
       Zdzieszowice, 15 październik 2009 r.

Oś. 7625 – 9/09

ZAWIADOMIENIE - O B W I E S Z C Z E N I E 

Na  podstawie  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1969  r.  -  Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)
Burmistrza  Zdzieszowic  informuje  o  wydaniu  na  wniosek  strony  NORDFOLIEN
POLSKA Sp. z o.o.  decyzji przez siebie nr Oś.7625-9/2009 z dnia 8 października
2009  r.  umarzającej  jako  bezprzedmiotowe  postępowanie  w  sprawie  wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia
pn.  wdro Ŝenie  innowacyjnej  technologii  produkcji  nowych kapt urów  z  folii
zimnokurczliwej
Z  treścią  decyzji  moŜna  zapoznać  się  w  Urzędzie  Miejskim  -  Referacie
Infrastruktury  i  Ochrony  Środowiska  przy  ul.  Bolesława  Chrobrego  34   w
Zdzieszowicach, II piętro pok. B-207, w godzinach urzędowania.

Przedmiotowe  zawiadomienie  zostaje  opublikowane  w  publicznie  dostępnym
wykazie danych na stronie  Biuletynu Informacji  Publicznej  Urzędu Miejskiego w
Zdzieszowicach bip.biuletyn.info.pl,  wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego. 
  

                BURMISTRZ

  Dieter Przewdzing



        Zdzieszowice, 8 październik 2009 r.

Oś. 7625-9//2009

D E C Y Z J A 

   Burmistrza Zdzieszowic, po rozpatrzeniu wniosku:

           NORDFOLIEN  POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rozwadzka 4, 47-330 Zdzieszowice

w sprawie  wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu polegającego na
wdroŜeniu innowacyjnej technologii produkcji nowych kapturów z folii zimnokurczliwej  na
podstawie art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego
(tj.  Dz.  U. z 2000 r.  Nr 98, poz.1071 z póź.zm.) w związku z art.  75 ust.  4  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 2008
r. Nr 199, poz. 1227), postanowił umorzyć jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

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

Pismem z dnia 7 października 2009 r.  firma Nordfolien Polska Sp. z o.o. mieszcząca się w
Zdzieszowicach  przy  ul.  Rozwadzkiej  4, zwróciła  się  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  wdroŜenie innowacyjnej technologii produkcji nowych
kapturów z folii zimnokurczliwej.
Ww  przedsięwzięcie  realizowane  będzie  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna
Gospodarka,  lata  2007-2013,  Działanie  4.4,  wniosek  o  dofinansowanie  nr:
POIG.04.04.00-16-001/09.

Planowany  zakup  i  zainstalowanie  wytłaczarki  skorelowanej  z  drukarką  dotyczy
istniejącego i funkcjonującego w hali firmy Nordfolien Polska Sp. z o.o. dopalacza RELOX.

Z  treści  pisma  wynika,  Ŝe  zakład  wnioskuje  o  wydanie  ww.  decyzji  w  kontekście
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do grupy przedsięwzięć dla
których sporządzenie raportu jest wymagane obligatoryjnie ani teŜ moŜe być wymagane – zgodnie
z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r  w sprawie określenia
rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych
uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do  sporządzenia  raportu  o
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), nie spełnia równieŜ
definicji  przedsięwzięcia  zawartej  w  art.  46  ust.  2  ustawy  Poś,  gdyŜ  nie  jest  zamierzeniem
budowlanym, ani Ŝadną inną ingerencją w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie
sposobu wykorzystania terenu, w związku z tym realizacja przedsiewziecia nie będzie wymagała
uzyskania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach w świetle art.  46 ust.  1 ustawy Prawo
ochrony  środowiska  i  przeprowadzenia  postępowania  w  sprawie  oceny  oddziaływania  na
środowisko,  poprzedzającego  jej  wydanie.  Nie  będzie  teŜ  realizowana  na  terenie  zakładu  lub
obiektu  kwalifikowanego,  zgodnie  z  ww.  rozporządzeniem,  do  tej  grupy,  zatem nie  występują
okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 2 i  § 3 ust. 2 rozporządzenia, a które to okoliczności
mogłyby spowodować jego zaliczenie do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na



środowisko.  Nie  będzie  teŜ  realizowane  na  terenach  Natura  2000,  ani  w  ich  najbliŜszym
sąsiedztwie.   

Realizacja  przedmiotowej  inwestycji  zgodna  jest  z  miejscowym  planem  zagospodarowania
przestrzennego  nr  2  dla  sołectwa  Rozwadza  zatwierdzonego  uchwałą  Rady  Miejskiej  w
Zdzieszowicach Nr XXI/163/2000 z dnia 29.02. 2000 r. 

