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Kluczbork, dnia 8 marca 2022r.

c

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. l pkt 82 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 ł960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego
przez Pana Andrzeja Kuchtyna żarn. ul. Konopnickiej 4f, 46-243 Bogacica z dnia 27 lipca
2021 r. (wraz ze złożonymi uzupełnieniami i wyjaśnieniami z 20 października 2021 r., 9 gmdnia
2021r. oraz 3 stycznia 2022r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwamnkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. „Realizacja linii technologicznej do produkcji pelletu i brykietu
w miejscowości Unieszów dz. nr 121/1 k.m. l, Gmina Kluczbork".

STWIERDZAM

l.

2.

a)

b)

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn. „Realizacja linii technologicznej do produkcji pelletu i brykietu
w miejscowości Unieszów dz. nr 121/1 k.m. l, Gmina Kluczbork".
Określam następujące warunki i wymagania dotyczące planowanego
przedsięwzięcia:
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;
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) wszystkie procesy technologiczne prowadzić na utwardzonym, szczelnym podłożu;
d) produkcję pelletu i brykietu prowadzić z wykorzystaniem sprawnego sprzętu,

prowadzić regularne przeglądy techniczne stosowanego sprzętu, prowadzić nadzór
nad sprawnością techniczną stosowanego sprzętu;
odpady magazynować w szczelnych kontenerach, pojemnikach, workach, big-
bagach - w zależności od rodzaju odpadu, na szczelnym i utwardzonym podłożu, tak
aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;
odpady niebezpieczne 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;

g) do zakładu produkcji pelletu i brykietu, w celu ich przetworzenia, przyjmować
odpady o kodach: 03 01 05, 03 03 01 oraz 03 03 10, w sumarycznej ilości do
l.OOOMg/rok;

h) odpady dostarczać trzy razy w tygodniu, w ilości nie większej niż 8 Mg/dobę.

e)

f)



Uzasadnienie

W toku postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Pana Andrzeja
Kuchtyna żarn. ul. Konopnickiej 4f, 46-243 Bogacica z dnia 27 lipca 2021 r. (wraz ze złożonymi
uzupełnieniami i wyjaśnieniami z 20 października 2021r., 9 grudnia 2021r. oraz 3 stycznia
2022r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. „Realizacja linii technologicznej do produkcji pelletu i brykietu w miejscowości Unieszów
dz. nr 121/1 k.m. l, Gmina 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. l pkt 82 (tj. instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. l pkt 21
ustawy z dnia 14 gmdnia 2012r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. l pkt
41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2
ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii, 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)
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 uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
jest Burmistrz Miasta Kluczborka.

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.6220.13.2021.AW z dnia 3 sierpnia 202 Ir.

W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. l ustawy OOS pismem
Nr OS.6220.13.2021.AW z dnia 3 sierpnia 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.9022.4.35.2021.MCh z dnia 17 sierpnia 2021r. wydał opinię sanitarną, w której uznał
potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
w pełnym zakresie ustawowym, wynikającym z art. 66 ustawy OOS.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, pismem Nr GL.ZZS.3.435.200.2021.MO z dnia 17 sierpnia 2021r. wyraził opinię, że
dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 3 a ustawy OOS 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-gruntowego przed wyciekami paliw i
płynów technicznych;

b) wszystkie procesy technologiczne prowadzić na utwardzonym, szczelnym podłożu;
c) produkcję pełletu i brykietu prowadzić z wykorzystaniem sprawnego sprzętu,

prowadzić regularne przeglądy techniczne stosowanego sprzętu, prowadzić nadzór nad
sprawnością techniczną stosowanego sprzętu.



Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem
Nr WOOS.4220.337.2021.JGD z dnia 19 sierpnia 202łr. odmówił wyrażenia opinii, co do
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia
zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
pn. „Realizacja linii technologicznej do produkcji pelletu i brykietu w miejscowości Unieszów
dz. nr 121/1 k.m. l, Gmina Kluczbork" z uwagi na braki i niejasności w przedłożonej karcie
informacyjnej przedsięwzięcia dotyczące m.in. rodzaju, cech, skali i usytuowania
przedsięwzięcia, powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz
dotychczasowego sposób ich wykorzystywania i pokrycia nieruchomości szatą roślinną oraz
uzupełnienia i weryfikacji Karty informacyjna przedsięwzięcia opracowanej w maju 2021 r.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismem
Nr OS.6220.13.2021.AW z dnia 26 sierpnia 2021r. wystąpił do Inwestora o przedłożenie
uzupełnienia (wyjaśnienia) w terminie 21 dni od daty otrzymania wezwania, jednocześnie
informując, że w przypadku nieuzupełnienia przedmiotowego wniosku we wskazanym wyżej
tenninie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały, a brak uzupełnienia
skutkować może odmową ustalenia środowiskowych uwamnkowań dla planowanego
przedsięwzięcia.

Pismem, z dnia 24 września 2021 r. Inwestor, ze względu na szeroki i złożony zakres
uzupełnienia, wniósł o przedłużenie terminu wyznaczonego na złożenie stosownych wyjaśnień
do dnia 22 października.

Pismem Nr OS.6220.13.2021.AW z dnia 28 września 2021 r. Burmistrz Miasta
Kluczborka, działając na podstawie art. 64 §2 Kpa wyznaczył nowy termin do usunięcia braków
tj. do dnia 22 października 2021 r. Jednocześnie wnioskodawca został pouczony, że
nieusunięcie braków w określonym powyżej terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez
rozpoznania. Pismem z dnia 20 października 2021 r. Inwestor złożył 4 egzemplarze Karty
informacyjnej przedsięwzięcia wraz z niezbędnymi uzupełnieniami i wyjaśnieniami.

Mając na uwadze złożone uzupełnienie, na podstawie art. 64 ust. l ustawy OOS,
Burmistrz Miasta Kluczborka pismem Nr OS.6220.13.2021.AW z dnia 5 listopada 2021r.
ponownie wystąpił o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia do RDOS
w Opolu.

Jednocześnie, działając zgodnie z przepisami art. 7 i 77 ustawy Kpa pismem
Nr OS.6220.13.2021.AW z dnia 5 listopada 2021r. organ prowadzący postępowanie przesłał
powyższe uzupełnienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku
oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z prośbą o dołączenie materiałów do akt sprawy i wydanie opinii, a w przypadku zajęcia
stanowiska, o wydanie ponownej opinii z uwzględnieniem nowych materiałów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku pismem
Nr NZ.9022.4.35.2021.MCh z dnia 10 listopada 2021r. wydał opinię sanitarną, w której
ponownie uznał potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
na środowisko w pełnym zakresie ustawowym, wynikającym z art. 66 ustawy OOS.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, pismem Nr GL.ZZS-3.435.200.2021.MO z dnia 18 listopada 2021r. ponownie wyraził
opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko, jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy OOS
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-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 gmntu 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) wszystkie procesy technologiczne prowadzić na utwardzonym, szczelnym podłożu;
d) produkcję pelłetu i brykietu prowadzić z wykorzystaniem sprawnego sprzętu, prowadzić

regularne przeglądy techniczne stosowanego sprzętu, prowadzić nadzór nad sprawnością
techniczną stosowanego sprzętu;

e) odpady magazynować w szczelnych kontenerach, pojemnikach, workach, big-bagach - w
zależności od rodzaju odpadu, na szczelnym i utwardzonym podłożu, tak aby nie stanowiły
zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;

f) odpady niebezpieczne 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.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem
Nr WOOS.4220.467.2021.AK z dnia 19 listopada 2021r. odmówił wyrażenia opinii, co do
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia
zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z uwagi na
niejasności w przedłożonym materiale dowodowym w zakresie ilości przyjmowanych odpadów
oraz częstotliwości ich przyjmowania, w związku z koniecznością prawidłowego
zakwalifikowania planowanego przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2019r, póz. 1839).

