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BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie

OS.6220.16.2021.AW

Kluczbork, dnia 12 maja 2022r.

DECYZJA
zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 87, art. 75 ust. l pkt 4, art. 71 ust. 2 pkt l, art. 80 ust. l, art. 82 oraz
art. 85 ust. l i ust. 2 pkt l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 202 lr., póz. 2373 z późn. zm.) - dalej zwana ustawą
OOS, a także w związku z §2 ust. l pkt 42 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 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., póz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku firmy P.H.U.P. „LECHMOT" Leszek Kureczko 46-200 Ligota Górna 28,
reprezentowanej przez Pana Jakuba Smakułskiego Ekolog Sp. z o.o. ul. Swiętowidzka 6/4,
61-058 Poznań z dnia 9 września 2021 r. (wraz z uzupełnieniem z dnia 8 października 202 Ir.)
w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Kluczborka Nr OS.6220.1.2015.AW z dnia
10 stycznia 2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na adaptacji istniejących budynków warsztatowych na Stację Demontażu
Pojazdów, zlokalizowanej na dz. ew. nr 248/4 k.m. 2 w miejscowości Ligota Górna 28, Gmina
Kluczbork

ORZEKAM

I. Zmienić decyzję Burmistrza Miasta Kluczborka Nr OS.6220.1.2015.AW z dnia
10 stycznia 2019r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
polegającego na adaptacji istniejących budynków warsztatowych na Stację Demontażu
Pojazdów, zlokalizowanej na dz. ew. nr 248/4 k.m. 2 w miejscowości Ligota Górna 28,
Gmina Kluczbork, w części dotyczącej warunków wykorzystywania terenu w fazie
realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, w następujący sposób:
Na etapie realizacii przedsięwzi&cia należy podjąć następujące działania:

a) wszystkie prace adaptacyjno-budowlane prowadzić w porze dziennej;
b) istniejące budynki warsztatowe na działce nr 248/4, przystosować do potrzeb stacji

demontażu pojazdów poprzez wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych wewnątrz
budynku, adaptacji pomieszczeń biurowo - socjalnych, rozbudowie powierzchni
utwardzonej oraz budowie szamba o pojemności 3 m3 poprzedzonego separatorem
substancji ropopochodnych,

c) powierzchnie utwardzone w ciągach technologicznych wykonać jako szczelne,
zapewniające odpływ ścieków przemysłowych wyłącznie poprzez urządzenia
podczyszczające do zbiorników wybieralnych,

d) plac, na którym będzie znajdował się sektor I, II oraz VI powinien być oddzielony od
pozostałych części odpowiednio wysokim krawężnikiem uniemożliwiającym spłynięcie
wód poza obszar inwestycji,

e) 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,

f) nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu substancjami niebezpiecznymi, mogącymi
przeniknąć do wód powierzchniowych oraz do ziemi (wód podziemnych).
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lub użytkowania przedsięwzięcia należy Dodiać niżei wymienioneNa etapie eksploatacii
działania:

a) eksploatacj a stacj i demontażu pój azdów w porze dziennej;
b) do stacji demontażu pojazdów przyjmować i przetwarzać nie więcej niż: óOOMg/rok

odpadów niebezpiecznych o kodzie: 16 01 04* - zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy i nie więcej niż 300Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne o
kodzie: 1601 06 - zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające
cieczy i innych niebezpiecznych elementów;

c) do ogrzewania budynku stacji demontażu pojazdów wykorzystać istniejący kocioł o
mocy cieplnej do 26kW;

d) masę przyjmowanych do zakładu odpadów ustalać wagowo, przy użyciu
zalegalizowanej wagi o zakresie ważenia do lOMg;

e) odpady niebezpieczne wytwarzane na terenie zakładu z gmpy: 13*, 15*, 16*
magazynować w oznakowanych, specjalnych przystosowanych do tego pojemnikach
ustawionych na utwardzonym szczelnym podłożu w wyznaczonym miejscu na terenie
zakładu (sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych), w sposób
uniemożliwiający przedostawanie się substancji niebezpiecznych do środowiska,

f) odpady inne niż niebezpieczne wytwarzane na terenie zakładu z gmpy 07, 15 i 16
magazynować w specjalnych oznakowanych pojemnikach, kontenerach, beczkach
ustawionych na utwardzonym szczelnym podłożu, bądź luzem w stosach
zabezpieczonych przed osunięciem, w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu
(sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne),

g) ścieki przemysłowe, wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych stacji
demontażu pojazdów, po podczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych
(istniejącym i planowanym), odprowadzać do istniejącego zbiornika bezodpływowego
o pojemności 7,2m3 oraz do planowanego szamba o pojemności 3m3 (zaleca się
prowadzenie stałej kontroli-monitoringu, napełnienia zbiorników), a następnie wywozić
przez uprawnionego odbiorcę do oczyszczalni ścieków. Docelowo przewidzieć
możliwość odprowadzania ścieków przemysłowych i wód opadowych i roztopowych do
kanalizacji gminnej,

h) wody opadowe z powierzchni dachów odprowadzać w sposób nie powodujący zmiany
stosunków wodnych na terenach przyległych,

i) ścieki bytowe odprowadzać do istniejącej zbiorczej kanalizacji gminnej,
j) wszystkie prace związane z działalnością zakładu prowadzić wewnątrz budynków

i wyłącznie w porze dziennej,
k) wykonać pomiary hałasu emitowanego do środowiska w celu potwierdzenia

dotrzymania obowiązujących norm hałasu na wysokości zabudowy chronionej,
l) przestrzegać zasad okresowego czyszczenia separatorów i przeglądu instalacji

kanalizacyjnej,
m) pomieszczenia stacji demontażu pojazdów czyścić metodą „na sucho",
n) po realizacji inwestycji uporządkować teren w granicach przedsięwzięcia.