-  Przedsięwzięcie obejmuje instalację nowej wytłaczarki skorelowanej z drukarką INLINE, gdzie
nanoszenie  farby  odbywać  się  będzie  za  pomocą  6  bębnów  drukarskich.  Drukarka  zostanie
podłączona  do  działającej  instalacji  dopalacza  Relox,  co  pozwoli  znacznie ograniczyć  emisję
lotnych związków organicznych do atmosfery.  Poziom emisji  nie przekroczy 10mg/m3.  Wzrost
zuŜycia gazu ziemnego wysokometanowego GZ50, gazu propan-butan, wody, energii, granulatu PE
oraz regeneratu PE będzie niŜszy niŜ 20%. Najwyzszy wzrost zuŜycia prognozuje się w przypadku
farb i rozcięczalników na bazie rozpuszczalników organicznych i wynosić będzie 19%.

- Technologia pozostaje analogiczna jak dla juŜ istniejących instalacji.    

-  Funkcjonowanie  planowanej  inwestycji  nie  spowoduje  zagroŜenia  dla środowiska  i  ludzi,  a
generowane oddziaływania, w zakresie hałasu, zanieczyszczeń powietrza, oraz odpadów nie będą
wykraczać poza powszechnie akceptowalne normy i standardy jakościowe środowiska.

-  Teren inwestycji nie jest połoŜony w sąsiedztwie specjalnego obszaru siedlisk Natura 2000  i nie
obejmuje  swoim  zasięgiem  obszarów  podlegających  ochronie  na  podstawie  ustawy  z  dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody. 

- Stosowane technologie (tradycyjne) oraz uŜyte substancje wykorzystywane w trakcie realizacji, a
następnie eksploatacji przedsięwzięcia nie niosą ryzyka wystąpienia powaŜnej awarii. 

- Funkcjonowanie zakładu nie jest związane z wystąpieniem Ŝadnych źródeł emisji zorganizowanej.
Pozostałe emisje (ścieki, odpady) nie stanowią istotnego źródła obciąŜenia środowiska.

-  Przedsięwzięcie  zarówno  w  fazie  realizacji  jaki  i  eksploatacji  nie  będzie  transgranicznie
oddziaływać na środowisko. Inwestycja jest realizowana poza obszarami wymagającymi specjalnej
ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin  i  zwierząt  oraz siedlisk  przyrodniczych
objętych ochroną, w tym poza obszarami Natura 2000 oraz planowanymi do utworzenia obszarami
Natura 2000.

Usytuowanie  przedsięwzięcia  jak  równieŜ  jego  oddziaływanie  nie  jest  powiązane  z
obszarami,  na  których  standardy  jakości  środowiska  zostały  przekroczone,  ani  z  obszarami  o
krajobrazie mającym znaczenie archeologiczne, historyczne i kulturowe. Przedmiotowa inwestycja
nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony uzdrowiskowej. 

W związku z powyŜszym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz po
dokonaniu  analizy  wartości  oraz  parametrów  urządzenia,  tutejszy  organ  uznał,  Ŝe  planowane
zamierzenie inwestycjne nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony
środowiska,  a  zakup  i  zainstalowanie  nowej  wytłaczarki  skorelowanej  z  drukarką  INLINE  za
pomocą  6 bębnów drukarskich nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

W świetle art. 72 ust. 1 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227), powyŜsze oznacza, Ŝe realizacja



przedmiotowego przedsięwzięcia jakim jest zakup i zainstalowanie nowej wytłaczarki skorelowanej
z drukarką INLINE za pomocą 6 bębnów drukarskich nie podlega obowiązkowi uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach i przeprowadzenia związanej z tą decyzją procedury oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.     

Zgodnie z treścią  art.  105  §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania
administracyjnego  (tj.  Dz.  U.  z  2000  r.  Nr  98,  poz.1071  z  póź.zm.,  gdy  postępowanie  z
jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję
o umorzeniu postępowania.

Wobec  powyŜszego  oraz  uwzgledniając  stanowisko  Starosty  Krapkowickiego  z  dnia
28.09.2009r.  -  pismo  znak  ROŚ.0718-3/09  -   opinia  ekologiczna  o  celowości  i  efektywności
przedmiotowego  przedsięwzięcia,  gdzie  Starosta  Krapkowicki  widzi  zasadność  realizacji
przedsięwziecia, poniewaŜ mimo wzrostu produkcji w zakładzie emisja zanieczyszczeń do atmosfery
zostanie  znacznie  zredukowana  dzięki  instalacji  dopalania  katalitycznego,  podłączonego  do
urządzeń powodujących emisję lotnych związaków organicznych  orzeczono jak na wstępie. 

       Od decyzji niniejszej słuŜy stronom odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem
Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Opracowała:
Joanna Buska-Gnoińska
Inspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska
dnia 08.10.2009 r.

             BURMISTRZ

          Dieter Przewdzing


