 Wrocław, działającą w imieniu i na rzecz 
PSL PROPERTY POLSKA Sp. z o. o. ul. Transportowa 24, 47-303 Krapkowice, 
 

stwierdzam 
 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:  
,,Budowa hali magazynowej firmy PSL PROPERTY POLSKA Sp. z o. o. przy 
ul. Transportowej 24 w Krapkowicach działki nr 242/4, 243/2, 244/2, 245/2, 246/8, 247/4, 
248/4, 249/4, 250/4, 251/2 AM 14, obręb 0011”. 

 
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 

Dnia 05.04.2017 roku do tut. urzędu wpłynął wniosek Pani Aleksandry Caba Caba 
Groszek Architekci Sp. j. ul. Monterska 5, 53-206 Wrocław, działającej w imieniu i na rzecz 
PSL PROPERTY POLSKA Sp. z o. o. ul. Transportowa 24, 47-303 Krapkowice, o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa hali 
magazynowej firmy  PSL PROPERTY POLSKA Sp. z o. o. przy ul. Transportowej 24 
w Krapkowicach działki nr 242/4, 243/2, 244/2, 245/2, 246/8, 247/4, 248/4, 249/4, 250/4, 
251/2 AM 14, obręb 0011”. 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, załącznik graficzny przedstawiający teren inwestycji oraz 
obszar oddziaływania przedsięwzięcia, a także dokument potwierdzający udzielenie 
pełnomocnictwa.  

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami 
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni 
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zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż objęte formami ochrony przyrody, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy kwalifikowana jest jako 
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które może 
wymagać przeprowadzania 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.6220.14.2017 z dnia 07.04.2017 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 XXXII/934/1998 
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 kwietnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
nr 24/98 poz. 138). Działki nr 242/4, 243/2, 244/2, 245/2, 246/8, 247/4, 248/4, 249/4, 250/4, 
251/2 z mapy 14 w Krapkowicach oznaczone są symbolem C26aS, P, KS co oznacza: teren 
składów i magazynów, teren przemysłu i rzemiosła produkcyjnego oraz teren zaplecza 
technicznego komunikacji samochodowej. 

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.6220.14.2017 z dnia 07.04.2017 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 kopię 
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną 
przedsięwzięcia oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
W dalszym toku przedmiotowego postępowania administracyjnego otrzymano:   

1. opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 
Nr NZ.4315.9.2017.TM z dnia 09.04.2017 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.4241.127.2017.NK z dnia 26.04.2017 r. Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu wyrażającą stanowisko, że dla 
przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa hali magazynowej firmy  PSL PROPERTY POLSKA 
Sp. z o. o. przy ul. Transportowej 24 w Krapkowicach działki nr 242/4, 243/2, 244/2, 
245/2, 246/8, 247/4, 248/4, 249/4, 250/4, 251/2 AM 14, obręb 0011” nie istnieje 
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący 
wydał przedmiotową opinię analizując cechy przedsięwzięcia, pozwalające 
stwierdzić, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska 
oraz zdrowie i życie ludzi. 
Z dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane 

przedsięwzięcie będzie polegało na budowie hali magazynowej firmy PSL PROPERTY 
Polska Sp. z o. o. położonej przy ul. Transportowej 24 w Krapkowicach. Zakład usytuowany 
jest na działkach nr 242/4, 243/2, 244/2, 245/2, 246/8, 247/4, 248/4, 249/4, 250/4, 251/2 
z mapy 14 w Krapkowicach, o łącznej powierzchni 4,8508 ha. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się:  

 budowę nowego budynku magazynowego o powierzchni ok. 11 750 m², 

 budowę nowych dróg wewnętrznych i placów manewrowych o powierzchni 
ok. 8 300 m², 

 budowę infrastruktury technicznej związanej z rozbudową. 
W nowym budynku magazynowym prowadzona będzie działalność polegająca 

wyłącznie na składowaniu i przyjęciu/wysyłce towarów różnego asortymentu, w tym min.: 

 papieru toaletowego/ręczników kuchennych, 

 folii w rolach/worków na śmieci, 

 granulatów w workach/big bagach, 

 opakowań tekturowych, 

 materiałów budowlanych (płytki gipsowe/betonowe), 
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 suchych artykułów spożywczych (wafle, mąka, słodycze, żelki, płatki 
śniadaniowe). 