II. Pozostałe elementy decyzji pozostają bez zmian.

•«

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Kluczborka, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko,
w dniu 10 stycznia 2019r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
Nr OS.6220. l.2015.AW dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków
warsztatowych dla Stacji Demontażu Pojazdów zlokalizowanej na dz. ew. nr 248/4 k.m. 2
w miejscowości Ligota Górna 28, Gmina Kluczbork i ustalił warunki jego realizacji.
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Wnioskiem z dnia 9 września 202 Ir. firma P.H.U.P. „LECHMOT" Leszek Kureczko
46-200 Ligota Górna 28, reprezentowana przez Pana Jakuba Smakulskiego Ekolog Sp. z o.o.
ul. Swiętowidzka 6/4, 61-058 Poznań, wystąpiła do Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawie
zmiany decyzji Nr OS.6220.1.2015.AW z dnia 10 stycznia 2019r. o środowiskowych
uwarunkowaniach dla wymienionego wyżej przedsięwzięcia.

Organ, po zapoznaniu się z wnioskiem stwierdził, że złożone dokumenty ze względu na
braki formalne, nie mogą stanowić podstawy do wszczęcia postępowania w sprawie zmiany
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 64 §2 Kodeksu postępowania
administracyjnego, pismem Nr OS.6220.16.2021.AW z dnia 27 września 202 Ir. wezwano
Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia przedmiotowego wniosku, wyznaczając 21-dniowy
termin na uzupełnienie braków. Jednocześnie wnioskodawca został pouczony, że nieusunięcie
braków w określonym powyżej terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Pismem z dnia 8 października 2021 r., Pełnomocnik Inwestora uzupełnił przedmiotowy wniosek
o brakujące dokumenty, w wyznaczonym terminie.

Do powyższego uzupełnienia wniosku dołączono Raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia pn. „adaptacja istniejących budynków warsztatowych dla Stacji Demontażu
Pojazdów zlokalizowanej na dz. ew. nr 248/4 k.m. 2 w miejscowości Ligota Górna 28, Gmina
Kluczbork", opracowany przez Ekolog Sp. z o.o., ul. Swiętowidzka 6/4, Poznań pod
kierownictwem mgr Jakuba Smakulskiego, październik 2021 r - dalej zwany Raportem.

Na podstawie złożonych dokumentów ustalono, że planowane przedsięwzięcie należy
do przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. l pkt l ustawy 00 Ś jako planowane
przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i zakwalifikowano na
podstawie §2 ust. l pkt 42 (stacje demontażu w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia
20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 201 Or. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. z 2019r., póz. 1839) jako planowane przedsięwzięcie wymagające
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 75 ust. l pkt 4 ustawy OOŚ, stwierdzono, że organem właściwym do
wydania decyzji w sprawie zmiany 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.6220.16.2021.AW z dnia 25 października 202 Ir.

W związku z powyższym, na podstawie art. 77 ust. l ustawy OOS, pismem
Nr OS.6220.16.2021.AW z dnia 25 października 2021 r. Burmistrz Miasta Kluczborka wystąpił
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie o dokonanie uzgodnienia wamnków realizacji przedsięwzięcia, w związku ze zmianą
decyzji o środowiskowych uwanmkowaniach OŚ.6220.1.2015.AW z 10 stycznia 2019r
Natomiast zgodnie z przepisem art. 77 ust. l pkt 2 w związku z art. 78 ust. l pkt 2 ustawy OOS
organ prowadzący postępowanie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kluczborku o zaopiniowanie warunków realizacji przedmiotowej inwestycji.

Działając na podstawie art. 79 ust. l ustawy OOS, który zobowiązuje organ do
zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu, w ramach
którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko. Burmistrz Miasta Kluczborka
obwieszczenieni Nr OS.6220.16.2021.AW z dnia 25 października 2021r. zapewnił możliwość

3



udziału społeczeństwa. Obwieszczenie zawierające informacje określone w art. 33 ust. l ustawy
OOS, zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku i Starostwa
Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka l oraz na strome internetowej Urzędu Miejskiego
w Kluczborku (www.bip.kluczbork.eu), a także w miejscu planowanej inwestycji. Termin
składania uwag i wniosków wynosił 30 dni. W tym terminie nie wpłynął żaden wniosek.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku pismem z dnia 18 listopada
2021r. Nr NZ.9022.4.46.2021.Mch zaopiniował pozytywnie pod względem wymagań
higienicznych i zdrowotnych zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
planowanego przedsięwzięcia, z następującymi uwagami:
l. Odnośnie emisji hałasu do środowiska:

a) wszystkie prace związane z działalnością zakładu prowadzić wewnątrz budynków
i wyłącznie w porze dziennej,

b) należy wykonać pomiary hałasu emitowanego do środowiska w celu potwierdzenia
dotrzymania obowiązujących norm hałasu na wysokości zabudowy chronionej.

2. Odnośnie prowadzenia gospodarki odpadami:
a) powstające w wyniku działalności odpady gromadzić selektywnie z zachowaniem ich

segregacji w wyznaczonych do tego celu pojemnikach i miejscach na terenie stacji
demontażu,

b) odpady niebezpieczne magazynować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się
substancji niebezpiecznych do środowiska, w szczelnych pojemnikach, uwzględniając
przy doborze pojemników podstawowy skład chemiczny oraz właściwości odpadów.

3. Odnośnie gospodarki ściekami:
a) powierzchnie utwardzone w ciągach technologicznych wykonać jako szczelne

zapewniające odpływ ścieków przemysłowych wyłącznie poprzez urządzenia
podczyszczające do zbiorników wybieralnych,

b) przestrzegać zasad okresowego czyszczenia separatorów i przeglądu instalacji
kanalizacyjnej,

c) ścieki przemysłowe wywozić do oczyszczalni ścieków z częstotliwością dostosowaną
do pojemności zbiorników wybieralnych na ścieki; zaleca się prowadzenie stałej kontroli
(monitoringu) napełnienia zbiorników bezodpływowych na ścieki przemysłowe.

