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I Wstęp

1. Wprowadzenie

Niniejsze  opracowanie  stanowi  raport  o  oddziaływaniu  na  stan  środowiska 

projektowanego zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie zakładu WAKRO Sp. 

z o.o. w Krępnej o instalacje do malowania. Poprzez uruchomienie instalacji do malowania na 

terenie  firmy,  będzie  można  usprawnić  cały  proces  technologiczny  oraz  obniżyć  koszty 

produkcji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie projektowane jest na terenie Zakładu, który zajmuje się 

obecnie inżynierią chemiczną materiałów sypkich, w tym procesami magazynowania, transportu, 

ważenia, mieszania, suszenia i pakowania tych materiałów oraz suchego oczyszczania powietrza.

Produkowane w tym zakresie urządzenia stanowią:

1. urządzenia transportu pneumatycznego,

2. silosy i stacje magazynowe,

3. suszarnie i węzły suszarnicze,

4. mieszalnie i zakłady suchych mieszanek,

5. przenośniki mechaniczne,

6. filtry pulsacyjne i instalacje odpylające,

7. betoniarnie i wytwórnie prefabrykatów betonowych,

8. stalowe konstrukcje przemysłowe.

Zgodnie z 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. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) 

przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których raport  może być wymagany (§ 3, ust.  1,  pkt.  14 – „instalacje do 

powierzchniowej  obróbki  substancji,  przedmiotów  lub  produktów  z  wykorzystaniem 

rozpuszczalników organicznych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt. 16”).
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Planowana  inwestycja  jest  projektem ubiegającym się  o  dofinansowanie  ze  środków 

unijnych, na co istnieje konieczność poddania przedsięwzięcia analizie pod kątem prze-

pisów dyrektywy Rady nr 97/11/WE zmieniającą dyrektywę nr 85/337/EWG z dnia 27 

czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 

publiczne i prywatne na środowisko naturalne.

Przedmiotową inwestycję można zaliczyć do przedsięwzięć określonych w załączniku 

nr II w/w dyrektywy, tj. podlega przeprowadzeniu badania indywidualnego, ustalania progów 

lub kryteriów zgodnie z załącznikiem III. 

Zgodnie  z  Postanowieniem Burmistrza  Zdzieszowic  (załącznik  nr  1)  sporządzenie 

raportu  o  oddziaływaniu planowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko  dla  przedsięwzięcia 

polegającego  na rozbudowie o  instalację do  malowania Zakładu WAKRO Sp.  z o.o.  przy 

ul. Zdzieszowickiej 51, jest konieczne.

Raport  wykonano  w  oparciu  o  otrzymane  od  Inwestora  materiały,  dostępne  dane 

o środowisku i materiały archiwalne, literaturowe oraz prace i doświadczenia własne autorów 

niniejszego opracowania.
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2. Podstawa prawna opracowania

Do wykonania niniejszego raportu wykorzystano następujące materiały:

• Zlecenie Inwestora,

• Zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego,

• Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

• Wypis z rejestru gruntów,

• Program gospodarki odpadami dla powiatu krapkowickiego,

• Program Ochrony Środowiska dla gminy Zdzieszowic,

• Informacje i materiały otrzymane od Zleceniodawcy.

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowią:

• Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001r.-  Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.  U.  Nr  62, 

poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami);

• Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  o  odpadach  (Dz.  U.  Nr  62,  poz.  628  wraz 

z późniejszymi zmianami);

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 

wraz z późniejszymi zmianami );

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 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);

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206),

• 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. Nr 257, poz. 2573 wraz 

z późniejszymi zmianami);

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.  o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami);

• Ustawa  z  dnia 7  lipca 1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  Nr  89,  poz.  414  wraz 

z późniejszymi zmianami);
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• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie 

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowania 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.  w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego  (DZ.  U.  Nr  137, 

poz. 984);

• Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826);

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.  w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz U. 2010 nr 16 poz 87);

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r.  w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281),

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  stycznia  2002  r.,  w  sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70).

3. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport o oddziaływaniu na stan środowiska 

planowanej inwestycji jaką jest rozbudowa Zakładu WAKRO Sp. z o.o.  w Krępnej, przy ul. 

Zdzieszowickiej 51, o instalację do malowania. 

W niniejszym raporcie przeanalizowane zostały założenia projektowe przedsięwzięcia, 

w  powiązaniu  z  oceną  wpływu  na  poszczególne  elementy  środowiska  przedmiotowej 

inwestycji w aspekcie obowiązujących wymogów prawnych i normatywów z zakresu ochrony 

środowiska.

Zgodnie z Postanowieniem Burmistrza Zdzieszowic zakres raportu o oddziaływaniu na 

środowisko przedsięwzięcia powinien zawierać:

Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć powinien zawierać:

1. Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie bu-

dowy i eksploatacji lub użytkowania;

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych;
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c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania plano-

wanego przedsięwzięcia;

2. Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego od-

działywania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowi-

ska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-

rody;

3. Opis istniejących w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami;

4. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przed-

sięwzięcia;

5. Opis analizowanych wariantów, w tym:

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alterna-

tywnego,

b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska,

wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, 

w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możli-

wego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

7. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego od-

działywania na środowisko, w szczególności na:

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c) dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności re-

jestrem lub ewidencją zabytków,

e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa powyżej;

8. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidy-

wanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obej-

mujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długotermi-

nowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a) istnienia przedsięwzięcia,

b) wykorzystywania zasobów środowiska,

c) emisji,
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9. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kom-

pensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na 

cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

10. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie pro-

ponowanej  technologii  z  technologią  spełniającą  wymagania,  o  których  mowa 

w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

11. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru 

ograniczonego  użytkowania  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  27  kwietnia 

2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograni-

czeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów 

budowlanych i sposobów korzystania z nich;

12. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

13. Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmio-

towi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kom-

pleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko;

14. Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzię-

ciem;

15. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

16. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

17. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odnie-

sieniu do każdego elementu raportu;

18. Nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

19. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

W  związku  z  powyższym,  w  niniejszej  dokumentacji  rozważono  wszystkie  wyżej 

wymienione zagadnienia.
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II. Charakterystyka obszaru lokalizacji inwestycji

1. Lokalizacja przedsięwzięcia

Zakład „WAKRO”  Sp.  z  o.  o. położony  jest  na  obszarze  gminy Zdzieszowice, 

w miejscowości Krępna, przy ul. Zdzieszowickiej 51.

Przedmiotowa  instalacja  do  malowania  zostanie  zlokalizowana  na  działce 

o nr ewidencyjnym 676/3  i  powierzchni  0,901  ha. Działka  ta  znajduje  się  w wieczystym 

użytkowaniu "Wakro" Sp. z o.o. z siedzibą w Krępnej, co potwierdza wypis z rejestru gruntów 

(załącznik nr 2).

Istniejącą zabudowę Zakładu stanowią parterowe budynki produkcyjne, magazynowe 

i garażowe. Opisywana działka położona jest przy drodze Krapkowice–Zdzieszowice– Kędzie-

rzyn Koźle.

W bezpośrednim sąsiedztwie rozpatrywanego zakładu znajdują się:

W otoczeniu przedmiotowego zakładu znajdują się:

1. od strony północnej - ulica Zdzieszowicka, za nią pola uprawne,

2. od strony wschodniej – firma produkcyjno – usługowa na posesji nr 49, za nią budynek 

mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej przy ul. Zdzieszowickiej nr 47,

3. od strony południowej i zachodniej – pola uprawne.

Najbliżej położonym obiektem o  charakterze  mieszkalnym jest  budynek mieszkalny, 

jednorodzinny,  dwukondygnacyjny  zlokalizowany  przy  ulicy  Zdzieszowickiej  nr  47, 

w odległości  ok.  26  m  od  granicy  zakładu.  W  dalszej  odległości  znajduje  się  budynek 

mieszkalny, jednorodzinny, dwukondygnacyjny przy ulicy Zdzieszowickiej nr 43.