Na terenie zakładu znajduje się hala magazynowa oraz stacja paliw. Wjazd na teren zakładu 
usytuowany jest od strony ul. Transportowej. Obok wjazdu znajduje się portiernia i parking 
dla 20 samochodów osobowych. W ramach rozbudowy przewiduje się dodatkowo 5 miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych oraz 10 miejsc dla samochodów ciężarowych.  
 Praca w zakładzie odbywa się w systemie dwuzmianowym przez pięć dni w tygodniu 
oraz w soboty na jedną zmianę. Obecnie zatrudnionych jest 20 pracowników biurowych 
pracujących na jedną zmianę oraz 8 osób pracujących w magazynie na dwie zmiany. 
W związku z projektowaną budową nowej hali magazynowej przewiduje się zatrudnienie 
ok. 24 osób pracujących na dwie zmiany. 
 Obsługa istniejącej hali magazynowej prowadzona jest transportem kołowym 
– obecnie ok. 20 samochodów ciężarowych na dobę, po rozbudowie wynosić będzie 
ok. 40 samochodów ciężarowych na dobę.  
 Otoczenie zakładu stanowią tereny niezagospodarowane oraz pola uprawne. 
W odległości ok. 210 m na zachód od zakładu znajduje się najbliższa zabudowa 
jednorodzinna. 
 Realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z zapotrzebowaniem m.in. na: wodę, 
olej napędowy, energię elektryczną. Na etapie eksploatacji nastąpi pobór: wody w ilości 
ok. 0,5 m³/dobę oraz energii (kotłownia wyposażona w kocioł gazowy, aparaty grzewcze 
gazowe, nagrzewnice gazowe).  
 Na etapie realizacji przedsięwzięcia głównym źródłem emisji zanieczyszczeń 
do powietrza będą, m.in.: roboty budowlane (tj. eksploatacja sprzętu budowlanego, 
eksploatacja środków transportu, niektóre prace budowlane, montażowe i wykończeniowe). 
Jednak uciążliwość ta będzie miała charakter krótkotrwały i ustąpi z chwilą zakończenia 
prac.  
 Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie eksploatacji będą 
w szczególności pojazdy poruszające się po terenie inwestycji oraz energetyczne spalanie 
gazu na potrzeby ogrzewania i produkcji ciepłej wody. 
 Na etapie budowy głównymi źródłami hałasu i wibracji będą środki transportu 
i maszyny budowlane m.in.: spycharko-ładowarki, koparki, wywrotki oraz urządzenia ręczne 
(np. ubijaki). Uciążliwości te będą miały charakter tymczasowy i ustąpią w momencie 
ukończenia prac budowlanych. Ponadto prace budowlane prowadzone będą wyłącznie 
w porze dziennej. 
 Na etapie eksploatacji źródłem hałasu i wibracji będą: 

 źródła punktowe: 

 1 wentylator o mocy akustycznej 80 dB zlokalizowany na istniejącym 
budynku, 

 max. 6 wentylatorów wywiewnych po 2000 m³/h i poziomie hałasu 80 dB, 
rozłożone równomiernie na dachu projektowanej hali, 

 1 agregat chłodniczy o mocy akustycznej ok. 90 dB, 

 źródła liniowe: 

 samochody osobowe w ilości ok. 10 poj./h, 

 samochody ciężarowe w ilości ok. 3 poj./h. 
 Zakład będzie pracować w systemie 2-zmianowym 5 dni w tygodniu oraz na 1 zmianę 
w soboty. Na terenie inwestycji nie występują źródła hałasu typu budynek - zarówno 
istniejąca hala jak i projektowana pełni funkcję magazynową (brak procesów produkcyjnych). 
 W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji wytwarzane będą odpady z grupy: 15 
(odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania 
ochronne nieujęte w innych grupach), 17 (odpady z budowy, remontów i demontażu 
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów 
zanieczyszczonych)) i 20 (odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi 
selektywnie). Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą wykonywane naprawy 
sprzętu i maszyn. Odpady będą selektywnie zbierane i magazynowane, a następnie 
przekazywane uprawnionym jednostkom w zakresie zagospodarowania odpadami, w tym 
odpadami niebezpiecznymi. 
 Na etapie eksploatacji będą powstawać odpady z grupy 13 (oleje odpadowe i odpady 
ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)), 15 (odpady 
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opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne 
nie ujęte w innych grupach), 16 (odpady nie ujęte w innych grupach) oraz 20 (odpady 
komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie). Odpady te będą 
zagospodarowane przez jednostki posiadające odpowiednie zezwolenia w zakresie 
gospodarowania odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi. 
 Na etapie budowy ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych, a następnie odbierane przez wóz asenizacyjny i przewożone do lokalnej 
oczyszczalni ścieków. 
 W związku z eksploatacją zakładu będą powstawać następujące rodzaje ścieków: 