Wymienione wyżej warunki określone przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kluczborku zostały w całości ujęte w decyzji Burmistrza Miasta Kluczborka
określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia Nr OS.6220.1.2015.AW
z dnia 10 stycznia 2019r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem
Nr WOOŚ.4221.88.2021.AK.1 z dnia 23 listopada 2021r. wystąpił do Burmistrza o wezwanie
Pełnomocnika Inwestora do złożenia pisemnych wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonego
Raportu, zawiadamiając równocześnie o braku możliwości załatwienia sprawy w temiinie
określonym w art. 77 ust. 6 ustawy OOS, oraz o przysługującym stronom prawie do wniesienia
ponaglenia.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismem
Nr OS.6220.16.2021.AW z dnia 26 listopada 2021r. wystąpił do Pełnomocnika Inwestora
o uzupełnienie przedłożonego Raportu w zakresie i terminie określonym w piśmie RDOS
w Opolu tj. do dnia 27 grudnia 2021 r., jednocześnie informując, że w przypadku
nieuzupełnienia przedmiotowego Raportu we wskazanym wyżej tenninie sprawa zostanie
rozpatrzona w oparciu o zgromadzoną dotychczas dokumentację, a brak uzupełnienia
skutkować może odmową uzgodnienia wamnków realizacji przedsięwzięcia.

Pismami z dnia 30 listopada oraz 13 gmdnia 2021 r.. Pełnomocnik Inwestora, przesłał
dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienia do Raportu do Burmistrza Miasta Kluczborka oraz
bezpośrednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Natomiast pismem Nr GL.RZS.4360.68.2021.KWK.1 z dnia 26 listopada 2021r.
Dyrektor RZGW w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wystąpił
do Burmistrza o wezwanie Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia przedłożonego Raportu
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o kwestie związane m. in. z prawidłowym skazaniem jednolitej części wód podziemnych,
gospodarką ściekową oraz dokonaniem analizy możliwego wpływu planowanej inwestycji na
obszar chroniony GZWP - Dolina Kopalna Kluczbork, zawiadamiając jednocześnie, że termin
wydania uzgodnienia wynosi 30 dni od momentu otrzymania uzupełnienia.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismem
Nr OS.6220.16.2021.AW z dnia 8 grudnia 2021r. ponownie wystąpił do Pełnomocnika
Inwestora o uzupełnienie przedłożonego Raportu w zakresie określonym w piśmie Dyrektor
RZGW w Gliwicach, jednocześnie informując, że w przypadku nieuzupełnienia
przedmiotowego Raportu we wskazanym wyżej terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu
o zgromadzoną dotychczas dokumentację, a brak uzupełnienia skutkować może odmową
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 13 grudnia 2021 r., Pełnomocnik Inwestora, przesłał dodatkowe
wyjaśnienia i uzupełnienia do Raportu do Burmistrza Miasta Kluczborka w związku z pismem
Dyrektora RZGW w Gliwicach.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w dniu 16 grudnia 2021 r.
do Burmistrza wpłynęło uzupełnienie Raportu, które zostało złożone przez Pełnomocnika
Inwestora bezpośrednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Mając na uwadze złożone uzupełnienia do Raportu, działając zgodnie z przepisami art.
7 i 77 ustawy Kpa pismem Nr OS.6220.16.2021.AW z dnia 20 grudnia 2021 r. w celu
ujednolicenia dokumentacji sprawy, organ prowadzący postępowanie przesłał przedmiotowe
uzupełnienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz
Dyrektor RZGW w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą
o dołączenie materiałów do akt sprawy i wydanie uzgodnienia lub opinii, a w przypadku zajęcia
stanowiska, o wydanie ponownego uzgodnienia lub opinii z uwzględnieniem nowych
materiałów.

PPIS w Kluczborku pismem Nr NZ.9022.4.46.2021.MCh z dnia 23 grudnia 202łr.
podtrzymał swoją opinię wyrażoną w piśmie Nr NZ.9022.4.46.2021.MCh z dnia 18 listopada
202 Ir.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem z dnia 30 grudnia
2021r. Nr WOOS.4221.88.2021.AK.2 uzgodnił, w wariancie zaproponowanym przez
Inwestora, wamnki z zakresu ochrony środowiska dla zmiany decyzji Burmistrza Kluczborka
Nr OS.6220-1.2015.AW z dnia 10 stycznia 2019r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. „adaptacji istniejących budynków warsztatowych
dla Stacji Demontażu Pojazdów zlokalizowanej na dz. ew. nr 248/4 k.m. 2 w miejscowości
Ligota Górna 28, Gmina Kluczbork".

W wyżej wymienionym postanowieniu organ uzgodnił, wnioskowaną przez
Pełnomocnika Inwestora, zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie
rodzaju oraz sposobu magazynowania wytwarzanych, w fazie eksploatacji inwestycji, odpadów.
Jednocześnie ustalił, że planowany zakres zmian w decyzji Burmistrza Miasta Kluczborka Nr
OŚ.6220.1.2015.AW z 10 stycznia 2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach, nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania
decyzji o których mowa w art. 72 ust. l ustawy OOS.

Ponadto, w dniu 22 grudnia 2021 r. do Burmistrza wpłynęło kolejne uzupełnienie
Raportu, które zostało również złożone przez Pełnomocnika Inwestora bezpośrednio do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. Przedmiotowe uzupełnienia pismem
Nr OS.6220.16.2021.AW z dnia 3 stycznia 2022r., w celu ujednolicenia dokumentacji sprawy,
przesłano do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Dyrektor
RZGW w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą
o dołączenie materiałów do akt sprawy i wydanie uzgodnienia lub opinii, a w przypadku zajęcia
stanowiska, o wydanie ponownego uzgodnienia lub opinii z uwzględnieniem nowych
materiałów.
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PPIS w Kluczborku pismem Nr NZ.9022.4.46.2021.MCh z dnia 5 stycznia 2022r.
ponownie podtrzymał swoją opinię sanitarną wyrażoną w piśmie Nr NZ.9022.4.46.2021.MCh
z dnia 18 listopada 2021 r.