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismem
Nr OS.6220.13.2021.AW z dnia 26 listopada 2021r. wystąpił do Inwestora o przedłożenie
stosownego uzupełnienia (wyjaśnienia) w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania,
jednocześnie informując, że w przypadku nieuzupełnienia przedmiotowego wniosku we
wskazanym wyżej terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały,
a brak uzupełnienia skutkować może odmową ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla
planowanego przedsięwzięcia. Pismem z dnia 9 grudnia 2021 r. Inwestor złożył 4 egzemplarze
Karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z niezbędnymi uzupełnieniami i wyjaśnieniami.

Mając na uwadze złożone uzupełnienie, na podstawie art. 64 ust. l ustawy OOS,
Burmistrz Miasta Kluczborka pismem Nr OS.6220.13.2021.AW z dnia 15 grudnia 2021r.
ponownie wystąpił o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia do RDOS
w Opolu.

Jednocześnie, działając zgodnie z przepisami art. 7 i 77 ustawy Kpa pismem
Nr OS.6220.13.2021.AW z dnia 15 grudnia 2021r. w celu ujednolicenia dokumentacji sprawy,
organ prowadzący postępowanie przesłał przedmiotowe uzupełnienie do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o dołączenie materiałów do akt
sprawy i wydanie opinii, a w przypadku zajęcia stanowiska, o wydanie ponownej opinii z
uwzględnieniem nowych materiałów.

PPIS w Kluczborku pismem Nr NZ.9022.4.35.2021.MCh z dnia 21 grudnia 2021r.
podtrzymał swoją opinię wyrażoną w piśmie Nr NZ.9022.4.35.2021.MCh z dnia 10 listopada
2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie pismem Nr GL.ZZS.3.435.200.2021.MO z dnia 29 gmdnia 2021r. podtrzymał swoje
stanowisko wyrażone w opinii Nr GL.ZZS.3.43 5.200.2021.M0 z dnia 18 listopada 2021 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem
Nr WOOS.4220.512.2021.AK z dnia 31 grudnia 202łr. wyraził opinię, że nie istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia,
jednocześnie działając w myśl zapisów art. 64 ust 3a ustawy OOS, wskazał na konieczność
określenia w decyzji środowiskowej następujących warunków:



a) do zakładu produkcji pelletu i brykietu, w celu ich przetworzenia, przyjmować odpady
o kodach: 03 01 05,03 03 01 oraz 03 03 10, w sumarycznej ilości do l. 000 Mg/rok;

b) odpady dostarczać trzy razy w tygodniu, w ilości nie większej niż 8 Mg/dobę.
W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w dniu 3 stycznia 2022r.

wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia o informacje dotyczące m.in.
gęstości zaludnienia gminy, doprecyzowania procesu technologicznego, oraz gospodarki
wodno-ściekowej na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, które zostało złożone przez
pełnomocnika Inwestora do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Mając na uwadze złożone przez Inwestora uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, działając zgodnie z przepisami art. 7 i 77 ustawy Kpa
pismem Nr OS.6220.13.2021.AW z dnia 5 stycznia 2022r. w celu ujednolicenia dokumentacji
sprawy, organ prowadzący postępowanie przesłał przedmiotowe uzupełnienie 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.