 ścieki sanitarne pochodzące z węzłów sanitarnych na terenie zakładu, 

 wody opadowe z powierzchni dachów (czyste), 

 wody opadowe z powierzchni utwardzonych, po których poruszają się pojazdy      
(poddane oczyszczeniu z substancji ropopochodnych). 

 
 Wody deszczowe z dachu (bezpośrednio) oraz z powierzchni utwardzonych 
(po uprzednim podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych), odprowadzane są i będą 
do rzeki Abisynia w km 7+275 poprzez: rurociąg betonowy z wylotem do rowu oraz rów 
otwarty z wylotem do rzeki Abisynia. 
 Zakład posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych 
 i roztopowych do rzeki Abisynia oraz na wykonanie urządzeń wodnych. 
 Ponadto przedsięwzięcie będzie realizowane w granicach: 

 JCWP o kodzie PLRW60001711774 Zakrzówka, typ 17, status – NAT, 
niemonitorowana JCW, stan – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych – zagrożona, cel środowiskowy – dobry stan ekologiczny i dobry 
stan chemiczny, odstępstwa – tak; przedłużenie terminu osiągnięcia celu 
środowiskowego – brak możliwości technicznych, dysproporcjonalne koszty, 

 JCWP o kodzie PLRW600017117569 Jasionna, typ 17, status – NAT, 
niemonitorowana JCW, stan – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych – zagrożona, cel środowiskowy – dobry stan ekologiczny i dobry 
stan chemiczny, odstępstwa – tak; przedłużenie terminu osiągnięcia celu 
środowiskowego – brak możliwości technicznych, dysproporcjonalne koszty, 

 JCWPd o kodzie PLGW6000127 stan dobry: ilościowy i chemiczny, 
monitorowana JCW, cel środowiskowy – dobry stan chemiczny i ilościowy, ocena 
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona, odstępstwa – brak. 

W związku z powyższym, oraz biorąc pod uwagę charakter i skale przedmiotowego 
przedsięwzięcia, ocenia się, że realizacja inwestycji nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia 
celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze 
dorzecza Odry. 
 W otoczeniu zakładu znajdują się tereny niezagospodarowane oraz pola uprawne. 
Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z koniecznością usuwania drzew i krzewów. 
 Planowana inwestycja realizowana będzie poza granicami form 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.) i nie będzie na nie negatywnie oddziaływać. Teren 
inwestycji znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych. 

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. 
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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” 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. Jednak biorąc 
pod uwagę skalę i charakter inwestycji, uznano, że nie wpłynie ona znacząco na stan jakości 
powietrza w rejonie jej realizacji. 
  Eksploatacja inwestycji ze względu na charakterystykę i skalę nie będzie miała 
wpływu na zmiany klimatu jak również nie będzie znacząco dotknięta ich skutkami. 
W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego w zakładzie zastosowano do ogrzewania 
i produkcji ciepłej wody użytkowej, energię wytwarzana we własnych źródłach ogrzewanych 
gazem ziemnym. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują przedsięwzięcia realizowane 
oraz zrealizowane mogące mieć wpływ na powstanie oddziaływań skumulowanych.  

Oddziaływanie na środowisko rozpocznie się wraz z początkiem wykonywania prac 
budowlanych. Jednak uciążliwości te będą miały charakter lokalny i tymczasowy. 

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się żadnych prac 
rozbiórkowych. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na różnorodność biologiczną.  