Dyrektor RZGW w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
pismem Nr GL.RZŚ.4360.68.2021.KWK.2 z dnia 9 lutego 2022r. (wpływ do Urzędu
Miejskiego w Kluczborku 14 lutego 2022r.) uzgodnił realizację planowanego przedsięwzięcia,
jednocześnie 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) nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu substancjami niebezpiecznymi, mogącymi
przemknąć do wód powierzchniowych oraz do ziemi (wód podziemnych); wszystkie
sektory stacji demontażu pojazdów powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla
stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

c) plac, na którym będzie znajdował się sektor I, II oraz VI powinien być szczelny, oddzielony
od pozostałych części odpowiednio wysokim krawężnikiem uniemożliwiającym spłynięcie
wód poza obszar inwestycji;

d) powstające ścieki przemysłowe po podczyszczeniu w separatorze substancji
ropopochodnych odprowadzać do szczelnego zbiornika, a następnie wywozić wozami
asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków;

e) pomieszczenia stacji demontażu pojazdów czyścić metodą „na sucho";
f) wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych po podczyszczeniu w separatorze

substancji ropopochodnych odprowadzać razem ze ściekami przemysłowymi do
bezodpływowego zbiornika i wywozić na oczyszczalnię ścieków;

g) wody opadowe i roztopowe z dachów odprowadzane do gruntu powinny spełniać wymogi
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r.
(Dz.U.z2019r,poz.l311);

h) wody opadowe z powierzchni dachów odprowadzać w sposób nie powodujący zmiany
stosunków wodnych na terenach przyległych;

i) urządzenia służące do ujmowania i odprowadzania wód deszczowych oraz ścieków
przemysłowych regularnie czyścić oraz sprawdzać ich stan techniczny a ewentualne
uszkodzenia niezwłocznie usuwać;

j) wytwarzane odpady magazynować na utwardzonej, zadaszonej powierzchni
w pojemnikach lub kontenerach, w sposób uniemożliwiający kontakt odpadów z opadami
atmosferycznymi. Magazynowane odpady nie powinny być zanieczyszczone substancjami
ropopochodnymi, bądź zanieczyszczone w ilościach, które nie powodują skapywania tych
substancji;

k) odpady niebezpieczne powinny być magazynowane na utwardzonej i zadaszonej
powierzchni;

l) po realizacji inwestycji uporządkować teren w granicach przedsięwzięcia.
Jednocześnie w Dyrektor RZGW w Gliwicach stwierdził brak konieczności

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania
w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. l pkt l ustawy OOS oraz brak
konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na
środowisko.

Burmistrz Miasta Kluczborka, uwzględnił warunki określone przez Dyrektora RZGW
w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dotyczące gospodarki
wodno-ściekowej oraz zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego przed
zanieczyszczaniami. Natomiast, część warunków w ocenie organu ma charakter ogólny albo też
wynika wprost z innych przepisów prawa, w związku z tym nie zostały one uwzględnione
w niniejszej decyzji.
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Organ prowadzący postępowanie, w wyniku dokonanych wyjaśnień i uzupełnień
Raportu, działając na podstawie art. 79 ust. l ustawy OOS, który zobowiązuje organ do
zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu, w ramach
którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta Kluczborka
obwieszczeniem Nr OS.6220.16.2021.AW z dnia 21 lutego 2022r. podał do publicznej
wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na
środowisko. Obwieszczenie zawierające informacje określone w art. 33 ust. l ustawy OOŚ,
zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku i Starostwa
Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka l oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Kluczborku (www.bip.kluczbork.eu), a także w miejscu planowanej inwestycji. Termin
składania uwag i wniosków wynosił 30 dni. W tym terminie nie wpłynął żaden wniosek.

P(Ląnalizie treści przedłożonych materiałów organ stwierdził, co następuje:
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w województwie opolskim, powiecie

kluczborskim. Gminie Kluczbork, na działce o nr ew. 248/4 obręb Ligota Górna. Całkowita
powierzchnia działki wynosi około 5.444m2, natomiast planowana Stacja Demontażu Pojazdów
zajmie powierzchnię 1.926,5m . Działka jest zagospodarowana istniejącymi budynkami
warsztatowymi, utwardzonym i uszczelnionym folią PEHD placem (o powierzchni około
760m ), separatorem i zbiornikiem bezodpływowym na ścieki przemysłowe. Omawiany teren
jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych ogrodzeniem z płyt prefabrykowanych
wraz z bramą wjazdową oraz uzbrojony w przyłącza energetyczne, wodociągowe
i kanalizacyjne. Pomieszczenia biura i hali są ogrzewane kotłem na węgiel. Bezpośrednie
otoczenie omawianego terenu stanowią od strony wschodniej, zachodniej i północnej tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

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 202 lr., póz. 2373 z późn. zm.) ustalono, że
miejsce realizacji przedsięwzięcia tj. działka nr 248/4 k. m. 2 położona we wsi Ligota Górna,
jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/426/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 lutego
2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna (Dz. Urz. Województwa
Opolskiego Nr 19, póz. 296 z dnia 23 marca 2009r.).

Zgodnie z powołaną wyżej uchwałą teren, na którym planowana jest inwestycja
oznaczony jest na planie następującym symbolem: „U-10" -jako tereny usług komercyjnych.
Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje:

a) adaptację istniejących budynków warsztatowych na potrzeby stacji demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji;

b) adaptacj ę pomieszczeń biurowo-socj alnych;
c) rozbudowę powierzchni utwardzonej (plac magazynowy o powierzchni około 742m )

przeznaczony do magazynowania przyjętych do demontażu pojazdów wraz z systemem
do ujmowania ścieków przemysłowych (separatora substancji ropopochodnych i szamba
o pojemności 3m3).