PPIS w Kluczborku pismem Nr NZ.9022.4.35.2021.MCh z dnia 10 stycznia 2022r.
podtrzymał swoją opinię wyrażoną w piśmie Nr NZ.9022.4.35.2021.MCh z dnia 10 listopada
2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie pismem Nr GL.ZZS.3.435.200.2021.MO z dnia 13 stycznia 2022r. podtrzymał swoje
stanowisko wyrażone w opinii Nr GL.ZZS.3.435.200.2021.M0 z dnia 18 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 Pana Andrzeja Kuchtyna żarn. ul. Konopnickiej 4f,

46-243 Bogacica z dnia 27 lipca 2021 r. (wraz ze złożonymi uzupełnieniami i wyjaśnieniami
z 20 października 2021r., 9 grudnia 2021r. oraz 3 stycznia 2022r.), a w szczególności
z dołączoną do wniosku kartą infonnacyjną przedsięwzięcia zawierającą informacje
o planowanym przedsięwzięciu, określone w art. 62a ustawy OOS wraz z jej uzupełnieniami
stwierdzono, że planowana linia technologiczna będzie usytuowana w istniejącym budynku
stodoły o powierzchni 223m2. Stodoła z funkcją magazynową jest budynkiem
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z drewnianą konstrukcją dachu. W ciągu ostatnich
5 lat nie była ona wykorzystywana. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną oraz
wodociągową. Do ogrzewania budynku planowane jest wykorzystanie pieca gazowego
zasilanego butlą z gazem. Teren wokół istniejącego budynku nie jest utwardzony. Działka
inwestycji posiada ogrodzenie betonowe oraz wjazdy od strony drogi powiatowej m-141.

W istniejącej stodole, po jej dostosowaniu i zmodernizowaniu, tj. uporządkowaniu
terenu wokół budynku, urządzeniu pomieszczeń socjalnych dla pracowników, zamontowaniu
linii technologicznej planowane jest uruchomienie instalacji do wytwarzania pelletu i
brykietów z odpadów tartacznych powstałych z działalności okolicznych zakładów
przetwórstwa drewna oraz zakładów meblarskich. Zakład pracować będzie 5 dni w tygodniu
po 8 godzin dziennie. Do zakładu przyjmowane będą opady o następujących kodach 03 01 05
(trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04), 03 03
01 (odpady z kory i drewna) oraz 03 03 10 (odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy
i powłok pochodzące z mechanicznej separacji), w sumarycznej ilości 1.000 Mg/rok.

Odpady dostarczane będą trzy razy w tygodniu w ilości po ok. 8 Mg/dobę samochodami
samowyładowczymi. Samochody, przed wjazdem na teren zakładu, będą ważone za pomocą
wagi przemysłowej. Odpady będą przywożone w kontenerach, które zdejmowane będą
z samochodów i ustawiane pod zadaszeniem na zewnątrz budynku. Następnie odpady za
pomocą podajników ślimakowych lub odciągu będą trafiały do zbiornika buforowego
w przypadku jednolitej frakcji odpadów lub do mieszalnika w przypadku, gdy frakcja odpadów
będzie niejednolita, a następnie za pomocą podajnika ślimakowego lub transportem



pneumatycznym do zbiornika buforowego. Zbiornik buforowy zintegrowany jest
z kondycjonerem i granulatorem, w którym następuje prasowanie odpadu i w zależności od
zastosowanej matrycy powstaje brykiet lub pellet. Proces brykietowania oraz peletowania nie
wymaga stosowania dodatkowych lepiszczy oraz dodatkowej obróbki odpadów. Produkcja
oraz rozładunek towaru będą odbywały się wewnątrz hali, a linia produkcyjna wyposażona
będzie w system odpylania (odciągi pyłów wraz z cyklonami i workami wyłapującymi
zanieczyszczenia). Powstający produkt składowany będzie wewnątrz budynku w jego części
magazynowej w workach na paletach.

Planowane przedsięwzięcie pn. realizacja linii technologicznej do produkcji pelletu i
brykietu realizowane będzie w województwie opolskim, powiecie kluczborskim, gminie
Kluczbork w miejscowości Unieszów na działce o nr ew. 121/1 obręb Unieszów. Całkowita
powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2082ha. W najbliższym otoczeniu planowanego
przedsięwzięcia znajdują się:

od strony północnej tereny zabudowy mieszkaniowej oraz użytki rolne,
od strony południowej tereny zabudowy mieszkaniowej, pastwiska, grunty rolne,
od strony zachodniej droga powiatowa, a za nią grunty orne i grunty rolne zabudowane,
od strony wschodniej użytki rolne.

Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej, chronionej akustycznie, zlokalizowany jest
w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji. Odległość od granicy działki, na której
planowana jest inwestycja do najbliższej zabudowy mieszkaniowej wynosi ok. 6m.

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.) oraz zgodnie
z zaświadczeniem Nr GNP.6727.337.KK z dnia 29 lipca 2021r. wydanym przez Burmistrza
Miasta Kluczborka ustalono, że teren, na którym planuje się realizację inwestycji, nie jest objęty
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzemiego.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z emisją z silników
pojazdów wjeżdżających na teren zakładu oraz pracami adaptacyjnymi polegającymi na cięciu,
spawaniu i malowaniu. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i ustanie po zakończeniu prac.

Natomiast na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia źródłem zanieczyszczeń
do powietrza będą: procesy związane z produkcją pelletu i brykietu, ogrzewaniem budynku
oraz dowozem materiałów i wywozem produktów oraz pracą wózków widłowych. Jak wynika
z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia planowana instalacja
wyposażona będzie w system odpylania, w związku czym eksploatacja planowanego
przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm.

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport
wojewódzki za rok 2020, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu
Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów
jakości powietrza.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu będzie wiązała się
z prowadzeniem prac remontowych wyłącznie w porze dziennej. Jak wynika z karty
informacyjnej przedsięwzięcia, będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i ustanie po zakończeniu
prac. Natomiast na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia źródłem hałasu będą dwa
cyklony oraz pojazdy dostarczające surowce do produkcji oraz odbierające wytworzone
produkty. Jak wynika z karty infonnacyjnej przedsięwzięcia, nie spowoduje to przekroczenia
dopuszczalnych wartości na terenach chronionych akustycznie.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia pobór wód na cele socjalne
i technologiczne odbywać się będzie z wodociągu publicznego poprzez istniejące przyłącze
wodociągowe. Ścieki komunalne będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego, a stamtąd
wozem asenizacyjnym do najbliższej oczyszczalni ścieków. Wody opadowe z połaci
dachowych budynku oraz z terenu utwardzonego wokół budynku będą odprowadzane do gmntu
systemem rynnowym.



Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia wiąże się z powstaniem następujących
rodzajów odpadów: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpowiednich materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 1701 06 [1701 07] w ilości
ok. 0,2Mg, inne niewymienione odpady (wszelkiego rodzaju odpady inne niż niebezpieczne
związane z budową lub remontem [17 01 82] w ilości ok. 0,2Mg oraz zmieszane odpady
z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 17 09 02 oraz 17 09 03
[17 09 04] w ilości ok. 0,5Mg. Odpady będą segregowane i oddawane wyspecjalizowanym
firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Etap eksploatacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje wygenerowanie
następujących rodzajów odpadów: pyłu drzewnego z filtrów workowych 03 01 05, który będzie
zawracany na linię produkcyjną oraz odpadów metalowych z grupy 02 01 10 (odpady
metalowe) oraz 191001 (odpady żelaza i stali), które w niewielkich ilościach mogą znajdować
się w trocinach oddawane będą na składowisko złomu. Ponadto powstawać będą
zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy imię niż wymienione w 160209 do 16
02 09 do 16 02 12 [16 02 13*], niesegregowane odpady komunalne [20 03 01] oraz odpady
ulegające biodegradacji [20 02 01]. Odpady te będą gromadzone w pojemnikach w hali lub na
utwardzonym placu, a następnie przekazywane do odzysku i unieszkodliwiania
wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne zezwolenia.

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 2021r. póz. 1098 z późn. zm.), a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać
obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest 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.

