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BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
v/ojewodztvvo opolskie

OS.6220.17.2021.AW
Kluczbork, dnia 24 stycznia 2022r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. l pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. l i ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2021r., póz. 2373 z późn. zm.) - dalej zwana ustawą OOS, a także §3
ust. 2 pkt 2 w związku z §3 ust. l pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września
2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2019r., póz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., póz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku złożonego przez firmę Aspóck Automotive Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11,
46-200 Ligota Dolna, działającą przez pełnomocników - Panią Izabelę Nabiałczyk, Panią
Martę Thiel i Panią Agnieszkę Nuckowską, Kwadrat Polska Sp. z o.o., ul. Kościuszki 1c,
44-100 Gliwice, z dnia 5 października 2021r. (wraz z uzupełnieniem z dnia 25 października
202 Ir.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwamnkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym,
budowie pompowni, zbiornika ppoż., zbiornika retencyjnego oraz z infrastrukturą
towarzyszącą i wewnętrznym układem komunikacji, na dz. nr 615/1 k.m. l obręb Ligota Dolna,
położonej przy ul. Przemysłowej 11, Ligota Dolna w Gminie Kluczbork"

STWIERDZAM

l. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali magazynowo-produkcyjnej wraz
z zapleczem socjalnym, budowie pompowni, zbiornika ppoż., zbiornika
retencyjnego oraz z infrastrukturą towarzyszącą i wewnętrznym układem
komunikacji, na dz. nr 615/1 k.m. l obręb Ligota Dolna, położonej przy
ul. Przemysłowej 11, Ligo ta Dolna w Gminie Kluczbork".

2. Określam następujące warunki i wymagania dotyczące planowanego
przedsięwzięcia:

a) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego
technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy,
który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami
paliw i płynów technicznych;

b) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy
pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do
gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek
paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia
zanieczyszczonego gruntu - zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom
uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

c) wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla
środowiska wodnego;

d) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić
bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum



ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu
działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący
zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w
szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

e) halę wyposażyć w szczelne, nienasiąkliwe posadzki, odporne na fizyko - chemiczne
działanie wykorzystywanych substancji;

f) chemikalia stosowane w procesie technologicznym przechowywać w hermetycznych
pojemnikach, odpornych na działanie znajdujących się w preparatach substancji,
w specjalnie przeznaczonym do tego celu miejscu, na szczelnym podłożu;

g) pomieszczenia technologiczne oraz miejsca magazynowania substancji
niebezpiecznych wyposażyć w neutralizatory i sorbenty do neutralizacji oraz
likwidacji ewentualnych wycieków (ilość oraz rodzaj stosowanych środków
powinien być odpowiednio dobrany do substancji stosowanych w zakładzie);

h) odpady niebezpieczne gromadzić i przechowywać w wyodrębnionych do tego celu
miejscach, w opakowaniach lub pojemnikach odpornych na działanie składników
tych odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przypadkowe
przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku,
transportu i rozładunku, na szczelnych posadzkach, odpornych na działanie
substancji niebezpiecznych;

i) z uwagi na zwiększone ilości odprowadzanych ścieków opadowych i roztopowych
uzyskać zmianę pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie podczyszczonych
na separatorze koalescencyjnym ścieków opadowych i roztopowych wylotami
lokalnej kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego;

j) w związku z zwiększeniem ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych
stanowiących mieszaninę ścieków bytowych oraz ścieków technologicznych
wytwarzanych w procesie produkcji uzyskać zmianę pozwolenia wodnoprawnego
na wprowadzenie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych ścieków
przemysłowych;

k) roboty budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej;
teren bazy transportowej i sprzętowej przewidzieć na utwardzonym i uszczelnionym
podłożu (np. płytami betonowymi);

l) zaplecze budowy wyposażyć w odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń,
zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów), służące
do szybkiej likwidacji ewentualnych wycieków;

m) do ogrzewania hali przewidzieć 4 nagrzewnice gazowe; (
n) do procesów testowania szczelności lamp na terenie zakładu używać preparatów

o maksymalnej łącznej zwartości ŁZO do l,29kg/rok;
o) przewidzieć nie więcej niż:

- 2 wentylatory dachowe (pomieszczenie pompowni), o poziomie mocy akustycznej
każdego z nich, nie większym niż 80 dB;

- 3 wentylatory dachowe (projektowana hala), o poziomie mocy akustycznej każdego
z nich, nie większym niż 80 dB;

- 4 centrale wentylacyjne (projektowana hala), o poziomie mocy akustycznej każdej
z nich, nie większym niż 80 dB;

- 4 agregaty skraplające (projektowana hala), o poziomie mocy akustycznej każdego
z nich, nie większym niż 90 dB.