Przewidziano również wyodrębnienie następujących sektorów:
a) sektor I SPP - przyjmowania pojazdów;
b) sektor II SMPP - magazynowania przyjętych pojazdów;
c) sektory III SUEiSN - usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych,

w tym płynów;
d) sektor IV SDP - demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się

do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów nadających się do odzysku lub
recyklingu albo unieszkodliwiania;

e) sektor V MWzPPW - magazynowania części wymontowanych z pojazdów przedmiotów
wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia;

f) sektor VI SMOPzDP - magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów.
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W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OS.6220.l.2015.AW z 10 stycznia
2019r. dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków warsztatowych dla
Stacji Demontażu Pojazdów zlokalizowanej na dz. ew. nr 248/4 k.m. 2 w miejscowości Ligota
Górna 28, Gmina Kluczbork ustalono wamnki jego realizacji dla etapu eksploatacji lub
użytkowania przedmiotowej Stacji Demontażu Pojazdów, określono m.in. rodzaje
wytwarzanych odpadów oraz sposób ich magazynowania i ustalono warunek nakazujący,
wytwarzane na terenie zakładu, odpady inne niż niebezpieczne z grupy 16, magazynować
w specjalnych oznakowanych pojemnikach, kontenerach, beczkach, ustawionych na
utwardzonym szczelnym podłożu, w wyznaczonym miejscu, na terenie zakładu (sektor
magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne).

Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego, ustalono, że przedsięwzięcie jest
w trakcie realizacji. Inwestor nie dokonał jeszcze rozbudowy powierzchni utwardzonych oraz
nie zamontował separatora i nie wykonał szamba. Konieczność zmiany przedmiotowej decyzji
o środowiskowych uwamnkowaniach wynika z potrzeby dodania, nieuwzględnionych
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rodzajów odpadów, które będą wytwarzane
w fazie eksploatacji inwestycji, w związku z głębokim demontażem pojazdów. Pozwoli to na
spełnienie przez przedsięwzięcie wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
28 lipca 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005r. Nr 143, póz. 1206 z późn. zm.).

Jak wynika z wniosku oraz informacji zawartych w dokumentacji stanowiącej podstawę
zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wprowadzona zmiana nie spowoduje
zmiany rodzaju wybranej technologii przetwarzania odpadów oraz nie wpłynie istotnie na
sposób realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. Wnioskowana zmiana nie
dotyczy zwiększenia oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny, zwiększeniu nie
ulegnie emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Planowana zmiana nie ma
wpływu na gospodarkę wodnościekową (nie wzrośnie ilość odprowadzanych ścieków).
Ponadto, rodzaj i ilość przetwarzanych odpadów nie ulegnie zmianie - w Stacji Demontażu
Pojazdów przetwarzane będą: odpady niebezpieczne o kodzie 1601 04* - zużyte lub nienadające
się do użytkowania pojazdy w ilości ok. óOOMg/rok oraz odpady iime niż niebezpieczne o kodzie
1601 06 - zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierąjące cieczy i innych
niebezpiecznych elementów, w ilości ok. SOOMg/rok.

Biorąc pod uwagę zakres planowanej zmiany przedmiotowego przedsięwzięcia, nie
przewiduje się aby na etapie realizacji inwestycji oddziaływanie na stan powietrza
atmosferycznego, uległo zmianie. Ponadto zakres wprowadzonych zmian w przedsięwzięciu,
nie ma wpływu na stan powietrza atmosferycznego na etapie eksploatacji.

Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu
atmosferycznym dla emitowanych substancji (m.in. dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla,
pył, węglowodory alifatycznie i aromatyczne) wynika, że stężenia zanieczyszczeń nie powodują
przekroczeń obowiązujących norm jakości powietrza, poza terenem inwestycji, do którego
inwestor posiada tytuł prawny.

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

Najbliższym terenem chronionym akustycznie, zgodnie ze zmianą miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka
i Ligota Górna, zatwierdzoną Uchwałą Nr XXXIII/426/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia
5 lutego 2009r., jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN-42), znajdujący się
w bezpośrednim sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia, od strony wschodniej, zachodniej
i północnej.
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Oddziaływanie akustyczne na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie spowodowane
wykonywaniem prac montażowych, pracą sprzętu budowlanego oraz transportem materiałów
i surowców. Wobec ograniczenia prac adaptacyjno-instalacyjnych do pory dziennej uznać
należy, że oddziaływanie to będzie miało krótkotrwały i przejściowy charakter.

Zakres planowanych zmian nie będzie miał wpływu na oddziaływanie akustyczne
zakładu podczas jego eksploatacji. W związku ze zmianą decyzji środowiskowej nie powstaną
nowe źródła hałasu, nie zmieni się ich poziom mocy akustycznej, czas pracy ani lokalizacja.
Źródłem emisji hałasu do środowiska będzie praca urządzeń, zainstalowanych w budynku stacji
demontażu oraz mch pojazdów samochodowych. Na podstawie obliczeń propagacji hałasu
w środowisku z eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ruchu pojazdów
samochodów, przeprowadzonych dla pory dziennej wynika, że przy konkretnych założeniach,
zawartych w Raporcie nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku na najbliższych terenach chronionych akustycznie.

Wnioskowana zmiana nie wpłynie na sposób realizacji gospodarki wodno-ściekowej
zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Woda do zakładu, na cele socjalno-bytowe
dostarczana będzie niezmiennie wodociągiem miejskim, na podstawie umowy cywilnoprawnej,
natomiast ścieki bytowe odprowadzane będą do istniejącej zbiorczej kanalizacji gminnej,
a ścieki przemysłowe, wody opadowe i roztopowe ze stacji demontażu pojazdów po
podczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych (istniejącym i planowanym),
odprowadzane będą do istniejącego zbiornika bezodpływowego o pojemności 7,2m oraz do
planowanego szamba o pojemności 3m3, a następnie wywożone przez uprawnionego odbiorcę
do oczyszczalni ścieków. Docelowo należy przewidzieć możliwość odprowadzania ścieków
przemysłowych i wód opadowych i roztopowych do kanalizacji gminnej.