Przedmiotowa instalacja do  malowania zostanie zlokalizowana w pobliżu istniejącej 

hali produkcyjnej należącej do "WAKRO" Sp. z o.o. (południowa część Zakładu). Powierzch-

nia instalacji będzie wynosić ok 324m2, (18 x 18m).

Działka w chwili obecnej porośnięta jest trawą i zielenią niską. Jest to teren płaski, na 

którym  brak  zieleni  wysokiej.  W  związku  z realizacją  inwestycji  nie  będzie  występować 

konieczność  wycinki  drzew.  Na  przedmiotowym  terenie  nie  występuje  roślinność  cenna 

z punktu widzenia ochrony przyrody i gatunków roślin.

Lokalizację Zakładu pokazano w załączniku nr 3.

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ
I EKSPERTYZ ŚRODOWISKA

PBiEŚ „SEPO” Sp. z o. o.
ul. Dworcowa 47
44-190 Knurów

e-mail: sepo@sepo.pl
tel.: +48 (032) 236 03 16, 236 47 00
fax: +48 (032) 335 21 51

Nr RPW W 2091/ 2010 Strona 19/159 
Na 

mailto:sepo_lab@poczta.onet.pl


RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ
„Rozbudowa zakładu WAKRO Sp. z o.o. w Krępnej o instalację do malowania”

2. Plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu będącego przedmiotem 

inwestycji „WAKRO” Sp. z o.o. - działka nr 676/3 – został wyznaczony dla obszarów miesz-

kaniowych w sołectwach Rozwadza -Krępna w obrębie gminy Zdzieszowice (został zatwier-

dzony Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr LIV/400/98 z dnia 17 czerwca 1998 r., 

ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa  Opolskiego  nr  23  z  dnia  24  sierpnia 

1998 r.) 

Zgodnie z MPZP działka nr 676/3 oznaczona jest symbolem RPU, UH, S, Z, dla którego usta-

la się następujące przeznaczenie:

• RPU – tereny urządzeń obsługi gospodarki polowej, ogrodniczej, zwierzęcej, 

• UH – tereny usług handlu,

• S – tereny składów,

• Z – ulice zbiorcze. 

W związku z powyższym planowana inwestycja (rozbudowa zakładu o instalację malo-

wania) jest zgodna z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, któ-

rym jest objęta. 
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3. Opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego 
miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

Zakład „WAKRO” Sp. z o.o.  zlokalizowany jest w miejscowości Krępna, przy ulicy 

Zdzieszowickiej 51, na działce o nr ewidencyjnym 676/3 o powierzchni 0,901 ha (teren byłej 

Spółdzielni  Usług  Rolniczych).  Grunt  przedmiotowej  działki  stanowią  gleby wytworzone 

z utworów mineralnych.

Istniejącą zabudowę Zakładu stanowią parterowe budynki produkcyjne, magazynowe 

i garażowe. Działka Zakładu położona jest przy drodze Krapkowice – Zdzieszowice – Kędzie-

rzyn Koźle o dużym natężeniu ruchu samochodowego.

W chwili obecnej na przedmiotowej działce znajdują się 19 emitorów. Dla planowej in-

westycji (rozbudowa hali o  instalację do  malowania) przewiduje się odprowadzenie zanie-

czyszczeń poprzez dodatkowe 4 emitory,  którymi następować będzie wprowadzanie zanie-

czyszczeń do powietrza. Najwyższy emitor znajdujący się na terenie zakładu będzie posiadał 

wysokość 11 m.

Zgodnie z  powyższym zasięg pięćdziesięciokrotnej  wysokości  najwyższego  miejsca 

wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza (emitor E2 – E9 wentylacja wywiewna hali pro-

dukcyjnej I - dużej) wynosi:

11 m * 50 = 550 m

i wykracza poza granice działki.

W bezpośrednim sąsiedztwie rozpatrywanego zakładu znajdują się:

W otoczeniu przedmiotowego zakładu znajdują się:

• od strony północnej - ulica Zdzieszowicka, za nią pola uprawne,

• od strony wschodniej – firma produkcyjno – usługowa na posesji nr 49, za nią budynek 

mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej przy ul. Zdzieszowickiej nr 47,

• od strony południowej i zachodniej – pola uprawne.

Najbliżej położonym obiektem o  charakterze  mieszkalnym jest  budynek mieszkalny, 

jednorodzinny,  dwukondygnacyjny  zlokalizowany  przy  ulicy  Zdzieszowickiej  nr  47, 

w odległości  ok.  26  m  od  granicy  zakładu.  W  dalszej  odległości  znajduje  się  budynek 

mieszkalny, jednorodzinny, dwukondygnacyjny przy ulicy Zdzieszowickiej nr 43.
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4. Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu,  współczynnik aerodynamicznej 

szorstkości terenu zo wyznacza się w zasięgu 50 hmax (hmax – wysokość najwyższego emito-

ra), który w tym przypadku wynosi 550 m, według wzoru:

∑ ⋅=
c

oc c
zF

F
z 1

0

gdzie: F – powierzchnia obszaru objętego obliczeniami; 

z0 – współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu.

Do obliczeń na rozpatrywanym obszarze przyjęto średnią wartość  współczynnika  zo 

równą 0,5 m.

5. Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz. U. 

Nr 16, poz. 87) w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu tło sub-

stancji, dla których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu stanowi aktualny stan ja-

kości powietrza określony przez właściwy inspektorat ochrony środowiska i wyrażony jako  

stężenie substancji zanieczyszczającej w powietrzu uśrednione do roku. Dla pozostałych sub-

stancji tło uwzględnia się w wysokości 10 % wartości odniesienia określonej dla roku.

Tło opadu substancji pyłowej określa się w wysokości 10 % wartości odniesienia opadu 

substancji pyłowej.

Tła nie uwzględnia się przy obliczeniach poziomów substancji w powietrzu dla zakła-

dów, z których substancje wprowadzane są do powietrza wyłącznie emitorami o wysokości nie 

mniejszej niż 100 metrów.

Aktualny stan jakości powietrza atmosferycznego dla regionu, na którym planowana 

jest inwestycja zestawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1: Stan jakości powietrza dla obszaru planowanej inwestycji (stacja  Zdzieszowice)

Miejscowość Średnie stężenie zanieczyszczeń powietrza

Zdzieszowice
PM 10
[µg/m3]

NO2

[µg/m3]
SO2

[µg/m3]
36 19 11

W tabeli 2 przedstawiono dopuszczalną wartość stężenia średniorocznego zanieczysz-

czeń (wartości odniesienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 

2010 r., w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 16, 

poz. 87), dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa inwestycja.

Tabela 2: Dopuszczalna wartość stężenia średniorocznego zanieczyszczenia

Lp. Nazwa
zanieczyszczenia

Dopuszczalna wartość stężenia średniorocz-
nego [µg/m3]

1 Pył zawieszony PM10 40
3 NO2 40
4 SO2 20

Jak  wynika  z  danych  zamieszczonych  w  tabelach  1  oraz  2,  żadne  z  ww.  stężeń 

zanieczyszczeń nie przekracza dopuszczalnej wartości stężeń określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 87) w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

6. Warunki meteorologiczne

Przy obliczaniu stanu zanieczyszczenia powietrza niezbędne są następujące dane mete-

orologiczne:

• statystyka stanów równowagi atmosfery, prędkości i kierunków wiatru (róża wiatrów);

• średnia temperatura powietrza dla okresu obliczeniowego (sezonu lub roku) – To.