Najbliższym obszarem Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji projektu jest
położony w odległości 4,2 km od niego, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łąki w
okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013, dla którego ustanowiono plan zadań
ochronnych (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia
18 maja 201 6r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki
w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013 - Dz. Urz. Woj. Op. póz. 1131). W wyżej
wymienionym zarządzeniu zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania
właściwego stanu ochrony gatunków i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony oraz
zidentyfikowano cele działań ochronnych. Realizacja przedmiotowego projektu nie będzie
generowała wskazanych w planie zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na
możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami projektowanych form ochrony
przyrody oraz obszarami planowanych powiększeń form ochrony przyrody już istniejących -
wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.

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.ul
poza projektowanymi, ponadlokalnymi korytarzami ekologicznymi.

Teren położony jest poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach
fizjonomicznych krajobrazu (zgodnie z opracowaniem pn.: Waloryzacja krajobrazu
naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony - K. i K.
Badora 2006).

W związku z powyższym, przy zastosowaniu określonych w niniejszej decyzji działań
minimalizujących, 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 uwamakowania
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 obj etę ochroną, w tym strefy ochronne uj ęć wód i obszary ochronne zbiorników

wód śródlądowych;
e) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
f) obszary przylegające do jezior;
g) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Planowana inwestycja usytuowana będzie na obszarze wiejskim gminy Kluczbork
o gęstości zaludnienia 179,7 osoby/km .

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub
dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 2016r. 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 (Dz. U. z 2016r., poz.138).

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

Jak wynika z KIP, realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje znacznych
oddziaływań na poszczególne elementy środowiska. Przewidywany zasięg oddziaływania
przedsięwzięcia będzie mieścił się w całości na działce Inwestora, na której przedsięwzięcie
będzie realizowane. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie będą realizowane inne
przedsięwzięcia tego rodzaju, stąd nie zachodzi zagrożenie nakładania się (kumulowania)
oddziaływań na środowisko.

Ponadto, planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarem osuwisk oraz
obszarem szczególnego zagrożenia powodziowego oraz jest przystosowane do wystąpienia
ekstremalnych zjawisk klimatycznych związanych ze zmianami klimatu takich jak: fale upałów
oraz mrozów, nawalne opady deszczu, burze oraz silne wiatry.

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.

Inwestycja będzie realizowana zgodnie z wymaganiami technicznymi dla tego rodzaju
przedsięwzięć, co ograniczy możliwość wystąpienia awarii lub katastrofy budowlanej.

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: PLRW600017132629 - nazwie
Wołczyński Stmmień, oznaczonej jako naturalna część wód.



c

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 202 lr., 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 2021r., póz. 735
z późn. zm.) zobowiązującym organ prowadzący postępowanie do zapewnienia stronom
czynnego udziału w postępowaniu, pismem Nr OS.6220.13.2021.AW z dnia 31 stycznia
2022r.oraz poprzez obwieszczenie Nr OS.6220.13.2021.AW z dnia 31 stycznia 2022r.
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 formy 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.

Pouczę e

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 iart. 129 §1 i2 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 202 lr., póz. 1923
zpóźn.zm.). X^^i?

<^\

w

<f"
^' ^^x ^^
* -^3

Z up. E^raistrza
m

NH;;

Odl.'ony

(3,
Wydziału

'v.'.ska i Leśnictwa

Załączniki:
l. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymuje:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

Andrzej Kuchtyn
ul. Konopnickiej 4f
46-243 Bogacica

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 2021r., póz. 2373
z późn.zm.)

Do wiadomości:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

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
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Sporządziła:
Agnieszka Wierzbicka



BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województ\vo opolskie ZAŁĄCZNIK NR l

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Nr OS.6220.13.2021.AW z dnia 8 marca 2022r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
pn. „Realizacja linii technologicznej do produkcji pelletu i brykietu
w miejscowości Unieszów dz. nr 121/1 k.m. l, Gmina 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 2021 r., póz. 2373 z późn. zm.).