W celu ograniczenia negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia 
na środowisko naturalne przewidziano zastosowanie następujących rozwiązań: 

 zwilżanie powierzchni terenu (np. nawierzchni nieutwardzonej, po której 
poruszają się pojazdy) i zwilżanie sypkiego materiału składowanego na 
pryzmach (piasek), 

 ograniczenie propagacji hałasu poprzez zastosowanie obudów i ekranów 
akustycznych, 

 stosowanie materiałów dźwiękochłonnych w celu zmniejszenia odbić dźwięku, 

 stosowanie harmonogramów prac, ograniczających narażenie na hałas, 

 zorganizowanie zaplecza budowy (na którym będzie parkował sprzęt budowlany 
i środki transportu) na terenie utwardzonym, 

 przechowywanie wytworzonych odpadów w wyznaczonym miejscu, 
w selektywny sposób, w oddzielnych, oznakowanych pojemnikach 
na utwardzonej i odwodnionej powierzchni. 

   
   Realizacja oraz eksploatacja przedsięwzięcia 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.  

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.6220.14.2017 
z dnia 09.05.2017 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 hali magazynowej firmy PSL 
PROPERTY POLSKA Sp. z o. o. przy ul. Transportowej 24 w Krapkowicach działki 
nr 242/4, 243/2, 244/2, 245/2, 246/8, 247/4, 248/4, 249/4, 250/4, 251/2 AM 14, obręb 0011” 
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 znacząco 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 2016 r. poz. 1827) wydanie  decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach podlega opłacie skarbowej w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć 
złotych). Przelewu dokonano dnia 04-04-2017 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 
 
 
 
 

 

                                                                                            Burmistrz Krapkowic 

                                                                                                 Andrzej Kasiura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Strony postępowania 
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Załącznik do decyzji nr GGR.6220.14.2017 z dnia 25.05.2017 r.  

 

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa hali magazynowej firmy PSL PROPERTY 

POLSKA Sp. z o. o. przy ul. Transportowej 24 w Krapkowicach działki nr 242/4, 243/2, 244/2, 

245/2, 246/8, 247/4, 248/4, 249/4, 250/4, 251/2 AM 14, obręb 0011” 

 

Z dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane 
przedsięwzięcie będzie polegało na budowie hali magazynowej firmy PSL PROPERTY 
Polska Sp. z o. o. położonej przy ul. Transportowej 24 w Krapkowicach. Zakład usytuowany 
jest na działkach nr 242/4, 243/2, 244/2, 245/2, 246/8, 247/4, 248/4, 249/4, 250/4, 251/2 
z mapy 14 w Krapkowicach, o łącznej powierzchni 4,8508 ha. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się:  

 budowę nowego budynku magazynowego o powierzchni ok. 11 750 m², 

 budowę nowych dróg wewnętrznych i placów manewrowych o powierzchni 
ok. 8 300 m², 

 budowę infrastruktury technicznej związanej z rozbudową. 
W nowym budynku magazynowym prowadzona będzie działalność polegająca 

wyłącznie na składowaniu i przyjęciu/wysyłce towarów różnego asortymentu, w tym min.: 

 papieru toaletowego/ręczników kuchennych, 

 folii w rolach/worków na śmieci, 

 granulatów w workach/big bagach, 

 opakowań tekturowych, 

 materiałów budowlanych (płytki gipsowe/betonowe), 

 suchych artykułów spożywczych (wafle, mąka, słodycze, żelki, płatki   
śniadaniowe). 