Do obliczeń przyjęto dane ze stacji meteorologicznej w Opolu. Do dokumentacji dołą-

czono tabulogram oraz graficzny obraz róży wiatrów dla roku - załącznik nr 4. Zgodnie z Roz-

porządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 87) w spra-

wie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu wysokość anemometru przyjęta 

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ
I EKSPERTYZ ŚRODOWISKA

PBiEŚ „SEPO” Sp. z o. o.
ul. Dworcowa 47
44-190 Knurów

e-mail: sepo@sepo.pl
tel.: +48 (032) 236 03 16, 236 47 00
fax: +48 (032) 335 21 51

Nr RPW W 2091/ 2010 Strona 23/159 
Na 

mailto:sepo_lab@poczta.onet.pl


RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ
„Rozbudowa zakładu WAKRO Sp. z o.o. w Krępnej o instalację do malowania”

do obliczeń wynosi 14 m.

Na rozpatrywanym obszarze zarówno w okresie letnim jak i zimowym przeważają wia-

try z kierunków południowo - zachodnich oraz północno - wschodnich. W okresie letnim moż-

na zauważyć niewielki wzrost częstości występowania wiatrów z kierunku zachodniego oraz 

północnego.

Analizując prędkość wiatru w poszczególnych przedziałach kierunków wiatrów,  za-

uważa się, że największe prędkości odpowiadają najczęstszym kierunkom. 

Parametr  stanu  równowagi  atmosfery  jest  kombinacją  czynników:  termicznego, 

dynamicznego  gradientu  temperatury  i  prędkości  wiatru.  Stany  równowagi  atmosfery 

określono na podstawie pionowych ruchów powietrza. 

Istotnym parametrem opisującym warunki meteorologiczne są klasy równowagi atmos-

fery. Z przeprowadzonej analizy dla sześciu klas równowagi tj.: 

1. równowagi bardzo chwiejnej;

2. równowagi chwiejnej;

3. równowagi lekko chwiejnej;

4. równowagi obojętnej;

5. równowagi lekko stałej;

6. równowagi stałej i bardzo stałej;

wynika, że najczęściej występującym stanem równowagi jest równowaga obojętna. Następne 

w kolejności stany równowagi, to równowaga lekko chwiejna oraz chwiejna i lekko stała, wy-

stępujące z częstotliwością znacznie mniejszą. Najmniej obserwacji przypada na równowagę 

bardzo chwiejną.

Analizując przestrzenny układ poszczególnych klas równowagi należy stwierdzić, że 

odpowiada on kierunkom najczęstszych wiatrów.

Klimat  jest  jednym z  najważniejszych czynników kształtujących elementy składowe 

środowiska  odgrywającym  ważną  rolę  w  funkcjonowaniu  ekosystemu.  W  terenie 

przekształconym  antropogenicznie  obok  czynników  naturalnych  takich  jak:  radiacyjne, 

wilgotnościowe i cyrkulacyjne, w kształtowaniu klimatu udział biorą także czynniki lokalne.

 Warunki klimatyczne panujące na Opolszczyźnie charakteryzują się następującymi pa-

rametrami: 

• średnia temperatura roczna - 8,0oC,

• średnia temperatura stycznia - -2,0oC,

• średnia temperatura kwietnia - 8oC,
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• średnia temperatura lipca - 17,5oC,

• średnia temperatura października - 8,5oC,

• usłonecznienie - 1500 h,

• udział usłonecznienia faktycznego do astronomicznie możliwego - 32%,

• usłonecznienie w półroczu ciepłym - 1050 h,

• usłonecznienie w półroczu zimnym - 450 h,

• roczne sumy promieniowania całkowitego - 3600 - 3650 MJ/m2,

• stosunek promieniowania faktycznego do dochodzącego do atmosfery - 41%,

• promieniowanie w półroczu ciepłym - 2800-2900 MJ/m2,

• promieniowanie w półroczu chłodnym - do 825 MJ/m2,

• okresy rozpoczęcia poszczególnych termicznych pór roku:

- przedwiośnie - 23 II,

- wiosna - 30 III,

- przedlecie - 28 IV,

- lato - 1 VI,

- polecie - 6 IX,

- jesień - 8 X, 

- przedzimie - 10 XI, 

- zima - 17 XII, 

• średnia długość okresu bezprzymrozkowego - 170 dni,

• wilgotność względna powietrza - 81%,

• opady atmosferyczne - 650 mm,

• opady półrocza ciepłego - 400 mm,

• opady półrocza chłodnego - 250 mm,

• maksymalne dobowe sumy opadów z p = 1% - 120 mm,

• liczba dni z pokrywą śnieżną - 50 dni,

• maksymalna grubość pokrywy śnieżnej - 50 cm,

• data pojawienia się pokrywy śnieżnej - 30 X,

• data zaniku pokrywy śnieżnej - do 30 III,

• średnia roczna liczba dni z burzą - 22 dni,

• średnia roczna prędkość wiatru - 2,5 - 3 m/s,

• dominujące kierunki wiatrów - S - 17%, W – 17-20%,

• udział energetycznych prędkości wiatru 4 - 15 m/s - 30%,

Na podstawie powyższych wskaźników należy stwierdzić, iż klimat rejonu należy do 
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łagodnych. Łagodność przejawia się tu  niskimi amplitudami temperatur,  niezbyt dużą liczbą 

opadów, szybko następującymi termicznymi porami roku w I półroczu i późno następującymi 

w II półroczu, długim sezonem wegetacyjnym. Zimy w tym rejonie są bardzo łagodne i krót-

kie, lata długie i ciepłe. 

Klimat  miejscowości jest  w dużym stopniu uwarunkowany doliną Odry,  która  jest 

główną osią przemieszczania się powietrza z południa (przez Bramę Morawską) i z zachodu 

(wzdłuż nizin środkowoeuropejskich). Ciepłe powietrze z południa i ciepłe i wilgotne powie-

trze atlantyckie powodują stabilizację warunków termicznych przejawiającą się niską amplitudą 

temperatur. 

7. Położenie i morfologia badanego terenu

Gmina Zdzieszowice, na obszarze której znajduje się Zakład „WAKRO” Sp. z o.  o., 

położona jest w centralno – wschodniej części województwa opolskiego nad rzeką Odrą, która 

dla większości gminy stanowi zachodnią  granicę  administracyjną. Gmina ta  obejmuje swym 

zasięgiem miasto  Zdzieszowice oraz  sołectwa:  Januszkowice,  Krępna,  Rozwadza,  Oleszka, 

Żyrowa i Jasiona. Graniczy: od strony wschodniej z gminą Leśnica, od strony południowej 

z gminami  Kędzierzyn  –  Koźle,   Reńska  Wieś  i  Walce,  od  strony  zachodu  z gminami 

Krapkowice i Gogolin, Strzelce Opolskie. Zajmuje 57 km2 powierzchni. 

Gmina Zdzieszowice położona jest, zgodnie z regionalizacją fizyczno – geograficzną Polski wg 

j. Kondrackiego na pograniczu 2 jednostek mezoregionalnych:

- makroregionu Niziny Śląskiej, w obrębie mezoregionu Kotliny Raciborskiej

- makroregionu Wyżyny Śląskiej, w obrębie mezoregionu Chełmu.

Rzeźba powierzchni ziemi powstała w trzeciorzędowym i czwartorzędowym cyklu kra-

jobrazowym, w wyniku procesów zrównania, denudacji, tektonicznego podnoszenia, akumula-

cji lodowcowej, rzecznej, eolicznej oraz erozji rzecznej i działalności człowieka. Głównymi 

jednostkami morfologicznymi gminy jest rozciągająca się w zachodniej i środkowej części Do-

lina Odry, z wykształconym systemem teras zalewowych i nadzalewowych, oraz garb Chełmu. 