Ilość oraz rodzaj odpadów powstających na etapie budowy pozostają bez zmian. Zmianie
ulegnie natomiast rodzaj odpadów wytwarzanych na etapie eksploatacji. Oprócz wskazanych
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odpadów przewiduje się również powstawanie
następujących rodzajów odpadów z grup:
a) 13 tj. inne oleje hydrauliczne [13 02 13*], oleje opałowe i oleje napędowe [13 07 01*],

benzyna [13 07 02*] oraz inne paliwa (włącznie z mieszaninami) [13 07 03*];
b) 15 tj. sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania

ochronne inne niż wymienione w 15 0202 [15 02 03];
c) 16 tj. elementy zawierające rtęć [16 01 08*], elementy zawierające PCB [16 01 09*],

okładziny hamulcowe zawierające azbest [16 01 11*], niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 [16 01 21*], zużyte katalizatory
zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki [16 08 02*],
zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi [16 08 07*], okładziny
hamulcowe inne niż wymienione wl601 11 [1601 12], zbiorniki na gaz skroplony [1601
16], baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) [16 06 04] oraz zużyte katalizatory
zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż w 16 08 02 [16 08 03];

d) 07 tj. odpady z tworzyw sztucznych [07 02 13].
Dodanie wyżej wymienionych rodzajów odpadów nie spowoduje zmiany

w sumarycznej ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne
w ciągu roku. Inwestor nadal planuje wytwarzać ok. 28,5Mg/rok odpadów niebezpiecznych oraz
ok. 922,5Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne. Wszystkie wytworzone odpady będą
selektywnie gromadzone i magazynowane w miejscach odpowiednio przygotowanych do tego
celu, a następnie przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom, posiadającym stosowne
zezwolenia.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami oraz poza bezpośrednim
sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a także poza siedliskami przyrodniczymi oraz
poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono. Najbliższy
opolskim obszarem Natura 2000, w stosunku do miejsca realizowanego przedsięwzięcia jest
położony w odległości ok. 3,6km obszar Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad
Stobrawą PLH160013.

9



Zgodnie z bazą przyrodniczą, będącą w posiadaniu RDOS w Opolu, obszar inwestycji
znajduje się poza pozostałymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r. póz. 916), a zatem przedmiotowe
przedsięwzięcie nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Inwestycja znajduje się poza projektowanymi formami ochrony przyrody oraz poza
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 stronie http ://geoserwis.gdos.gov.pl poza
projektowanymi, ponadlokałnymi korytarzami ekologicznymi.

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

W niniejszej decyzji organ odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania
decyzji, o której mowa w art. 72 ust. l ustawy OOS w zakresie planowanych zmian zakresu
przedsięwzięcia, ponieważ:
a) dane ujęte w Raporcie na temat przedsięwzięcia oraz elementów przyrodniczych

środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko pozwalają w pełni ocenić jego oddziaływanie na środowisko,

b) z dokumentacji wynika, że brak jest przedsięwzięć, znajdujących się na terenie lub
w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji, których eksploatacja może prowadzić do
skumulowania oddziaływań z przedmiotowym przedsięwzięciem,

c) przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej
ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy
ochrony przyrody.

Analizowane przedsięwzięcie, z uwagi na jego lokalizację, nie jest zagrożone
wystąpieniem powodzi oraz nie jest zagrożone ruchami masowymi ziemi.

W Raporcie dokonano analizy potencjalnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na:
krajobraz w tym krajobraz kulturowy, zmiany klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych
zmian oraz odporności przedsięwzięcia na klęski żywiołów. Przedmiotowe przedsięwzięcie
realizowane będzie na terenie przekształconym antropogenicznie, tj. w istniejących budynkach
i nie wpłynie na zmianę istniejącego krajobrazu. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że
wystąpienie gwałtownych zjawisk atmosferycznych, takich jak: huraganowe wiatry, nawalne
deszcze, nie będzie w sposób znaczący zagrażało planowanej inwestycji.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się prac rozbiórkowych.
Prawidłowa realizacja jak i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia, przy

zastosowaniu przyjętych zabezpieczeń środowiska, nie będzie oddziaływać w sposób
ponadnormatywny na stan środowiska i zdrowie ludzi. Nie będzie również powodowała
zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

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

Mając na względzie charakter wnioskowanych zmian, stwierdzono, iż nie ma podstaw
do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
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W toku postępowania przeanalizowano spełnienie przez przedsięwzięcie wymogów
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Analizowane przedsięwzięcie znajduje się w zasięgu jednolitych
części wód powierzchniowych o nazwie Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia
i kodzie PLRW60001713231. Jest to silnie zmieniona część wód, dla której wyznaczono cel
środowiskowy: utrzymanie dobrego potencjału ekologicznego oraz osiągnięcie dobrego stanu
chemicznego. Ocena stanu sporządzona na etapie opracowania planu wykazała dobry i powyżej
dobrego potencjał ekologiczny oraz stan chemiczny poniżej stanu dobrego. Jest to JCWP
niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Inwestycja znajduje się również na terenie jednolitych części wód podziemnych
o numerze PLGW600097, dla której wyznaczono cel środowiskowy: utrzymanie dobrego stanu
chemicznego i ilościowego. Ocena stanu sporządzona na etapie opracowania planu wykazała
dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy. Jest to JCWPd niezagrożona ryzykiem
nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 324 - o nazwie: Dolina kopalna Kluczbork oraz w zasięgu jego planowanego
obszam ochronnego. Inwestycja leży poza terenami ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia
wody i obszarami ochrony przyrody oraz położona jest poza obszarami szczególnego zagrożenia
powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo Wodne.

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. 2233 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 IVtiasta 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.6220.16.2021.AW z dnia 5 kwietnia 2022r.
oraz poprzez obwieszczenie Nr OS.6220.16.2021.AW z dnia 5 kwietnia 2022r. poinformował
strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany 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.