^ Uzasadnienie

c

W toku postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek firmy Aspóck
Automotive Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11, 46-200 Ligota Dolna, działającej przez
pełnomocników - Panią Izabelę Nabiałczyk, Panią Martę Thieł i Panią Agnieszkę Nuckowską,
Kwadrat Polska Sp. z o.o., ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice, z dnia 5 października 2021r.
(wraz z uzupełnieniem z dnia 25 października 2021 r.) w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali
magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym, budowie pompowni, zbiornika ppoż.,
zbiornika retencyjnego oraz z infrastrukturą towarzyszącą i wewnętrznym układem
komunikacji, na dz. nr 615/1 k.m. l obręb Ligota Dolna, położonej przy ul. Przemysłowej 11,
Ligota Dolna w Gminie Kluczbork" ustalono, że planowane przedsięwzięcie należy do
przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. l pkt 2 ustawy OOS jako planowane przedsięwzięcie
mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zakwalifikowano na podstawie
§3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. l pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września
2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2019r., póz. 1839) jako planowane przedsięwzięcie mogące wymagać przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 75 ust. l pkt 4 ustawy OOS, stwierdzono, że organem właściwym
do wydania decyzji o środowiskowych uwamnkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
jest Burmistrz Miasta Kluczborka.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego stwierdzono, że złożony
wniosek nie spełnia wymagań określonych w ustawie OOŚ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 64 §2 Kodeksu postępowania
administracyjnego, pismem Nr OS.6220.17.2021 AW z dnia 11 października 2021r. wezwano
pełnomocników Inwestora do uzupełnienia przedmiotowego wniosku, wyznaczając 14-dniowy
termin na uzupełnienie braków. Jednocześnie wnioskodawca został pouczony, że nieusunięcie
braków w określonym powyżej terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Pismem z dnia 26 października 202 lr., pełnomocnik Inwestora uzupełnił przedmiotowy
wniosek o brakujące dokumenty, w wyznaczonym terminie.

Mając na uwadze zapisy art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy OOS,
o poszczególnych etapach prowadzonego postępowania administracyjnego strony
informowano pismem oraz poprzez obwieszczenia Burmistrza Miasta Kluczborka.

Uznając wniosek za kompletny, organ prowadzący postępowanie, poinformował strony
postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia zawiadomieniem
Nr OS.6220.17.2021.AW z dnia 10 listopada 202 Ir.

W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. l ustawy OOS pismem
Nr OS.6220.17.2021.AW z dnia 10 listopada 2021r. wystąpiono o wydanie opinii w sprawie
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kluczborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu
Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku pismem
Nr NZ.9022.4.49.2021.MCh z dnia 24 listopada 2021r. wydał opinię sanitarną, w której nie
uznał potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczem
socjalnym, budowie pompowni, zbiornika ppoż., zbiornika retencyjnego oraz z infrastrukturą
towarzyszącą i wewnętrznym układem komunikacji, na dz. nr 615/1 k.m. l obręb Ligota Dolna,
położonej przy ul. Przemysłowej 11, Ligota Dolna w Gminie Kluczbork".

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
pismem Nr GL.ZZS-3.435.279.2021.MO z dnia 24 listopada 2021r. wyraził opinię, że dla



planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy OOŚ określił
następujące warunki jego realizacji;
a) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego

technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który
zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gnmtowego przed wyciekami paliw i płynów
technicznych;

b) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów,
zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz
wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty),
w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania
w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu - zanieczyszczony gmnt
należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub
unieszkodliwiania;

c) wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gmntu substancji szkodliwych dla
środowiska wodnego;

d) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez
konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas
odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody
z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz
niezmierną] ący stanu wody na gruncie, w szczególności kiemnku odpływu wód
opadowych ze szkodą dla gmntów sąsiednich;

e) halę wyposażyć w szczelne, nienasiąkliwe posadzki, odporne na fizyko - chemiczne
działanie wykorzystywanych substancji;

f) chemikalia stosowane w procesie technologicznym przechowywać w hermetycznych
pojemnikach, odpornych na działanie znajdujących się w preparatach substancji,
w specjalnie przeznaczonym do tego celu miejscu, na szczelnym podłożu;

g) pomieszczenia technologiczne oraz miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych
wyposażyć w neutralizatory i sorbenty do neutralizacji oraz likwidacji ewentualnych
wycieków (ilość oraz rodzaj stosowanych środków powinien być odpowiednio dobrany do
substancji stosowanych w zakładzie);

h) odpady niebezpieczne gromadzić i przechowywać w wyodrębnionych do tego celu
miejscach, w opakowaniach lub pojemnikach odpornych na działanie składników tych
odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przypadkowe
przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu
i rozładunku, na szczelnych posadzkach, odpornych na działanie substancji
niebezpiecznych;

i) z uwagi na zwiększone ilości odprowadzanych ścieków opadowych i roztopowych uzyskać
zmianę pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie podczyszczonych na separatorze
koalescencyjnym ścieków opadowych i roztopowych wylotami lokalnej kanalizacji
deszczowej do rowu melioracyjnego;

j) w związku z zwiększeniem ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych stanowiących
mieszaninę ścieków bytowych oraz ścieków technologicznych wytwarzanych w procesie
produkcji uzyskać zmianę pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do
zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych.
W dniu 26 listopada 2021 r. do organu prowadzącego postępowanie wpłynęło

zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr
WOOS.4220.473.2021.MSe.l, zgodnie z którym sprawa wydania opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, nie może zostać załatwiona w terminie
określonym w art. 64 ust. 4 ustawy OOŚ ze względu na złożony charakter sprawy.
Rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewidziano w temiinie do dnia l gmdnia 2021 r.

c



c

Jednocześnie, w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w dniu 26
listopada 2021 r. wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia o informacje
dotyczące m.in. wielkości produkcji zakładu, ruchu pojazdów po realizacji inwestycji, hałasu
oraz bilansu terenu przed i po realizacji inwestycji, które zostało złożone przez pełnomocnika
Inwestora do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem Nr
WOOS.4220.473.2021.MSe.2 z dnia l gmdnia 2021r. wyraził opinię, że dla planowanego
przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
jednocześnie w myśl zapisów art. 64 ust. 3a ustawy OOS wskazał na konieczność określenia w
decyzji środowiskowej następujących wamnków:
a) roboty budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej;
b) teren bazy transportowej i sprzętowej przewidzieć na utwardzonym i uszczelnionym

podłożu (np. płytami betonowymi);
c) zaplecze budowy wyposażyć w odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń,

zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów), służące do
szybkiej likwidacji ewentualnych wycieków;

d) do ogrzewania hali przewidzieć 4 nagrzewnice gazowe;
e) do procesów testowania szczelności lamp na terenie zakładu używać preparatów

o maksymalnej łącznej zwartości ŁZO do l,29kg/rok;
f) przewidzieć nie więcej niż:

- 2 wentylatory dachowe (pomieszczenie pompowni), o poziomie mocy akustycznej każdego
z nich, nie większym niż 80 dB;

- 3 wentylatory dachowe (projektowana hala), o poziomie mocy akustycznej każdego z nich,
nie większym niż 80 dB;

- 4 centrale wentylacyjne (projektowana hala), o poziomie mocy akustycznej każdej z nich,
nie większym niż 80 dB;

- 4 agregaty skraplające (projektowana hala), o poziomie mocy akustycznej każdego z nich,
nie większym niż 90 dB.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w dniu 3 gmdnia 2021 r.
do Burmistrza Miasta Kluczborka wpłynęło kolejne uzupełnienie karty informacyjnej
przedsięwzięcia o informacje dotyczące m.in. emisji lotnych związków organicznych (ŁZO) w
związku z planowanym użyciem etanolu i klejów w procesie produkcji po planowanej
rozbudowie zakładu, które zostało złożone przez pełnomocnika Inwestora do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Mając na uwadze złożone przez pełnomocnika Inwestora uzupełnienia wniosku
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, działając zgodnie z przepisami art. 7
i 77 ustawy Kpa pismem Nr OŚ.6220.17.2021 .AW z dnia 6 grudnia 2021 r. w celu ujednolicenia
dokumentacji sprawy, organ prowadzący postępowanie przesłał przedmiotowe uzupełnienia,
do Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW WP oraz do PPIS w Kluczborku z prośbą
o dołączenie materiałów do akt sprawy i wydanie opinii, a w przypadku zajęcia stanowiska,
o wydanie ponownej opinii z uwzględnieniem nowych materiałów.

Jednocześnie pismem Nr WOOŚ.052.21.2021.MSe z dnia 2 grudnia 2021r. RDOS
w Opolu przekazał Burmistrzowi Miasta Kuczborka uzupełnienia złożone przez pełnomocnika
Inwestora.

PPIS w Kluczborku pismem Nr NZ.9022.4.49.2021.MCh z dnia 8 gmdnia 2021 r.
podtrzymał swoją opinię wyrażoną w piśmie Nr NZ.9022.4.49.2021.Mch z dnia 24 listopada
2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie pismem
Nr GL.ZZS.3A35.279.2021.MO z dnia 15 grudnia 2021r. podtrzymał swoje stanowisko
wyrażone w opinii Nr GL.ZZS.3A35.279.2021.MO z dnia 24 listopada 2021r.

Warunki określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz
Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
zostały w całości ujęte w sentencji niniejszej decyzji.



Po analizie treści przedłożonych materiałów organ stwierdził, co następuje:
Po zapoznaniu się z wnioskiem firmy Aspóck Automotive Polska Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 11, 46-200 Ligota Dolna, działającą przez pełnomocników - Panią Izabelę
Nabiałczyk, Panią Martę Thiel i Panią Agnieszkę Nuckowską, Kwadrat Polska Sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice, z dnia 5 października 2021 r. (wraz z uzupełnieniem z dnia
25 października 2021 r.), a w szczególności z dołączoną do wniosku kartą informacyjną
przedsięwzięcia zawierającą informacje o planowanym przedsięwzięciu, określone w art. 62a
ustawy OOS (wraz z jej uzupełnieniami z dnia 25 i 30 listopada 2021r.) stwierdzono, że
planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie hali magazynowo - produkcyjnej wraz
zapleczem socjalnym, budową pompowni, zbiornika ppoż., zbiornika retencyjnego oraz
z infrastrukturą towarzyszącą i wewnętrznym układem komunikacji przy ul. Przemysłowej 11
wLigocie Dolnej.

Organ prowadzący postępowanie zakwalifikował przedmiotowe przedsięwzięcie
zgodnie §3 ust. l pkt 54 lit. b) (zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni
zabudowy nie mniejszej niż l ha na obszarach innych niż objętych formami ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ust. l pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. l pkt 1-3 tej
ustawy). Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. póz. 1839), do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jednakże z analizy przedłożonych dokumentów i informacji uzyskanych od
pełnomocników Inwestora wynika, że w chwili obecnej, całkowita powierzchnia istniejącej
zabudowy wraz z towarzyszącą infrastmkturą zakładu wynosi 10.050,1 Im2 (>1 ha), natomiast
łączna powierzchnia planowanej zabudowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą to 9.149,89m
(0,91 ha). Oznacza to, że przedsięwzięcie, nie kwalifikuje się do mogących znacząco
oddziaływać na środowisko wymienionych w §3 ust. l pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady
Ministrów, z uwagi na fakt, że:
- przedmiotowy zakład już w chwili obecnej posiada powierzchnię zabudowy większą od l ha;
- planowana zabudowa nie osiągnie powierzchni zabudowy l ha.

Równocześnie z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia
i w uzupełnieniu z 30 listopada 2021 r. wynika, że podczas procesu testowania szczelności lamp
do pojazdów stosowany jest etanol.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że projektowana inwestycja dotyczy istniejącego
zakładu i budowy hali, w której będą zachodziły takie same procesy, jak w hali 3 istniejącej,
przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do §3 ust. 2 pkt 2 (przedsięwzięcie
polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego
przedsięwzięcia wymienionego -w ust. l, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca
zmianie lub powstająca -w cyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego
lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów oh-eślonych w ust. l, o ile zostały one
określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż,
sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi
rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją
o środowiskowych uwarunkowaniach), w związku z §3 ust. l pkt 14 (instalacje do
powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem
rozpuszczalników organicznych, z •wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na
•wprowadzeniu do ciqgu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia l O września 201 9r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., póz. 1839).