Obszar gminy cechuje się znaczącym dla obszarów niżowych zróżnicowaniem wysoko-

ściowym, zamykającym się w przedziale 165.2 (rejon Januszkowice - Lesiany) do ok. 219.4 m 

n.p.m. (rejon wsi Oleszka). Oprócz naturalnych form morfologicznych, aktualne ukształtowa-

nie powierzchni jest również skutkiem działalności antropogenicznej w wyniku której powstały 

formy wypukłe nasypy drogowe, kolejowe, wały przeciwpowodziowe oraz zagłębienia – wy-

robiska poeksploatacyjne kruszyw i iłów ceramicznych.
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7.1. Budowa geologiczna

Pod  względem  geologicznym  gmina  Zdzieszowice  zlokalizowana  jest  w  strefie 

granicznej  trzeciorzędowego  zapadliska  przedkarpackiego,  tzw.  rowu  tektonicznego 

Kędzierzyna i zrębu Góry Św. Anny. W budowie geologicznej terenu opracowania biorą udział 

osady geologiczne od mezozoiku (dolny trias) do kenozoiku (czwartorzęd). Najstarsze utwory 

geologiczne występujące na terenie gminy w rejonie wsi Jasiona, Oleszka wykształcone są w 

postaci  środkowotriasowych  (wapień  muszlowy)  osadów  wapiennych  i marglistych  tzw. 

warstw  gogolińskich,  warstw  górażdżańskich,  warstw  terebratulowych  i karchowickich, 

podścielonych osadami pstrego piaskowca w postaci iłowców i piaskowców wiśniowych tzw. 

warstw  świerklanieckich,  wapieni  i  dolomitów,  margli,  gipsów  i  anhydrytu  oraz 

dolnokarbońskich szarogłazów i łupków szarogłazowych, silnie pofałdowanego i zaburzonego. 

Osady młodsze wieku kredowego  w postaci piaskowców, margli, margli ilastych i wapieni 

występują  szczątkowo  w strefie wierzchołkowej Góry  Św. Anny. Osady najmłodsze wieku 

czwartorzędowego  wykształcone  zostały w postaci  różnej miąższości osadach glacjalnych, 

fluwioglacjalnych  i  fluwialnych  oraz  pokryw  lessowych  zlodowacenia  środkowo 

i północnopolskiego. Utwory te nie stanowią  warstwy jednorodnej, poprzebijane są  licznymi 

wychodniami skalnymi starszego podłoża. Powierzchnia wysoczyznowa w rejonie Rozwadzy, 

Krępny  i  Jasiony  urozmaicona  jest  resztkami  pagórów  kemowych,  a  po  południowej 

i północnej części Zdzieszowic – fragmentami ciągów ozowych. Osady młodsze, holoceńskie, 

występują  w  obrębie  współczesnej  doliny rzeki  Odry,  budując  system holoceńskich  teras 

zalewowych.

7.2. Warunki hydrogeologiczne

Układ  warstw  geologicznych  o  zróżnicowanej  litologii  powoduje  występowanie 

piętrowości  struktur  wodonośnych.  Na  terenie  gminy  Zdzieszowice  wody  podziemne 

występują w kilku poziomach w utworach triasu, trzeciorzędu i czwartorzędu. W ich obrębie 

wydzielonych  zostało  kilka  zbiorników  wodonośnych,  a  największe  znaczenie  posiadają 

zbiorniki:

• triasowe – wykształcone w utworach dolnego i środkowego pstrego piaskowca – 
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zbiornik „Opole” oraz w utworach triasu środkowego (wapienia muszlowego) – zbior-

nik „Opole” i „Grotowice – Krupski – Młyn”;

• trzeciorzędowe – wykształcone w utworach piaszczystych w środowisku kompleksów 

utworów ilastych, budujące sarmacki zbiornik trzeciorzędowy rejonu Zdzieszowice – 

Kędzierzyn – Blachownia, w obrębie którego istotną rolę w zasilaniu odgrywa czwar-

torzędowa rynna erozyjna Kędzierzyn – Koźle – Rudy;

• czwartorzędowe – związane z utworami piaszczysto – żwirowymi pochodzenia rzecz-

nego  doliny Odry,  tworzącego  poziom górny,  powszechny na  tym obszarze  oraz 

w obrębie poziomu dolnego, związanego z doliną kopalną Kędzierzyn – Koźle – Rudy.

W części  środkowej i południowej gminy największe rozprzestrzenienie i znaczenie 

użytkowe posiadają  wody trzeciorzędowego, sarmackiego poziomu wodonośnego. W części 

północnej, położonej na obszarze wsi Oleszka, Jasiona, Żyrowa, główny poziom użytkowy sta-

nowią utwory triasowe. W zachodniej części gminy oraz częściowo na obszarze występowania 

trzeciorzędowego poziomu wodonośnego, istotne znaczenie posiada poziom czwartorzędowy, 

w szczególności związany z kopalna strukturą wodonośną Kędzierzyna – Koźle – Rudy.

7.3. Warunki hydrograficzne

Gmina  Zdzieszowice  pod  względem  hydrograficznym  w  całości  położona  jest 

w zlewniach cząstkowych potoków Anka, Padół, Cegielnia oraz w zlewni bezpośredniej rzeki 

Odra. Reżim hydrologiczny rzeki Odry w Zdzieszowicach jest całkowicie przeobrażony przez 

sterowanie  przepływami  na  śluzach  rzecznych  na  powyżej  gminy.  Stany  niżówkowe 

charakterystyczne są dla pory zimowej (styczeń – luty), okresy wyżówek występują w okresie

wzmożonych opadów letnich (VI – VIII).  
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7.4. Warunki glebowe

Właściwości gleb, stanowiące jeden z podstawowych komponentów środowiska przy-

rodniczego, decydują o ich przydatności dla rolniczego wykorzystania. Lokalne warunki przy-

rodnicze powodują,  że gleby gminy Zdzieszowice zaliczają  się  do jednych z najsłabszych na 

obszarze  województwa,  wytworzonych z piasków  pochodzenia aluwialnego.  Występują tu 

głównie utwory piaszczyste,  miejscami utwory gliniaste,  mady we współczesnych dolinach 

rzecznych oraz grunty pochodzenia organicznego objęte ochroną. Dominują gleby lekkie zbyt 

przewiewne i przepuszczalne o odczynie kwaśnym. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej osiąga wartość 63.3 pkt, przy średniej wojewódzkiej 87.2. 

Pod względem mechanicznym gleby gminy zaliczają  się  do kategorii lekkich i bardzo 

lekkich w ok. 75 %, gleby ciężkie natomiast stanowią  jedynie 3 % ogółu powierzchni. Pod 

względem typologicznym na terenie gminy dominują  gleby brunatne i mady rzeczne (średnie 

i ciężkie, są to gleby zasobne w składniki pokarmowe, użytkowane przeważnie jako łąki i pa-

stwiska ze względu na złe warunki wodne), stanowiące ok. 79 % użytków rolnych. Zaliczają 

się  one do  żytnich (ponad 50 % powierzchni gruntów), pszennych (ok. 25.5 % powierzchni 

gruntów) i zbożowo – pastewnych (ok.  23.8 % powierzchni gruntów ornych) kompleksów 

glebowych. Pod względem bonitacyjnym grunty orne cechują  się  niską  wartością  – na klasę 

V i VI przypada ponad 56 % gruntów ornych, a klasy najlepsze – IIIa i IIIb stanowią  tylko 

16.6 %. W strukturze użytków zielnych dominują klasy najsłabsze, IV – VI, stanowiąc ok. 96 

% użytków zielonych.
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III. Opis planowanego przedsięwzięcia

1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystania tere-
nu w fazie budowy i eksploatacji

Firma “WAKRO” Sp. z o.o zajmuje się inżynierią chemiczną materiałów sypkich, w tym 

procesami magazynowania, transportu, ważenia, mieszania, suszenia i pakowania tych materiałów 

oraz suchego oczyszczania powietrza. 