Planowana linia technologiczna będzie usytuowana w istniejącym budynku stodoły
o powierzchni 223m2. Stodoła z funkcją magazynową jest budynkiem jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym z drewnianą konstrukcją dachu. W ciągu ostatnich 5 lat nie była ona
wykorzystywana. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodociągową. Do
ogrzewania budynku planowane jest wykorzystanie pieca gazowego zasilanego butlą z gazem.
Teren wokół istniejącego budynku nie jest utwardzony. Działka inwestycji posiada ogrodzenie
betonowe oraz wjazdy od strony drogi powiatowej m-141.

W istniejącej stodole, po jej dostosowaniu i zmodernizowaniu, tj. uporządkowaniu
terenu wokół budynku, urządzeniu pomieszczeń socjalnych dla pracowników, zamontowaniu
linii technologicznej planowane jest uruchomienie instalacji do wytwarzania pełł etu
i brykietów z odpadów tartacznych powstałych z działalności okolicznych zakładów
przetwórstwa drewna oraz zakładów meblarskich. Zakład pracować będzie 5 dni w tygodniu
po 8 godzin dziennie. Do zakładu przyjmowane będą opady o następujących kodach 03 01 05
(trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04), 03 03
01 (odpady z kory i drewna) oraz 03 03 10 (odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy
i powłok pochodzące z mechanicznej separacji), w sumarycznej ilości 1.000 Mg/rok.

Odpady dostarczane będą trzy razy w tygodniu w ilości w ilości po ok. 8 Mg na dobę
samochodami samowyładowczymi. Samochody, przed wjazdem na teren zakładu, będą ważone
za pomocą wagi przemysłowej. Odpady będą przywożone w kontenerach, które zdejmowane
będą z samochodów i ustawiane pod zadaszeniem na zewnątrz budynku. Następnie odpady za
pomocą podajników ślimakowych lub odciągu będą trafiały do zbiornika buforowego
w przypadku jednolitej frakcji odpadów lub do mieszalnika w przypadku, gdy frakcja odpadów
będzie niejednolita, a następnie za pomocą podajnika ślimakowego lub transportem
pneumatycznym do zbiornika buforowego. Zbiornik buforowy zintegrowany jest
z kondycjonerem i granulatorem, w którym następuje prasowanie odpadu i w zależności od
zastosowanej matrycy powstaje brykiet lub pellet. Proces brykietowania oraz peletowania nie
wymaga stosowania dodatkowych lepiszczy oraz dodatkowej obróbki odpadów. Produkcja
oraz rozładunek towam będą odbywały się wewnątrz hali, a linia produkcyjna wyposażona
będzie w system odpylania (odciągi pyłów wraz z cyklonami i workami wyłapującymi
zanieczyszczenia). Powstający produkt składowany będzie wewnątrz budynku w jego części
magazynowej w workach na paletach.

Planowane przedsięwzięcie pn. realizacja linii technologicznej do produkcji pelletu i
brykietu realizowane będzie w województwie opolskim, powiecie kluczborskim, gminie
Kluczbork w miejscowości Unieszów na działce o nr ew. 121/1 obręb Unieszów. Całkowita
powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2082ha. W najbliższym otoczeniu planowanego
przedsięwzięcia znajdują się:

od strony północnej tereny zabudowy mieszkaniowej oraz użytki rolne,
od strony południowej tereny zabudowy mieszkaniowej, pastwiska, gmnty rolne,
od strony zachodniej droga powiatowa, a za nią grunty orne i grunty rolne zabudowane,
od strony wschodniej użytki rolne.



Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej, chronionej akustycznie, zlokalizowany jest
w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji. Odległość od granicy działki, na której
planowana jest inwestycja do najbliższej zabudowy mieszkaniowej wynosi ok. 6m.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z emisją z silników
pojazdów wjeżdżających na teren zakładu oraz pracami adaptacyjnymi polegającymi na cięciu,
spawaniu i malowaniu. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i ustanie po zakończeniu prac.