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie istniejącego zakładu
Aspóck Automotive Polska Sp. z o.o., zajmującego się produkcją lamp do pojazdów, na działce
nr 615/1 obręb Ligota Dolna, gmina Kluczbork, powiat kluczborśki w woj ewództwie opolskim.



Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., póz. 2373 z późn. zm.) ustalono, że
miejsce realizacji przedsięwzięcia jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/517/09 Rady Miejskiej
w Kluczborku z dnia 7 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna
i Ligota Zamecka w zakresie wsi Ligota Dolna, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego Nr 88, póz. 1291 z dnia 29 października 2009r.

Zgodnie z powołaną wyżej uchwałą teren, na którym planowana jest inwestycja
oznaczony jest na planie następującym symbolem:
==> „P-1" - tereny produkcji, składów i magazynów.

Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej, chronionej ze względu na hałas,
zlokalizowany jest w odległości ok. 700m, w kierunku południowym od granicy zakładu.

Aktualnie na działce zlokalizowanych jest kilka obiektów. Hala produkcyjno-
magazynowa z częścią biurowo-socjalną - jest to budynek dwukondygnacyjny w części
biurowo-socjalnej i jednokondygnacyjny w części produkcyjno-magazynowej. Powierzchnia
hali wynosi 4.338m2. Obsługę komunikacyjną stanowią dwa zjazdy szerokości 5,0m z drogi
gmiimej. Na działce zlokalizowano również dojścia i dojazdy do budynku, parkingi oraz drogę
wewnętrzną. Po stronie północno - zachodniej zlokalizowano plac gospodarczy miejscem na
kontenery (śmietniki). Po stronie północnej budynku zlokalizowano zjazdy do doków
załadunkowo-rozładunkowych. Parkingi - 18 miejsc postojowych dla gości i pracowników
biurowych od strony zachodniej, przed frontem budynku biurowo-socjalnego, dodatkowo 42
miejsca postojowe dla pracowników zlokalizowanych po wschodniej stronie hali. Cały teren
działki jest ogrodzony: ażurowe panele stalowe wysokości l,8m z podmiirówką betonową wys.
ok. 25cm.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się:
a) halę magazynowo-produkcyjną o pow. ok. 5.950m2,
b) zbiornik p.poż.,
c) pompownię,
d) zbiornik retencyjny,
e) utwardzenie terenu (w tym m.in. parkingi, plac składowy) o pow. ok. 2.900m2.

W projektowanej hali będą zachodziły takie same procesy, jak w hali istniejącej,
podczas produkcji elementów z tworzyw sztucznych (lamp do pojazdów), tj.:
a) formowanie wtryskowe - to technika formowania stosowana głównie w przetwarzaniu

tworzyw sztucznych, w wyniku której dane tworzywo jest upłynniane (uplastyczniane) i
wtryskiwane pod ciśnieniem do formy - narzędzia wtryskowego. W narzędziu tworzywo,
w wyniku schłodzenia lub reakcji sieciowania ponownie przechodzi w stan stały i po
otwarciu narzędzia odbierane jest jako element gotowy. Formowanie wtryskowe, pozwala
na prawie dowolny wybór kształtu i struktur powierzchni;

b) metalizacja - elementy podlegające metalizacji mocowane są w komorze próżniowej na
koszu obrotowym i wirują w trakcie naparowywania (metalizacji próżniowej) wokół
jednostki parownika w ruchu obrotowym prostym, lub zamocowane na tak zwanych
planetach, w ruchu obrotowym wielokrotnym. Części elementów, które nie mają być
metalizowane, są osłonięte maskami. Materiałem naparowania w przedmiotowym
zakładzie jest aluminium;

c) montaż lampy tylnej - większość elementów składanych jest na połączenia wtykowe,
występują także połączenia skręcane. Łącznie na lampę przypada 7 sztuk śrub. Najbardziej
nakładowym procesem w montażu jest zgrzewanie wibracyjne. Po tym jak lampa zostanie
poskładana podlega rygorystycznemu procesowi kontrolnemu, który zintegrowany jest w
procesie seryjnym. Kontrola obejmuje następujące punkty: pomiar optyczny, szczelność
połączenia zgrzewanego i uszczelnienia (przy użyciu etanolu), działanie żarówek.



Obecnie poziom produkcji to ok. 697.000 szt./rok gotowego wyrobu. Po realizacji
inwestycji przewiduje się, jego wzrost do ok. 1.680.240 szt./rok. Aktualnie w zakładzie
zatmdnionychjest 147 pracowników. W związku z realizacją planowanej inwestycji planuje
się zatmdnić ok. 100 osób. Zakład nadal będzie pracował w systemie 3 zmianowym.

W związku z realizacją projektowanej inwestycji przewiduje się wzrost ruch pojazdów:
a) ciężarowych - dostarczających i odbierających produkty - o ok. 5 pojazdów/dobę,
b) dostawczych do 3,5 t - o ok. 5 pojazdów/dobę,
c) osobowych (pracownicy zakładu) - o ok. 100 pojazdów/dobę.

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie ma konieczności wycinki drzew i krzewów.
Na etapie realizacji inwestycji najistotniejszym źródłem oddziaływ^ań w zakresie emisji

pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego będą prace budowlano-montażowe, spalanie
paliw w silnikach pojazdów transportujących materiały służące do budowy, roboty ziemne.
Emisja ta nie spowoduje trwałych zmian w powietrzu atmosferycznym i ustanie z chwilą
zakończenia prac.