Do  tej  pory,  proces  technologiczny  malowania  części  wielkogabarytowych 

produkowanych w zakładzie WAKRO, wykonywany był przez firmy zewnętrzne, na podstawie 

stosownych umów, poza terenem Zakładu. Obecnie firma planuje rozszerzenie prowadzonego 

przez  siebie  procesu  technologicznego  o  operację  malowania.  Przedmiotowa  instalacja 

zostanie zlokalizowana w pobliżu istniejącej hali produkcyjnej należącej do "WAKRO" Sp. 

z o.o. (południowa część Zakładu).

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego zakładu "WAKRO" Sp. 

z o.o. o instalację do malowania, którą stanowić będzie linia do malowania przeznaczona do 

prowadzenia  prac  lakierniczych  na  wyrobach  wielkogabarytowych,  wraz  z  maszynownią 

i magazynem farb.

Kabina suszarniczo-lakiernicza to wielkokubaturowa, skręcana, modułowa konstrukcja 

w formie budynku. Ściany kabiny wykonane są z paneli stalowych wypełnionych wełną mine-

ralną. Obok kabiny zlokalizowana jest  maszynownia z centralami grzewczo-wentylacyjnymi 

Wszystkie części metalowe, składające się na konstrukcję kabiny lakierniczo-suszarniczej, są 

poddawane zabiegom obróbki antykorozyjnej. Strony wewnętrzne ścian kabiny są gładkie, co 

zapobiega osadzaniu się na nich odkurzu lakierniczego. Oświetlenie umieszczone jest od góry. 

W kabinie może być zamontowana suwnica.

Agregaty wentylacyjno-grzewcze wytwarzają przepływy pionowe powietrza. Prędkość 

powietrza nie mniejsza niż 0,3 m/s w fazie lakierowania oraz laminarność przepływów są wa-

runkiem niezbędnym skutecznego odciągania odkurzu lakierniczego, tak,  aby nie osiadał na 

poprzednio pomalowanych częściach.

Filtracja powietrza nawiewanego do kabiny jest prowadzona poprzez filtr kieszeniowy 

o zdolności wychwytywania 91%. 

Bezpyłowość kabino-suszarki jest dodatkowo zapewniona przez tryb pracy nadciśnie-

niowy w fazach malowania i suszenia. Wychwytywanie cząstek stałych farb odbywa się na fil-
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trach podłogowych umieszczonych pod kratami podestowymi.

Charakterystyka kabiny lakierniczo-suszarniczej:

1. wymiary - 18 x 12 x 8 m (długość x szerokość x wysokość),

2. filtracja powietrza nawiewanego – przez filtr kieszeniowy,

3. 2-stopniowa filtracja powietrza wyrzutowego - filtry podłogowe,

4. temperatura wewnątrz kabiny w czasie lakierowania < 20 ºC,

5. temperatura wewnątrz kabiny w czasie suszenia nie wyższa niż 40 ºC,

6. zespół wentylacyjno-grzewczy - nawiew:

- przepływy - 2 x 40 000 m3/h, 

- wentylator wywiewny - 2 x 11 kW,

- wymiennik ciepła 

- palnik o regulowanej mocy - 2 x 400 kW 

7. zespół wentylacyjny: wyciąg:

- przepływy - 2 x 40 000 m3/h,

- wentylator wyciągowy – 2 x 11 kW.

Obok kabiny zlokalizowana jest maszynownia z umieszczonymi w niej centralami grzewczo-

-wentylacyjnymi.

Prognozowany czas pracy kabiny to 4 h w ciągu zmiany roboczej (4 h/dobę). Zgodnie 

z powyższymi założeniami czas pracy przedmiotowej instalacji został oszacowany na poziomie 

1060  h/rok.  Czas  pracy  przyjęty  do  obliczeń  rozprzestrzeniania  się  zanieczyszczeń 

wyznaczono na 1100 h/rok.

Kabina  lakierniczo-suszarnicza pozwala  na  wysokowydajną  obróbkę  przedmiotów 

o zróżnicowanych gabarytach.  Po  przedzieleniu komory parawanem istnieje możliwość wy-

dzielenia stref do niezależnego prowadzenia procesów lakierowania.  

Elementy przeznaczone do malowania poddawane będą procesowi śrutowania za po-

mocą oczyszczarki strumieniowo-ściernej 4-turbinowej  zlokalizowanej w hali produkcyjnej. 

Oczyszczarka przeznaczona jest do czyszczenia blach i kształtowników stalowych. Dla plano-

wanego procesu śrutowania (oczyszczarka strumieniowo – ścierna) została wydana decyzja 

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Malowanie powierzchni w przedmiotowej kabinie odbywać się będzie za pomocą pisto-

letów natryskowych. Procesy zachodzące w kabinie w kolejności to:

1. proces lakierowania - nakładanie powłoki materiału przy pomocy pistoletu zasilanego sprę-

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ
I EKSPERTYZ ŚRODOWISKA

PBiEŚ „SEPO” Sp. z o. o.
ul. Dworcowa 47
44-190 Knurów

e-mail: sepo@sepo.pl
tel.: +48 (032) 236 03 16, 236 47 00
fax: +48 (032) 335 21 51

Nr RPW W 2091/ 2010 Strona 31/159 
Na 

mailto:sepo_lab@poczta.onet.pl


RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ
„Rozbudowa zakładu WAKRO Sp. z o.o. w Krępnej o instalację do malowania”

żonym powietrzem. Pracuje układ nadmuchu powietrza oraz układ wyciągowy przy pełnym 

otwarciu przepustnicy. 100% powietrza usuwane jest na zewnątrz. Układ grzewczy utrzy-

muje temperaturę powietrza nawiewanego na poziomie 20-30 ºC,

2. proces przedmuchiwania strefy po lakierowaniu - okres pracy po zakończeniu nakładania 

powłoki lakieru,

3. proces suszenia - praca układu wentylacji jak w przypadku lakierowania. Temperatura pod-

noszona jest do wartości zadanej do operacji suszenia,

4. proces wychładzania - progresywne zejście z temperatury po zakończeniu suszenia,

5. przedmuchanie po suszeniu.

Elementy malowane będą metodą natryskową pistoletem ręcznym, stosowane będą farby 

wodorozcieńczalne jak i rozpuszczalnikowe o małej zawartości lotnych związków organicznych, 

powodujące mniej uciążliwe i trujące opary (polepsza komfort i bezpieczeństwo pracy).

2. Główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych

Spółka  “WAKRO”  została  wpisana  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  z  dniem 

25 listopada  2003 r.  (załącznik nr  5)  i prowadzi działalność  związaną z  inżynierią chemiczną 

materiałów sypkich, w tym procesami magazynowania, transportu, ważenia, mieszania, suszenia 

i pakowania  tych  materiałów  oraz  suchego  oczyszczania  powietrza.  Firma  obsługuje  takie 

dziedziny przemysłu jak: chemia budowlana, przemysł cementowo-wapienniczy, prefabrykatów 

budowlanych,  surowców  mineralnych,  przemysł  energetyczny,  chemiczny,  odlewniczy, 

ceramiczny, ochrony środowiska, spożywczy i inne.

Produkowane w tym zakresie urządzenia stanowią:

• urządzenia transportu pneumatycznego,

• silosy i stacje magazynowane,

• suszarnie i węzły suszarnicze,

• mieszalnie i zakłady suchych mieszanek,

• przenośniki mechaniczne,

• filtry pulsacyjne i instalacje odpylające,

• betoniarnie i wytwórnie prefabrykatów betonowych,

• stalowe konstrukcje przemysłowe.
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Na terenie firmy WAKRO Sp.  z o.o.  znajdują się następujące obiekty produkcyjne 

i usługowe:

• budynek portierni,

• hala produkcyjna I – duża,

• hala produkcyjna II – mała,

• hala produkcyjna obróbki skrawaniem (z wydzielonym warsztatem mechanicznym),

• budynek administracyjno – biurowy (z wydzielonym biurem),

• budynek biurowo – magazynowy,

• budynek socjalny I,

• budynek socjalny II,

• magazyn stali,

• garaże, plac składowy i parking,

• stacja gazów LPG.