Reasumując powyższe ustalenia, w zakresie zmian objętych niniejszym postępowaniem,
na podstawie złożonych dokumentów oraz wymienionych wyżej opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz uzgodnień Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora RZGW w Gliwicach Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, należy stwierdzić, że planowane zmiany nie spowodują
pogorszenia stanu środowiska.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
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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 12 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Bunnistrzowi 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 załącznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r., póz. 1923 z późn.
zm.).

istrza

^s ^
/r\ ^^- mss/-. .<?, \<-1

(^ % l-'j

iro2 N^ Zup.tf. i^s'.<^
gr•». 3 »

N
&Ctohron

Ina Stempel
!nik Wydziału
iowiska i Leśnictwa

Załączniki:
l. Charakterystyka całego przedsięwzięcia

Otrzymują:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbiom)

l. P.H.U.P. „LECHMOT"
Leszek Kureczko
46-200 Ligota Górna 28

na ręce oełnomocnika:
Jakub Smakulski
Ekolog Sp. z o.o.
ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań

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
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. H. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

4. Marszałek Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

5. a/a

Sporządziła:
Agnieszka Wierzbicka
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T BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie

l

ZAŁĄCZNIK NR l
do decyzji zmieniającej decyzję

o środowiskowych uwarunkowaniach-
Nr OS.6220.16.2021.AW z dnia 12 maja 2022r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

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.).

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w województwie opolskim, powiecie
kluczborskim, Gminie Kluczbork, na działce o nr ew. 248/4 obręb Ligota Górna. Całkowita
powierzchnia działki wynosi około 5.444m2, natomiast planowana Stacja Demontażu Pojazdów
zajmie powierzchnię 1.926,5m2. Działka jest zagospodarowana istniejącymi budynkami
warsztatowymi, utwardzonym i uszczelnionym folią PEHD placem (o powierzchni około
760m2), separatorem i zbiornikiem bezodpływowym na ścieki przemysłowe. Omawiany teren
jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych ogrodzeniem z płyt prefabrykowanych
wraz z bramą wjazdową oraz uzbrojony w przyłącza energetyczne, wodociągowe
i kanalizacyjne. Pomieszczenia biura i hali są ogrzewane kotłem na węgiel. Bezpośrednie
otoczenie omawianego terenu stanowią od strony wschodniej, zachodniej i północnej tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje:
a) adaptację istniejących budynków warsztatowych na potrzeby stacji demontażu pojazdów

wycofanych z eksploatacji;
b) adaptację pomieszczeń biurowo-socjalnych;
c) rozbudowę powierzchni utwardzonej (plac magazynowy o powierzchni około 742m2)

przeznaczony do magazynowania przyjętych do demontażu pojazdów wraz z systemem do
ujmowania ścieków przemysłowych (separatora substancji ropopochodnych i szamba
o pojemności 3m ).

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OS.6220.l.2015.AW z 10 stycznia
2019r. dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków warsztatowych
dla Stacji Demontażu Pojazdów zlokalizowanej na dz. ew. nr 248/4 k.m. 2 w miejscowości
Ligota Górna 28, Gmina Kluczbork ustalono warunki jego realizacji dla etapu eksploatacji lub
użytkowania przedmiotowej Stacji Demontażu Pojazdów, określono m.in. rodzaje
wytwarzanych odpadów oraz sposób ich magazynowania i ustalono warunek nakazujący,
wytwarzane na terenie zakładu, odpady inne niż niebezpieczne z gmpy 16, magazynować
w specjalnych oznakowanych pojemnikach, kontenerach, beczkach, ustawionych na
utwardzonym szczelnym podłożu, w wyznaczonym miejscu, na terenie zakładu (sektor
magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne).

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji - Inwestor nie dokonał jeszcze rozbudowy
powierzchni utwardzonych oraz nie zamontował separatora i nie wykonał szamba. Konieczność
zmiany przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynika z potrzeby
dodania, nieuwzględnionych w decyzji o środowiskowych uwarunlcowaniach rodzajów
odpadów, które będą wytwarzane w fazie eksploatacji inwestycji, w związku z głębokim
demontażem pojazdów. Pozwoli to na spełnienie przez przedsięwzięcie wymagań
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie minimalnych
wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wprowadzona zmiana nie spowoduje zmiany rodzaju wybranej technologii
przetwarzania odpadów oraz nie wpłynie istotnie na sposób realizacji i eksploatacji
planowanego przedsięwzięcia. Wnioskowana zmiana nie dotyczy zwiększenia oddziaływania
przedsięwzięcia na klimat akustyczny, zwiększeniu nie ulegnie emisja zanieczyszczeń do
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powietrza atmosferycznego. Planowana zmiana nie ma wpływu na gospodarkę wodnościekową
(nie wzrośnie ilość odprowadzanych ścieków). Ponadto, rodzaj i ilość przetwarzanych
odpadów nie ulegnie zmianie - w Stacji Demontażu Pojazdów przetwarzane będą: odpady
niebezpieczne o kodzie 1601 04* - zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy w ilości
ok. 600Mg/rok oraz odpady iime niż niebezpieczne o kodzie 1601 06 - zużyte lub nienadające
się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów,
w ilości ok. SOOMg/rok.

Biorąc pod uwagę zakres planowanej zmiany przedmiotowego przedsięwzięcia, nie
przewiduje się aby na etapie realizacji inwestycji oddziaływanie na stan powietrza
atmosferycznego, uległo zmianie. Ponadto zakres wprowadzonych zmian w przedsięwzięciu,
nie ma wpływu na stan powietrza atmosferycznego na etapie eksploatacji.

Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu
atmosferycznym dla emitowanych substancji (m.in. dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek
węgla, pył, węglowodory alifatycznie i aromatyczne) wynika, że stężenia zanieczyszczeń nie
powodują przekroczeń obowiązujących nonn jakości powietrza, poza terenem inwestycji, do
którego inwestor posiada tytuł prawny.

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

Najbliższym terenem chronionym akustycznie, zgodnie ze zmianą miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka
i Ligota Górna, jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN-42), znajdujący się
w bezpośrednim sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia, od strony wschodniej, zachodniej
i północnej.

Oddziaływanie akustyczne na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie spowodowane
wykonywaniem prac montażowych, pracą sprzętu budowlanego oraz transportem materiałów
i surowców. Wobec ograniczenia prac adaptacyjno-instalacyjnych do pory dziennej uznać
należy, że oddziaływanie to będzie miało krótkotrwały i przejściowy charakter.