W trakcie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównym źródłem emisji
substancji do powietrza będzie proces testowania szczelności lamp przy użyciu etanolu oraz
nagrzewnice gazowe (4 szt.) i mch pojazdów po terenie zakładu.

Podczas wyżej wymienionych procesów, głównymi substancjami emitowanymi do
powietrza atmosferycznego, dla których ustalone są wartości odniesienia będą m.in.: etanol,
dwutlenek azotu, tlenek węgla, mieszanina węglowodorów (benzen, węglowodory alifatyczne,
węglowodory aromatyczne), pył PM10, pył PM2,5 oraz dwutlenek siarki. Przewidywane
łączne zużycie lotnych związków organicznych (ŁZO), zawartych w planowanych do
zastosowania preparatach, po zrealizowaniu planowanej inwestycji, tj. z istniejących
i projektowanych procesów testowania szczelności lamp będzie się ksztaftowało na poziomie
ok. 1,29 kg/rok (tj. < 5 Mg/rok).

Powyższe oznacza, że w/w procesy nie podlegają standardom emisyjnym, o których
mowa w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020r. w sprawie standardów
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub
współspalania odpadów (Dz. U. z 2020r. póz. 1860).

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w strefie, w której nie występują przekroczenia
standardów jakości powietrza.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zakres planowanej inwestycji, stwierdzono, że
oddziaływanie przedmiotowej inwestycji nie wpłynie w sposób znaczący na stan powietrza
atmosferycznego w pobliżu miejsca lokalizacji przedsięwzięcia.

W trakcie realizacji inwestycji wystąpi oddziaływanie akustyczne, związane
z wykonywaniem prac budowlano - montażowych, pracą sprzętu budowlanego oraz
transportem materiałów. Oddziaływanie hałasu w trakcie realizacji inwestycji będzie miało
charakter przejściowy i ograniczy się do czasu trwania wyżej wymienionych prac.
W związku z realizacją przedsięwzięcia powstaną nowe źródła emisji hałasu:

a) źródła typu budynek - hala produkcyjno-magazynowa,
b) źródła punktowe - 5 wentylatorów dachowych, 4 agregaty skraplające, 4 centrale

wentylacyjne,
c) źródła liniowe - ruch pojazdów.

Biorąc pod uwagę fakt, że przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie
przemysłowym, a najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej, chronionej ze względu na hałas,
zlokalizowany jest w odległości ok. 700m od terenu zakładu oraz wyniki, dołączonych do Karty
infomiacyjnej przedsięwzięcia obliczeń propagacji hałasu w środowisku, przeprowadzonych
dla pory dziennej i nocnej (uwzględniających źródła istniejące i projektowane emisji hałasu)
stwierdzono, że przy konkretnych założeniach, zawartych w Karcie informacyjnej
przedsięwzięcia, nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
na terenach prawnie chronionych przed hałasem.

Przedsięwzięcie nie będzie wymagało prowadzenia prac rozbiórkowych.



c

W związku z realizacją przedsięwzięcia będą powstawać odpady głównie z grupy 17
(np. zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03). Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za prawidłowe
gospodarowanie odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym za przekazanie ich
jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami.

Aktualnie przedmiotowy zakład, podczas jego eksploatacji, wytwarza odpady
niebezpieczne i inne niż niebezpieczne w łącznej ilości ok. 13.350Mg/rok.

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia i zakładanym wzrostem
produkcji, przewiduje się dwukrotne zwiększenie ilości wytwarzanych obecnie odpadów, tj.
m.in. odpadów o kodach: 07 02 13 - odpady z tworzywa sztucznego, 07 02 17 - odpady
zawierające silikon, 07 02 80 - odpady z przemysłu gumowego, 15 01 01 - opakowania
z papieru i tektury, 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 03 - opakowania
z drewna, 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
inne niż wymienione w 15 02 02, 17 04 05 - żelazo i stal, 13 01 10* - mineralne oleje
hydrauliczne, 1501 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub
nimi zanieczyszczone. Wszystkie powstające podczas funkcjonowania planowanej inwestycji
odpady będą ewidencjonowane, selektywnie magazynowane i przekazywane uprawnionym
odbiorcom.

Na etapie realizacji inwestycji zapewnione zostanie zaplecze socjalno-sanitame dla
pracowników budowy.

Powstające na terenie zakładu ścieki bytowe oraz przemysłowe powstające przy
produkcji samochodowego sprzętu oświetleniowego, będą odprowadzane tak jak obecnie do
sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z posiadanym przez Inwestora pozwoleniem
wodnoprawnym, które będzie wymagało aktualizacji.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni projektowanych terenów utwardzonych, po
ich podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, będą retencjonowane w
projektowanym zbiorniku retencyjnym oraz odprowadzane do rowu melioracyjnego, zgodnie
z posiadanym przez Inwestora pozwoleniem wodnoprawnym, które również będzie wymagało
aktualizacji.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami oraz poza bezpośrednim
sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi
oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono.
Najbliższy obszar Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013
znajduje się w odległości około 1.200m od działki nr 615/1. Z uwagi na powyższe, planowane
przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na w/w obszary.

Inwestycja zlokalizowana jest poza projektowanymi formami ochrony przyrody oraz
poza obszarami planowanych powiększeń istniejących już form ochrony przyrody
wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 2019.

Zgodnie z bazą przyrodniczą będącą w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu obszar inwestycji znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których
mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 202 Ir. póz. 1098
z późn. zm.), a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie namszać obowiązujących
w stosunku do nich zakazów.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi,
wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na
podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, poza korytarzami
ekologicznymi wyznaczonymi w 201 Ir. przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii
Nauk oraz wg danych udostępnianych przez GDOŚ na stronie http://geoserwis.gdos.gov.pl
poza projektowanymi, ponadlokalnymi korytarzami ekologicznymi.