Proces technologiczny odbywający się na terenie siedziby obejmuje następujące czynności:

• spawanie uprzednio przygotowanych blach, konstrukcji i elementów metalowych,

• mechaniczne cięcie metalu z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych,

• mechaniczne szlifowanie krawędzi wykonywane przy zastosowaniu urządzeń elektrycz-

nych,

• obróbka skrawaniem,

• dopasowywanie młotami ręcznymi o ciężarach dostosowanych do grubości elementów do-

pasowywanych,

• odkręcanie i dokręcanie śrub elektrycznie i ręcznie,

• wiercenie otworów w blachach,

• czyszczenie blach i kształtowników stalowych – śrutowanie (instalacja w trakcie budowy),

• malowanie konstrukcji i urządzeń technologicznych powłokami malarskimi (farbami).

Część elementów jest dopasowywana poprzez obróbkę skrawaniem. Proces ten prowadzo-

ny jest w budynku obróbki metalu skrawaniem. W pomieszczeniu tym ustawione są dwie obrabiar-

ki. Praca w tym obiekcie wykonywana jest sporadycznie.

Cały proces produkcyjny odbywa się w budynkach produkcyjnych (oprócz malowania czę-

ści wielkogabarytowych, które obecnie zlecane jest firmom zewnętrznym). 

Poniżej przedstawiony został schemat technologiczny produkcji w zakładzie „WAKRO” 

Sp. z o.o.
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Rysunek 1: Schemat technologiczny produkcji w zakładzie WAKRO Sp. z o.o.
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Powyższe procesy odbywają się przy użyciu następujących maszyn i urządzeń technolo-

gicznych:

1. szlifierki ręczne, elektryczne,

2. urządzenia spawalnicze,

3. pistolety ręczne do przykręcania i odkręcania śrub,

4. wiertarki elektryczne,

5. obrabiarki do skrawania metali,

6. młoty do dopasowania elementów konstrukcji,

7. linia do śrutowania elementów stalowych oraz blach (instalacja w trakcie budowy),

8. urządzenia do natrysku farb (planowana instalacja malowania),

9. inne drobne narzędzia ręczne.

Na placu składowym składowane są gotowe produkty zakładu. W budynku warsztatu re-

montowego naprawiane są urządzenia wykorzystywane w procesie produkcyjnym. Remontowane 

są tu również urządzenia odciągające powietrze stosowane przy pracach spawalniczych, obrabiarki 

itp.

Przedmiotowa  inwestycja  (instalacja  do  malowania)  pozwoli  usprawnić  cały  proces 

technologiczny.  Dzięki wdrożeniu innowacyjnej linii technologicznej, zostaną znacznie obniżone 

koszty  usług  „obcych”  w  zakresie  malowania  elementów  wielkogabarytowych,  proces 

produkcji Wnioskodawcy zostanie bardziej zautomatyzowany, stanie się bardziej przewidywalny 

oraz możliwy do kontroli i planowania. Obniżenie jednostkowych kosztów produkcji będzie miało 

wpływ na wzrost konkurencyjności cen produktów "WAKRO" Sp. z o.o.
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3. Zużycie surowców i czynników energetycznych

3.1. Zużycie czynników energetycznych

Stan istniejący:

Funkcjonowanie  firmy  WAKRO  Sp.  z  o.o.  wiąże  się  z  wykorzystaniem  energii 

elektrycznej.  Obecnie,  roczne  zużycie  energii  elektrycznej  dla  całego  Zakładu  wynosi 

152 MWh.

Stan projektowany:

Przewiduje się, że zapotrzebowanie na energię elektryczną ulegnie zwiększeniu o około 

32 % (48 MWh) względem stanu istniejącego, na skutek konieczności zasilania dodatkowych 

urządzeń elektrycznych - wentylatorów, pracujących na potrzeby planowanej inwestycji, tak 

więc dla całego Zakładu wyniesie ok. 200 MWh. 

3.2. Zużycie surowców

Stan istniejący:

Dostawa  wody  realizowana  jest  na  podstawie  umowy  z  Zakładem  Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach, a jej roczne zapotrzebowanie wynosi około 

855  m3.  Na  terenie  przedmiotowego  zakładu  nie  wykorzystuje  się  wody  do  celów 

technologicznych,  a  jedynie  na  pokrycie  potrzeb  socjalno  –  bytowych  zatrudnionych 

pracowników.

Zużycie energii chemicznej pozyskiwanej od  firmy Gaspol  (gaz  propan  spalany na 

potrzeby c.o. i c.w.u.) szacuje się na około 28 000 litrów/rok. (około 1,4 Mg).
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Działalność  Zakładu  obejmuje produkcję  konstrukcji  dla  różnych  gałęzi  przemysłu 

i kształtuje  się  na  poziomie 50  Mg/miesiąc.  Wielkość  rocznego  zużycia  surowców,  paliw 

i materiałów przed realizacją inwestycji przedstawiono poniżej (tabela nr 3):

Tabela 3: Zużycie surowców

Surowiec Zużycie

stal 1130 Mg/rok

drut spawalniczy 7,443 Mg/rok

elektrody 1,357 Mg/rok

mieszanka 80%Ar+20%CO2 17,4 m3/rok

tlen techniczny 3,9 m3/rok

propan 28,0 m3/rok

śrut staliwny 0,5 Mg/rok

Stan projektowany:

Obecnie Zakład nie pobiera wody na cele technologiczne. Planowana inwestycja też 

proces  malowania  nie  spowoduje  zapotrzebowania  na  wodę  do  celów  technologicznych, 

(przewidywany proces czyszczenia krat pomostowych instalacji do malowania (częstotliwość 

procesu  raz  w  roku)  odbywać się będzie poprzez  zanurzenie ich w  odpowiednim środku 

chemicznym, mającym na celu oddzielenie nagromadzonych powłok farb od powierzchni krat 

pomostowych). Odpad w postaci szlamu (kod odpadu 08 01 13* oraz/lub 08 01 14) zbierany 

będzie  do  szczelnych  pojemników  a  następnie  przekazywany  specjalistycznym  firmom 

zewnętrznym.

Realizacja inwestycji będzie miała wpływ na wielkość zatrudnienia, gdyż do obsługi 

instalacji malowania planuje się zatrudnienie 2 osób. W związku z powyższym ulegnie zmianie 

w minimalnym stopniu zapotrzebowanie wody na cele socjalno – bytowe. Zapotrzebowanie na 

wodę dla nowozatrudnionych osób określone zostało na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.,  w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 

wody (Dz.U. Nr 8, poz.  70),  i wyniesie 3,0 m3/miesiąc, co w przeliczeniu rocznym daje 36 

m3/rok. Roczne zużycie wody obecnie waha się na poziomie 855 m3 co daje wzrost o około 

4,2 % w stosunku do stanu obecnego. 

Nastąpi  (w  związku  z  planowaną  inwestycją)  zużycie  nowych  materiałów  (farby 
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i lakiery), wykorzystywanych w procesie malowania .

Szacowana wydajność malarni wyrażona w tonach pomalowanych elementów wynosi 

ok 1200 Mg/rok. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować jakiegokolwiek użytkowania zaso-

bów naturalnych.