Natomiast na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia źródłem zanieczyszczeń
do powietrza będą: procesy związane z produkcją pelletu i brykietu, ogrzewaniem budynku
oraz dowozem materiałów i wywozem produktów oraz pracą wózków widłowych. Jak wynika
z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia planowana instalacja
wyposażona będzie w system odpylania, w związku czym eksploatacja planowanego
przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych nonn.

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport
wojewódzki za rok 2020, wykonanej w Wydziale IVtonitoringu Środowiska w Opolu
Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów
jakości powietrza.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu będzie wiązała się
z prowadzeniem prac remontowych wyłącznie w porze dziennej. Jak wynika z karty
informacyjnej przedsięwzięcia, będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i ustanie po zakończeniu
prac. Natomiast na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia źródłem hałasu będą dwa
cyklony oraz pojazdy dostarczające surowce do produkcji oraz odbierające wytworzone
produkty. Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia, nie spowoduje to przekroczenia
dopuszczalnych wartości na terenach chronionych akustycznie.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia pobór wód na cele socjalne
i technologiczne odbywać się będzie z wodociągu publicznego poprzez istniejące przyłącze
wodociągowe. Ścieki komunalne będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego, a stamtąd
wozem asenizacyjnym do najbliższej oczyszczalni ścieków. Wody opadowe z połaci
dachowych budynku oraz z terenu utwardzonego wokół budynku będą odprowadzane do gruntu
systemem rynnowym.

Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia wiąże się z powstaniem następujących
rodzajów odpadów: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpowiednich materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione wl70106[1701 07] w ilości
ok. 0,2Mg, inne niewymienione odpady (wszelkiego rodzaju odpady inne niż niebezpieczne
związane z budową lub remontem [17 01 82] w ilości ok. 0,2Mg oraz zmieszane odpady
z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 17 09 02 oraz 17 09 03
[17 09 04] w ilości ok. 0,5Mg. Odpady będą segregowane i oddawane wyspecjalizowanym
firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Etap eksploatacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje wygenerowanie
następujących rodzajów odpadów: pyłu drzewnego z filtrów workowych 03 01 05, który będzie
zawracany na linię produkcyjną oraz odpadów metalowych z gmpy 02 01 10 (odpady
metalowe) oraz 191001 (odpady żelaza i stali), które w niewielkich ilościach mogą znajdować
się w trocinach oddawane będą na składowisko złomu. Ponadto powstawać będą zużyte
urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09do 1602 09
do 16 02 12 [16 02 13*], niesegregowane odpady komunalne [20 03 01] oraz odpady ulegające
biodegradacji [20 02 01]. Odpady te będą gromadzone w pojemnikach w hali lub na
utwardzonym placu, a następnie przekazywane do odzysku i unieszkodliwiania
wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne zezwolenia.

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 2021 r. póz. 1098
z późn. zm.), a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać obowiązujących
w stosunku do nich zakazów.
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Przedsięwzięcie zlokalizowane jest 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.

Najbliższym obszarem Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji projektu jest
położony w odległości 4,2 km od niego, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łąki w
okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013, dla którego ustanowiono plan zadań
ochronnych.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami projektowanych form ochrony
przyrody oraz obszarami planowanych powiększeń form ochrony przyrody już istniejących -
wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.

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 2011 r. przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii
Nauk oraz wg danych udostępnianych przez GDOS na strome http://geoserwis.gdos.gov.pl
poza projektowanymi, ponadlokalnymi korytarzami ekologicznymi.

Teren położony jest poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach
flzjonomicznych krajobrazu (zgodnie z opracowaniem pn.: Waloryzacja krajobrazu
naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony - K. i K.
Badora 2006).

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: PLRW600017132629 - nazwie Wołczyński
Stmmień, oznaczonej jako naturalna część wód.

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.
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