Zgodnie z opracowaniem Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa
opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K. Badora i K. Badora 2006)
inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze o wysokich lub szczególnie wysokich walorach
krajobrazowych.

W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu na różnorodność
biologiczną na terenie planowanej inwestycji.

W wyniku przeprowadzonej analizy zgromadzonych dokumentów, uwzględniając
łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOS, który określa uwamnkowania
konieczne do uwzględnienia przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy stwierdzić, że wpływ planowanego
przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie realizacji i funkcjonowania nie będzie
znaczący. Analizując cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że z uwagi na jego rodzaj,
usytuowanie oraz charakter i skalę nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan
środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Ponadto, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę
uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOS - organ stwierdził, że w zasięgu
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym
siedliska łęgowe oraz ujścia rzek;

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie;
c) obszary górskie lub leśne;
d) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
e) obszary przylegaj ące do j ezior;
f) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Planowana inwestycja usytuowana będzie na terenie Gminy Kluczbork o gęstości
zaludnienia 167,3 osoby/km .

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie przemysłowym, a więc nie wpłynie na
zmianę krajobrazu rejonu jego lokalizacji.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, wystąpią emisje niezorganizowane gazów i pyłów
związane z pracą sprzętu budowlanego. Będą to typowe emisje ze spalania paliw w silnikach
mechanicznych (np. węglowodory aromatyczne, dwutlenek węgla dwutlenek siarki, tlenki
azotu). Z uwagi jednak na niewielki ładunek emitowanych zanieczyszczeń (krótki okres
realizacji), realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na klimat, zarówno w skali
regionalnej, jak i lokalnej.

Eksploatacja przedsięwzięcia związana będzie z emisją substancji do powietrza.
Z uwagi na niewielki ładunek emitowanych zanieczyszczeń przedsięwzięcie nie będzie miało
istotnego wpływ na klimat, zarówno w skali regionalnej, jak i lokalnej.

Eksploatacja planowanej instalacji nie spowoduje wystąpienia poważnej awarii lub
katastrofy naturalnej i budowlanej, przy uwzględnieniu używanych substancji, w tym ryzyka
związanego ze zmianą klimatu.

Analizowane przedsięwzięcie, z uwagi na j ego lokalizację, nie jest zagrożone skutkami
wystąpienia powodzi oraz nie jest zagrożone mchami masowymi ziemi.

Ocenia się, że skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z istniejącą częścią zakładu
nie spowoduje istotnych zmian w zakresie oddziaływania na środowisko. Oddziaływanie
przedmiotowej inwestycji zakończy się z chwilą zakończenia jej użytkowania.

W przypadku planowanego przedsięwzięcia, na etapie realizacji, nie przewiduje się
prowadzenia prac rozbiórkowych.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz wielkość
jego oddziaływania na środowisko, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

c
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Ponadto, 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.

W toku postępowania przeanalizowano spełnienie przez przedsięwzięcie wymogów
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu
Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600097, dla której wyznaczono
cel środowiskowy: osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i ilościowego oraz w zlewni
Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW60001713231 - nazwie
Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Stmmienia i statusie określonym jako silnie zmieniona
część wód, dla której wyznaczono cel środowiskowy: osiągnięcie dobrego potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego.

W wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w ramach
przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych,
o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2021 r., póz. 624 z późn. zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r., póz. 1967).

Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów Burmistrz Miasta Kluczborka, na
podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., póz. 735
z późn. zm.) zobowiązującym organ prowadzący postępowanie do zapewnienia stronom
czynnego udziału w postępowaniu, pismem oraz poprzez obwieszczenie Nr
OS.6220.17.2021.AW z dnia 23 gmdnia 2021r. poinformował strony o zakończeniu
postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed
wydaniem decyzji. W przysługującym terminie przed wydaniem decyzji, w odniesieniu do
całości zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania materiałów, żadna ze stron nie
wniosła uwag i nie zgłosiła wniosków.

Analizując zebrane w toku postępowania dokumenty należy stwierdzić, że planowana
inwestycja nie zwiększa zagrożenia dla środowiska. W trakcie realizacji i eksploatacji
przedsięwzięcia nie przewiduje się wprowadzenia do środowiska substancji mogących
powodować zanieczyszczenie takich elementów środowiska jak: gleba, wody powierzchniowe
i podziemne, klimat akustyczny, rzeźba terenu.

Na podstawie szczegółowej analizy danych zawartych w dołączonej do wniosku karcie
informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że:

na obszarze realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują dobra mineralne,
siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie jak również złoża surowców,
przewidziane technologie wykonywania robót zapewniają zminimalizowanie ich
negatywnego wpływu na środowisko,
realizacja planowanej inwestycji zgodna z przedstawionymi rozwiązaniami nie spowoduje
znacznego pogorszenia głównych elementów środowiska,
przedstawione i zaproponowane fonny zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko
dla planowanego przedsięwzięcia są wystarczające.

Reasumując powyższe ustalenia stwierdzono, że na podstawie złożonych dokumentów
oraz wymienionych wyżej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Dyrektora Zarządu
Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie należy orzec jak
w sentencji - nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole, za moim pośrednictwem w terminie
14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 §2 i art. 129 §1 i 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,
a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 §1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna (art. 127a i 130 §4 Kpa).

Opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł pobrano na podstawie Cz. I ust. 45 pkt 2
załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., póz. 1923
z późn. zm.).
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^nż. Jarosław Kielar

Załączniki:
l. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymuje:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

Aspóck Automotive Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11, 46-200 Ligota Dolna

na ręce pełnomocników:
l) Izabela Nab iałczyk

Kwadrat Polska Sp. z o.0., ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice
2) Mańa Thiel

Kwadrat Polska Sp. z o.o., ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice
3) Agnieszka Nuckowska

Kwadrat Polska Sp. z o.o., ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice
2. Pozostałe Strony postępowania zawiadomiono obwieszczeniem zgodnie z przepisem art. 49 ustawy z dnia

14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., póz. 735 z późn. zm.) w związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., póz. 2373
z późn.zm.)

Do wiadomości:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

l. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa l, 45-594 Opole

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Opolu
ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole

4. Starosta Kluczborski
ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork

5. a/a

Sporządziła:
Agnieszka Wierzbicka



BURMiSTRZ^ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie

ZAŁĄCZNIK NR l
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Nr OS.6220.17.2021.AW z dnia 24 stycznia 2022r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
polegającego na „Budowie hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym,

budowie pompowni, zbiornika ppoż., zbiornika retencyjnego oraz z infrastrukturą
towarzyszącą i wewnętrznym układem komunikacji, na dz. nr 615/1 k.m. l obręb Ligota

Dolna, położonej przy ul. Przemysłowej 11, Ligota Dolna w Gminie Kluczbork"
sporządzona na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2021r., póz. 2373 z późn. zm.).

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się:
a) halę magazynowo-produkcyjną o pow. ok. 5.950m2,
b) zbiornik p.poż.,
c) pompownię,
d) zbiornik retencyjny,
e) utwardzenie terenu (w tym m.in. parkingi, plac składowy) o pow. ok. 2.900m .

W projektowanej hali będą zachodziły takie same procesy, jak w hali istniejącej,
podczas produkcji elementów z tworzyw sztucznych (lamp do pojazdów), tj.:
a) formowanie wtryskowe - to technika formowania stosowana głównie w przetwarzaniu

tworzyw sztucznych, w wyniku której dane tworzywo jest upłynniane (uplastyczniane)
i wtryskiwane pod ciśnieniem do formy - narzędzia wtryskowego. W narzędziu tworzywo,
w wyniku schłodzenia lub reakcji sieciowania ponownie przechodzi w stan stały i po
otwarciu narzędzia odbierane jest jako element gotowy. Formowanie wtryskowe, pozwala
na prawie dowolny wybór kształtu i struktur powierzchni;

b) metalizacja - elementy podlegające metalizacji mocowane są w komorze próżniowej na
koszu obrotowym i wirują w trakcie naparowywania (metalizacji próżniowej) wokół
jednostki parownika w mchu obrotowym prostym, lub zamocowane na tak zwanych
planetach, w mchu obrotowym wielokrotnym. Części elementów, które nie mają być
metalizowane, są osłonięte maskami. Materiałem naparowania w przedmiotowym zakładzie
jest aluminium;

c) montaż lampy tylnej - większość elementów składanych jest na połączenia wtykowe,
występują także połączenia skręcane. Łącznie na lampę przypada 7 sztuk smb. Najbardziej
nakładowym procesem w montażu jest zgrzewanie wibracyjne. Po tym jak lampa zostanie
poskładana podlega rygorystycznemu procesowi kontrolnemu, który zintegrowany jest w
procesie seryjnym. Kontrola obejmuje następujące punkty: pomiar optyczny, szczelność
połączenia zgrzewanego i uszczelnienia (przy użyciu etanolu), działanie żarówek.

Obecnie poziom produkcji to ok. 697.000 szt./rok gotowego wyrobu. Po realizacji
inwestycji przewiduje się, jego wzrost do ok. 1.680.240 szt./rok.

W związku z realizacją projektowanej inwestycji przewiduje się wzrost ruch pojazdów:
a) ciężarowych - dostarczających i odbierających produkty - o ok. 5 pojazdów/dobę,
b) dostawczych do 3,5 t-o ok. 5 pojazdów/dobę,
c) osobowych (pracownicy zakładu) - o ok. 100 pojazdów/dobę.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie istniejącego zakładu
Aspóck Automotive Polska Sp. z o.o., zajmującego się produkcją lamp do pojazdów, na działce
m-615/1 obręb Ligota Dolna.

Całkowita powierzchnia istniejącej zabudowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą
zakładu wynosi 10.050,11m2 (>1 ha), natomiast łączna powierzchnia planowanej zabudowy
wraz z towarzyszącą infrastrukturą to 9.149,89m (0,91 ha).



W związku z realizacją przedsięwzięcia nie ma konieczności wycinki drzew i krzewów.
Na etapie realizacji inwestycji najistotniejszym źródłem oddziaływań w zakresie emisji

pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego będą prace budowlano-montażowe, spalanie
paliw w silnikach pojazdów transportujących materiały służące do budowy, roboty ziemne.
Emisja ta nie spowoduje trwałych zmian w powietrzu atmosferycznym i ustanie z chwilą
zakończenia prac.

W trakcie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównym źródłem emisji
substancji do powietrza będzie proces testowania szczelności lamp przy użyciu etanolu oraz
nagrzewnice gazowe (4 szt.) i ruch pojazdów po terenie zakładu.

Podczas wyżej wymienionych procesów, głównymi substancjami emitowanymi do
powietrza atmosferycznego, dla których ustalone są wartości odniesienia będą m.in.: etanol,
dwutlenek azotu, tlenek węgla, mieszanina węglowodorów (benzen, węglowodory alifatyczne,
węglowodory aromatyczne), pył PM10, pył PM2,5 oraz dwutlenek siarki. Przewidywane
łączne zużycie lotnych związków organicznych (ŁZO), zawartych w planowanych do
zastosowania preparatach, po zrealizowaniu planowanej inwestycji, tj. z istniejących
i projektowanych procesów testowania szczelności lamp będzie się kształtowało na poziomie
ok. 1,29 kg/rok (tj. < 5 Mg/rok).