Na potrzeby suszenia pomalowanych elementów wykorzystywane będą dwa agregaty 

wentylacyjno – grzewcze o regulowanej mocy palników 400 kW każdy, z których zanieczysz-

czenia pochodzące ze spalania paliwa odprowadzane będą do atmosfery dwoma emitorami 

(emitory E20 i E21). Wykorzystywanym paliwem będzie gaz płynny propan o wartości opało-

wej przyjętej 46 MJ/kg, (92 MJ/ m3). Na podstawie powyższych założeń oszacowane maksy-

malne zużycie paliwa dla dwóch agregatów wentylacyjno – grzewczych działających na po-

trzeby instalacji do malowania wyniesie (przy czasie pracy na poziomie 1000 h/rok) około 78,3 

Mg/rok, 35 000 m3/rok, co w przeliczeniu da 80 Mg/rok.

W tabeli nr 4 przedstawiono szacunkowe zużycie poszczególnych surowców na skutek 

eksploatacji planowanej inwestycji (instalacja do malowania). 

Tabela 4: Szacunkowe rodzaje i ilości surowców zużywanych w ciągu roku na potrzeby instalacji do malowania

Nazwa Kod towaru Jed-
nostka

Ilość

Alkalidowy podkład do metalu GEHOLIT-K30-Metallgrund kg/rok 3357,6

Alkalidowy lakier nawierzchniowy, połysk wyso-
ki

GEHOLIT-K48 kg/rok 1351,4

Epoksydowy podkład do metalu, szybkoschnący GEHOPON-E24R-Metallgrund kg/rok 273

Epoksydowa powłoka międzywarstwowa GEHOPON-E8-Z8 kg/rok 96

Poliuretanowa  powłoka  nawierzchniowa,  połysk 
jedwabisty

WIEREGEN-M8 kg/rok 120

Rozpuszczalnik do produktów alkalidowych V-74 l/rok 1080

Rozpuszczalnik do produktów epoksydowych V-538 l/rok 60

Rozpuszczalnik do produktów poliuretanowych V-89 l/rok 12

Farba epoksydowa (EP) PAULYCOTE HS PRIMER ZP l/rok 40

Farba epoksydowa (EP) PAULYCOTE PRIMER 623 l/rok 40

Farba epoksydowa (EP) PAULYCOTE PRIMER 630 l/rok 40

Farba epoksydowa (EP) PAULYCOTE PRIMER HB 900 l/rok 40

Farba epoksydowa (EP) PAULYCOTE PRIMER 965 l/rok 40

Farba epoksydowa (EP) PAULYCOTE PRIMER 2307 l/rok 40

nFarba epoksydowa (EP) PAULYCOTE ZINKSTOF 1214C l/rok 40

Farba epoksydowa (EP) PAULYZINK l/rok 40

Farba epoksydowa (EP) PRIMER EPOXYESTER l/rok 40
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Nazwa Kod towaru Jed-
nostka

Ilość

Farba poliuretanowa (PUR) PAULYDUR PRIMER 7200 Mastic l/rok 40

Farba poliuretanowa (PUR) PAULYDUR PRIMER 7250 l/rok 40

Farba poliuretanowa (PUR) PAULYDUR PRIMER 8100 Mio l/rok 40

Farba poliuretanowa (PUR) PAULYTHANE  PRIMER FNF l/rok 40

Farba poliuretanowa (PUR) PAULYTHANE PRIMER l/rok 40

Farba poliuretanowa (PUR) WASHPRIMER l/rok 40

Farba alkidowa (AL) CONTAPRIM l/rok 40

Farba alkidowa (AL) PRIMER 1992 l/rok 40

Farba alkidowa (AL) UNIPRIMER l/rok 40

Farba winylowa (PCV) PAULYVINYL PRIMER l/rok 40

Farba winylowa (PCV) PAULYVINYL PRIMER 870 l/rok 40

Farba winylowa (PCV) PAULYVINYL ALKYD PRIMER 869 l/rok 40

Farba podkładowa wodorozcieńczalna (WB) DOMPELPRIMER WB 1305 l/rok 40

Farba podkładowa wodorozcieńczalna (WB) FLASHPRIMER WB l/rok 40

Farba podkładowa wodorozcieńczalna (WB) PRIMER 1992 WB l/rok 40

    Wyliczone na postawie szacowanego zużycia farb, lakierów oraz rozpuszczalników oraz ich 

składu, przewidywane roczne zużycie LZO wyniesie do 4,02 Mg. Ze względu na roczne zuży-

cie LZO instalacja malowania, którą stanowić będzie kabina lakierniczo – suszarnicza wraz z 

maszynownią, nie będzie podlegać pod standardy emisyjne, zgodnie z Rozporządzeniem Mini-

stra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. 

U. Nr 260, poz. 2181).

Z  uwagi  jednak  na  ilości  zużywanych  farb,  lakierów  oraz  rozpuszczalników  (powyżej 

1 Mg/rok) zakład zobligowany będzie do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i py-

łów do powietrza. 

3.3 Wnioski

Z porównania wartości  dotyczących zużycia czynników energetycznych wynika,  że 

planowana inwestycja spowoduje wzrost  zużycia energii elektrycznej o 48 MWh, a zużycie 

gazu propan wzrośnie o  około 78,3 Mg/rok, 35 000 m3/rok, w stosunku do stanu obecnego. 

Nie  zmieni  się  wielkość  zużycia  obecnie  wykorzystywanych  materiałów  w toku  procesu 

technologicznego.  Realizacja  inwestycji  związana  będzie  z  wykorzystaniem dodatkowych 

rodzajów  materiałów  (farb  i  rozpuszczalników).  Planowana  inwestycja  spowoduje  wzrost 

zatrudnienia o  2  osoby,  co  spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na wodę  (oraz  ścieki 

bytowe) o około 4,2 % w stosunku do stanu obecnego. 
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Działanie  instalacji  malowania  nie  będzie  powodowało  zużycia  wody  na  cele 

technologiczne.

4. Czas pracy i zatrudnienie

Firma „WAKRO” Sp.  z o.  o.  na dzień dzisiejszy zatrudnia  około 45 pracowników. 

Działalność, prowadzona jest w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku.

W  związku  z  realizacją  inwestycji  przewiduje  się  zatrudnienie  dwóch  nowych 

pracowników do obsługi instalacji do malowania.

IV. Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem 
przewidywanego  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  na 
środowisko,  w  tym  elementów  środowiska  objętych  ochroną  na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody

Przedmiotowy Zakład zlokalizowany jest  na obszarze nie objętym formami ochrony 

przyrody w myśl ustawy „O ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004 r.  Dz. U. Nr 92 

poz. 880. Analizowany teren jest położony poza granicami parków narodowych, rezerwatów 

przyrody  i obszarów chronionego krajobrazu oraz ochrony uzdrowiskowej. Na tym terenie 

i w zasięgu  oddziaływania  przedsięwzięcia  nie  utworzono  szczególnych  form  ochrony 

gatunkowej roślin ani zwierząt.

Na terenie Zakładu nie występuje żadna cenna roślinność z punktu widzenia ochrony 

przyrody i gatunków roślin. W większości jest to  drobna roślinność ruderalna (bytująca na 

terenach  przekształconych  działalnością  człowieka)  oraz  pojedyncze  nasadzenia  drzew 

i krzewów (samosiejki).

Występujący na  tym obszarze  świat  zwierzęcy należy uznać  za  wyjątkowo  ubogi. 

Można tu  spotkać  drobne zwierzęta  bezkręgowe,  kręgowce  spotykane  są  tu  sporadycznie 

i przypadkowo.  Są  to  głównie  ptaki,  nie  będące  stałymi  mieszkańcami  oraz  gatunki 

towarzyszące człowiekowi – wśród ssaków są to min. gryzonie. Pośród stałych mieszkańców 

nie spotyka się tu zwierząt rzadkich ani zwierząt chronionych. Przedmiotowa inwestycja nie 

będzie uciążliwa dla występujących zwierząt.