Zakres planowanych zmian nie będzie miał wpływu na oddziaływanie akustyczne
zakładu podczas jego eksploatacji. W związku ze zmianą decyzji środowiskowej nie powstaną
nowe źródła hałasu, nie zmieni się ich poziom mocy akustycznej, czas pracy ani lokalizacja.
Źródłem emisji hałasu do środowiska będzie praca urządzeń, zainstalowanych w budynku stacji
demontażu oraz ruch pojazdów samochodowych.
Na podstawie obliczeń propagacji hałasu w środowisku z eksploatacji przedmiotowego
przedsięwzięcia oraz ruchu pojazdów samochodów, przeprowadzonych dla pory dziennej
wynika, że przy konkretnych założeniach, zawartych w Raporcie nie wystąpią przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na najbliższych terenach chronionych
akustycznie.

Wnioskowana zmiana nie wpłynie na sposób realizacji gospodarki wodno-ściekowej
zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Woda do zakładu, na cele socjalno-bytowe
dostarczana będzie niezmiennie wodociągiem miejskim, na podstawie umowy cywilnoprawnej,
natomiast ścieki bytowe odprowadzane będą do istniejącej zbiorczej kanalizacji gminnej,
a ścieki przemysłowe, wody opadowe i roztopowe ze stacji demontażu pojazdów po
podczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych (istniejącym i planowanym),
odprowadzane będą do istniejącego zbiornika bezodpływowego o pojemności 7,2m3 oraz do
planowanego szamba o pojemności 3m3, a następnie wywożone przez uprawnionego odbiorcę
do oczyszczalni ścieków. Docelowo należy przewidzieć możliwość odprowadzania ścieków
przemysłowych i wód opadowych i roztopowych do kanalizacji gmimiej.

Ilość oraz rodzaj odpadów powstających na etapie budowy pozostają bez zmian.
Zmianie ulegnie natomiast rodzaj odpadów wytwarzanych na etapie eksploatacji.
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Oprócz wskazanych w decyzji o środowiskowych uwamnkowaniach odpadów przewiduje się
również powstawanie następujących rodzajów odpadów z grup:
e) 13 tj. inne oleje hydrauliczne [13 02 13*], oleje opałowe i oleje napędowe [13 07 01*],

benzyna [13 07 02*] oraz inne paliwa (włącznie z mieszaninami) [13 07 03*];
f) 15 tj. sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania

ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 [15 0203];
g) 16 tj. elementy zawierające rtęć [16 01 08*], elementy zawierające PCB [16 01 09*],

okładziny hamulcowe zawierające azbest [16 01 11*], niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 1601 07 do 1601 11,1601 1311601 14 [16 01 21*], zużyte katalizatory
zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki [16 08 02*],
zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi [16 08 07*], okładziny
hamulcowe inne niż wymienione wl601 11 [1601 12], zbiorniki na gaz skroplony [1601
16], baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) [16 06 04] oraz zużyte katalizatory
zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż w 16 08 02 [16 08 03];

h) 07 tj. odpady z tworzyw sztucznych [07 02 13].
Dodanie wyżej wymienionych rodzajów odpadów nie spowoduje zmiany

w sumarycznej ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne
w ciągu roku. Inwestor nadal planuje wytwarzać ok. 28,5Mg/rok odpadów niebezpiecznych
oraz ok. 922,5Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne. Wszystkie wytworzone odpady będą
selektywnie gromadzone i magazynowane w miejscach odpowiednio przygotowanych do tego
celu, a następnie przekazywane podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami oraz poza bezpośrednim
sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a także poza siedliskami przyrodniczymi oraz
poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono.

Najbliższy opolskim obszarem Natura 2000, w stosunku do miejsca realizowanego
przedsięwzięcia jest położony w odległości ok. 3,6km obszar Natura 2000 Łąki w okolicach
Kluczborka nad Stobrawą PLH160013.

Zgodnie z bazą przyrodniczą, będącą w posiadaniu RDOŚ w Opolu, obszar inwestycji
znajduje się poza pozostałymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie
będzie namszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Inwestycja znajduje się poza projektowanymi formami ochrony przyrody oraz poza
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.

Zgodnie z opracowaniem Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa
opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K. Badora i K. Badora 2006r.)
inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach
kraj obrazowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie przekształconym
antropogenicznie, tj. w istniejących budynkach i nie wpłynie na zmianę istniejącego krajobrazu.
Z przedłożonej dokumentacji wynika, że wystąpienie gwałtownych zjawisk atmosferycznych,
takich jak: huraganowe wiatry, nawałne deszcze, nie będzie w sposób znaczący zagrażało
planowanej inwestycji.

W toku postępowania przeanalizowano spełnienie przez przedsięwzięcie wymogów
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Analizowane przedsięwzięcie znajduje się w zasięgu
jednolitych części wód powierzchniowych o nazwie Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego
Strumienia i kodzie PLRW60001713231. Jest to silnie zmieniona część wód, dla której
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wyznaczono cel środowiskowy: utrzymanie dobrego potencjału ekologicznego oraz osiągnięcie
dobrego stanu chemicznego. Ocena stanu sporządzona na etapie opracowania planu wykazała
dobry i powyżej dobrego potencjał ekologiczny oraz stan chemiczny poniżej stanu dobrego.
Jest to JCWP niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Inwestycja znajduje się również na terenie jednolitych części wód
o numerze PLGW600097, dla której wyznaczono cel środowiskowy: utrzymanie dobrego stanu
chemicznego i ilościowego. Ocena stanu sporządzona na etapie opracowania planu wykazała
dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy. Jest to JCWPd niezagrożona ryzykiem
nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 324 - o nazwie: Dolina kopalna Kluczbork oraz w zasięgu jego planowanego
obszaru ochronnego. Inwestycja leży poza terenami ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia
wody i obszarami ochrony przyrody oraz położona jest poza obszarami szczególnego
zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo Wodne.

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. 2233 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). c
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