Powyższe oznacza, że ww. procesy nie podlegają standardom emisyjnym, o których
mowa w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020r. w sprawie standardów
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub
współspalania odpadów (Dz. U. z 2020r. póz. 1860).

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w strefie, w której nie występują przekroczenia
standardów jakości powietrza.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zakres planowanej inwestycji, stwierdzono, że
oddziaływanie przedmiotowej inwestycji nie wpłynie w sposób znaczący na stan powietrza
atmosferycznego w pobliżu miejsca lokalizacji przedsięwzięcia.

W trakcie realizacji inwestycji wystąpi oddziaływanie akustyczne, związane
z wykonywaniem prac budowlano-montażowych, pracą sprzętu budowlanego oraz transportem
materiałów. Oddziaływanie hałasu w trakcie realizacji inwestycji będzie miało charakter
przejściowy i ograniczy się do czasu trwania wyżej wymienionych prac.
W związku z realizacją przedsięwzięcia powstaną nowe źródła emisji hałasu:
a) źródła typu budynek - hala produkcyjno-magazynowa,
b) źródła punktowe - 5 wentylatorów dachowych, 4 agregaty skraplające, 4 centrale

wentylacyjne,
c) źródła liniowe - ruch pojazdów.

Biorąc pod uwagę fakt, że przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie
przemysłowym, a najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej, chronionej ze względu na hałas,
zlokalizowany jest w odległości ok. 700m od terenu zakładu oraz wyniki, dołączonych do Karty
informacyjnej przedsięwzięcia obliczeń propagacji hałasu w środowisku, przeprowadzonych
dla pory dziennej i nocnej (uwzględniających źródła istniejące i projektowane emisji hałasu)
stwierdzono, że przy konkretnych założeniach, zawartych w Karcie informacyjnej
przedsięwzięcia, nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
na terenach prawnie chronionych przed hałasem.

W związku z realizacją przedsięwzięcia będą powstawać odpady głównie z grupy 17
(np. zmieszane odpady z betonu, gmzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, gleba i ziemia, w tym kamienie,
inne niż wymienione w 17 05 03). Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za prawidłowe
gospodarowanie odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym za przekazanie ich
jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami.

Aktualnie przedmiotowy zakład, podczas jego eksploatacji, wytwarza odpady
niebezpieczne i inne niż niebezpieczne w łącznej ilości ok. 13.350Mg/rok.
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l.

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia i zakładanym wzrostem
produkcji, przewiduje się dwukrotne zwiększenie ilości wytwarzanych obecnie odpadów,
tj. m.in. odpadów o kodach: 07 02 13 - odpady z tworzywa sztucznego, 07 02 17 - odpady
zawierające silikon, 07 02 80 - odpady z przemysłu gumowego, 15 01 01 - opakowania
z papieru i tektury, 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 03 - opakowania
z drewna, 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
inne niż wymienione w 15 02 02, 17 04 05 - żelazo i stal, 13 01 10* - mineralne oleje
hydrauliczne, 15 01 10* - opakowania zawieraj ące pozostałości substancji niebezpiecznych lub
nimi zanieczyszczone. Wszystkie powstające podczas funkcjonowania planowanej inwestycji
odpady będą ewidencjonowane, selektywnie magazynowane i przekazywane uprawnionym
odbiorcom.

Na etapie realizacji inwestycji zapewnione zostanie zaplecze socjalno-sanitame dla
pracowników budowy. Powstające na terenie zakładu ścieki bytowe oraz przemysłowe
powstające przy produkcji samochodowego sprzętu oświetleniowego, będą odprowadzane tak
jak obecnie do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z posiadanym przez Inwestora pozwoleniem
wodnoprawnym, które będzie wymagało aktualizacji.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni projektowanych terenów utwardzonych, po
ich podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, będą retencjonowane
w projektowanym zbiorniku retencyjnym oraz odprowadzane do rowu melioracyjnego, zgodnie
z posiadanym przez Inwestora pozwoleniem wodnoprawnym, które również będzie wymagało
aktualizacji.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami oraz poza bezpośrednim
sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi
oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono.
Najbliższy obszar Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013
znajduje się w odległości około 1.200m od działki nr 615/1. Z uwagi na powyższe, planowane
przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na w/w obszary.

Inwestycja zlokalizowana jest poza projektowanymi formami ochrony przyrody oraz
poza obszarami planowanych powiększeń istniejących już form ochrony przyrody
wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 2019.

Zgodnie z bazą przyrodniczą będącą w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu obszar inwestycji znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których
mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 202 ł r. póz. 1098
z późn. zm.), a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać obowiązujących
w stosunku do nich zakazów.

Planowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu Jednolitej Części Wód
Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600097, dla której wyznaczono cel środowiskowy:
osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i ilościowego oraz w zlewni Jednolitej Części Wód
Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW60001713231 - nazwie Stobrawa od źródeł do
Kluczborskiego Strumienia i statusie określonym jako silnie zmieniona część wód, dla której
wyznaczono cel środowiskowy: osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i stanu
chemicznego.

Analizując zebrane w toku postępowania dokumenty należy stwierdzić, że planowane
przedsięwzięcie nie wywrze istotnego negatywnego skutku na miejscową florę i faunę oraz nie
będzie znacząco negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi. Działania inwestycyjne nie
przyczynią się do destabilizacji istniejących układów ekologicznych, nie wystąpią także
zagrożenia dla cennych przyrodniczo obszarów.

BUB^ISTRZ
<^s-

mgmw. Jarosław Kielar
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