Na terenie zakładu znajduje się hala magazynowa oraz stacja paliw. Wjazd na teren zakładu 
usytuowany jest od strony ul. Transportowej. Obok wjazdu znajduje się portiernia i parking 
dla 20 samochodów osobowych. W ramach rozbudowy przewiduje się dodatkowo 5 miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych oraz 10 miejsc dla samochodów ciężarowych.  
 Praca w zakładzie odbywa się w systemie dwuzmianowym przez pięć dni w tygodniu 
oraz w soboty na jedną zmianę. Obecnie zatrudnionych jest 20 pracowników biurowych 
pracujących na jedną zmianę oraz 8 osób pracujących w magazynie na dwie zmiany. 
W związku z projektowaną budową nowej hali magazynowej przewiduje się zatrudnienie 
ok. 24 osób pracujących na dwie zmiany. 
 Obsługa istniejącej hali magazynowej prowadzona jest transportem kołowym 
– obecnie ok. 20 samochodów ciężarowych na dobę, po rozbudowie wynosić będzie 
ok. 40 samochodów ciężarowych na dobę.  
 Otoczenie zakładu stanowią tereny niezagospodarowane oraz pola uprawne. 
W odległości ok. 210 m na zachód od zakładu znajduje się najbliższa zabudowa 
jednorodzinna. 
 Realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z zapotrzebowaniem m.in. na: wodę, 
olej napędowy, energię elektryczną. Na etapie eksploatacji nastąpi pobór: wody w ilości 
ok. 0,5 m³/dobę oraz energii (kotłownia wyposażona w kocioł gazowy, aparaty grzewcze 
gazowe, nagrzewnice gazowe).  
 Na etapie realizacji przedsięwzięcia głównym źródłem emisji zanieczyszczeń 
do powietrza będą, m.in.: roboty budowlane (tj. eksploatacja sprzętu budowlanego, 
eksploatacja środków transportu, niektóre prace budowlane, montażowe i wykończeniowe). 
Jednak uciążliwość ta będzie miała charakter krótkotrwały i ustąpi z chwilą zakończenia 
prac.  
 Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie eksploatacji będą 
w szczególności pojazdy poruszające się po terenie inwestycji oraz energetyczne spalanie 
gazu na potrzeby ogrzewania i produkcji ciepłej wody. 
 Na etapie budowy głównymi źródłami hałasu i wibracji będą środki transportu 
i maszyny budowlane m.in.: spycharko-ładowarki, koparki, wywrotki oraz urządzenia ręczne 
(np. ubijaki). Uciążliwości te będą miały charakter tymczasowy i ustąpią w momencie 
ukończenia prac budowlanych. Ponadto prace budowlane prowadzone będą wyłącznie 
w porze dziennej. 
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 Na etapie eksploatacji źródłem hałasu i wibracji będą: 

 źródła punktowe: 

 1 wentylator o mocy akustycznej 80 dB zlokalizowany na istniejącym 
budynku, 

 max. 6 wentylatorów wywiewnych po 2000 m³/h i poziomie hałasu 80 dB, 
rozłożone równomiernie na dachu projektowanej hali, 

 1 agregat chłodniczy o mocy akustycznej ok. 90 dB, 

 źródła liniowe: 

 samochody osobowe w ilości ok. 10 poj./h, 

 samochody ciężarowe w ilości ok. 3 poj./h. 
 Zakład będzie pracować w systemie 2-zmianowym 5 dni w tygodniu oraz na 1 zmianę 
w soboty. Na terenie inwestycji nie występują źródła hałasu typu budynek - zarówno 
istniejąca hala jak i projektowana pełni funkcję magazynową (brak procesów produkcyjnych). 
 W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji wytwarzane będą odpady z grupy: 15 
(odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania 
ochronne nieujęte w innych grupach), 17 (odpady z budowy, remontów i demontażu 
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów 
zanieczyszczonych)) i 20 (odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi 
selektywnie). Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą wykonywane naprawy 
sprzętu i maszyn. Odpady będą selektywnie zbierane i magazynowane, a następnie 
przekazywane uprawnionym jednostkom w zakresie zagospodarowania odpadami, w tym 
odpadami niebezpiecznymi. 
 Na etapie eksploatacji będą powstawać odpady z grupy 13 (oleje odpadowe i odpady 
ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)), 15 (odpady 
opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne 
nie ujęte w innych grupach), 16 (odpady nie ujęte w innych grupach) oraz 20 (odpady 
komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie). Odpady te będą 
zagospodarowane przez jednostki posiadające odpowiednie zezwolenia w zakresie 
gospodarowania odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi. 
 Na etapie budowy ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych, a następnie odbierane przez wóz asenizacyjny i przewożone do lokalnej 
oczyszczalni ścieków. 
 W związku z eksploatacją zakładu będą powstawać następujące rodzaje ścieków: 

 ścieki sanitarne pochodzące z węzłów sanitarnych na terenie zakładu, 

 wody opadowe z powierzchni dachów (czyste), 

 wody opadowe z powierzchni utwardzonych, po których poruszają się pojazdy 
(poddane oczyszczeniu z substancji ropopochodnych). 

 Wody deszczowe z dachu (bezpośrednio) oraz z powierzchni utwardzonych 
(po uprzednim podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych), odprowadzane są i będą 
do rzeki Abisynia w km 7+275 poprzez: rurociąg betonowy z wylotem do rowu oraz rów 
otwarty z wylotem do rzeki Abisynia. 
  

 