Najbliższe tereny należące do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 znajdują 
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się w odległości ok. 2,5 km od planowanego przedsięwzięcia Projektowany Specjalny Obszar 

Ochrony Siedlisk (Żywocickie Łęgi – nr PLH160019), w odległości ok. 3 km Projektowany 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (Łęg Zdzieszowicki – nr PLH160011) oraz w odległości 

około 5 km Góra Świętej Anny nr PLH160002. 

1. Żywocickie Łęgi nr PLH160019

•Żywocickie Łęgi nr PLH160019 - projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk 

Niewielki teren położony w międzywalu Odry na lewym i prawym brzegu w odległości 

ok. 3 km na SE od Krapkowic. Jest to jedno z 2-3 miejsc w województwie opolskim z dobrze 

zachowanymi płatami łęgu topolowego  Salicetum albae oraz  łęgu wierzbowego  Salicetum 

albae. Zarówno struktura warstwy drzew jak i szuwarowego runa jest tu dobrze wykształcona 

z  charakterystycznymi gatunkami.  Obszar  położony jest  na płaskich holoceńskich terasach 

rzecznych z  ciężkimi madami. Znajduje się w strefie corocznych zalewów powodziowych. 

W obniżeniach terenu stanowiących dawne starorzecza występują namuły. Na terenie ostoi 

występuje kilka starorzeczy. Oprócz łęgu zlokalizowanego po zachodniej stronie koryta Odry 

w skład ostoi zaproponowano włączenie dwu dużych starorzeczy zlokalizowanych na wschód 

od  koryta,  zlokalizowanych w  międzywalu.  Obszar  między korytem a  tymi starorzeczami 

użytkowanyjest rolniczo. Występuje tu kilka zadrzewień. Tereny te  zostały włączone celem 

zachowania łączności funkcjonalnej i strukturalnejostoi.

Bez  wątpienia  jest  to  jeden  z  najcenniejszych  obszarów  w  regionie  pod  względem 

fitosocjologicznymi i z punktu widzenia zachowania zróżnicowania siedliskowego roślinności 

Śląska  Opolskiego.  Głównym walorem są  łęgi nad  Odrą,  walorem dodatkowym są  duże 

starorzecza zlokalizowane głównie na wschód od koryta.

2. Łęg Zdzieszowicki nr PLH160011

•Łęg  Zdzieszowicki  nr  PLH160011  -projektowany  Specjalny  Obszar  Ochrony  Siedlisk 

fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu Łęg Zdzieszowicki (600,0 ha; 1988).

Na tym terenie znajduje się kompleks dobrze zachowanych, lecz nieco grądowiejących 

łęgów jesionowo-wiązowych nad Odrą. Jedyny taki zachowany kompleks w tej części doliny 

Odry. Ostoja zlokalizowana jest na terenach zalewowej doliny Odry na najniższych terasach 

holoceńskich. W pokrywie geologicznej i glebowej dominują ciężkie mady. Lokalnie występują 

namuły. W obrębie ostoi zlokalizowane są starorzecza Odry znajdujące się w różnych stadiach 

rozwoju geomorfologicznego i sukcesji ekologicznej. Ważna ostoja lasów łęgowych i grądów 

połęgowych, charakterystyczny krajobraz doliny Odry, największy płat lasu łęgowego na pd. 
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od Opola.

Zagrożeniami dla tego obszaru mogą być Uchylenie zalewów wodami rzecznymi, zmiany reżi-

mu Odry.

3. Góra Świętej Anny nr PLH160002

•Góra Świętej  Anny nr PLH160002 o powierzchni 5084,3 ha (SOO - Specjalne Obszary 

Ochrony).

Obszar  w  większości  położony na  terenie  Parku  Krajobrazowego  Góra  Św.  Anny 

(5780 ha; 1988) z rezerwatami przyrody: Ligota Dolna (4,90 ha; 1959), Lesisko (46,95 ha; 

1997), Boże Oko (57,31 ha; 1997), Grafik (27,66 ha; 1997), Góra Św. Anny (2,69 ha; 1971), 

Biesiec (24,46 ha; 2001). 

Obszar wyniesienia Garbu Chełmu z wychodniami wapieni i dolomitów środkowego triasu, 

z centralnie zlokalizowanym nekiem bazaltowym. Od południa opadający stromo zdenudowa-

nym uskokiem tektonicznym, od północy łagodnie zanurzający się pod utworami polodowco-

wymi. Garb jest najdalej na zachód wysuniętą częścią środkowotriasowego progu strukturalne-

go (kuesty). Z trzech stron otoczony terenami nizinnymi stanowi wyraźną kulminację w krajo-

brazie. Rzeźba Chełmu należy do form krawędziowych, ukształtowanych w trzeciorzędzie i 

zmodyfikowanych przez morfologię czwartorzędową, a zwłaszcza dwukrotne nasunięcie się i 

regresję lodowca oraz procesy eolicznej akumulacji lessów i ich erozji. Garb jest rozczłonko-

wany na szereg wyniesień oddzielonych suchymi dolinkami i obszarami zrównań. W wierzchoł-

kowej jego części, w obrębie wychodni skał węglanowych rzeźba krasowa, z lejami, misami i 

studniami krasowymi, wywierzyskami, wychodniami skalnymi, niewielkimi wnękami i grotami. 

Kulminację garbu stanowi nek wulkaniczny na Górze Św. Anny - 404 m n.p.m. Wśród obsza-

rów o najwyższych walorach przyrodniczych dominującymi formami pokrycia terenu są lasy, w 

większości reprezentujące 3 fitosocjologiczne odmiany buczyn oraz  grądy.  Mniejszy udział 

osiągają murawy kserotermiczne, zarośla okrajkowe oraz ekstensywnie użytkowane łąki, w 

tym eutroficzne. Uzupełnieniem są wychodnie skał węglanowych oraz źródliska wraz ze specy-

ficzną dla nich roślinnością zielną i wysoką. Spośród form intensywniejszego zagospodarowa-

nia przestrzeni dominują grunty orne, tworzące z ekosystemami o dużej naturalności, mozaikę 

krajobrazową. 

Na poniższym rysunku nr 2 została przedstawiona lokalizacja zakładu WAKRO Sp. 

z  o.o. względem obszarów Natura 2000. 
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Przedmiotowa inwestycja nie  będzie  mieć wpływu na obszar Natura 2000,  nie 

wpłynie na zmniejszenie powierzchni siedliska, fragmentację, nie będzie powodować za-

kłóceń, ani też nie spowoduje pogorszenia jakości wody, nie będzie powodować zmian 

klimatu i ingerować w kluczowe zależności kształtujące strukturę i funkcje obszaru.

V. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu od-
działywania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na 
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

W bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują 

obiekty o charakterze zabytków kultury materialnej, podlegającej ochronie.
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VI. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku nie-
podejmowania przedsięwzięcia

Wariant  polegający  na  niepodejmowaniu  inwestycji  oznacza  pozostawienie  stanu 

aktualnego  bez  zmian.  W  efekcie,  proces  malowania  wytwarzanych  elementów 

wielkogabarytowych byłby nadal realizowany na zasadzie świadczeń, przez firmy zewnętrzne.

Niepodejmowanie  realizacji  przedsięwzięcia  jest  sprzeczne  z  punktu  widzenia 

interesów  Inwestora,  ponieważ  zmuszony  jest  on  ponosić  dodatkowe  koszty  produkcji, 

poprzez  konieczność powierzania wykonania czynności związanych z  malowaniem firmom 

zewnętrznym. Rozwiązanie to często prowadzi do wydłużenia czasu trwania całego procesu 

technologicznego  oraz  zachwiania  jego  cykliczności  i  spójności  (przeładunek  i  transport 

produktów do miejsc wykonywania procesu malowania).

W przypadku nie podjęcia się realizacji przedmiotowy teren przeznaczony na budowę 

instalacji, położony w pobliżu istniejącej hali, pozostanie niezagospodarowany.  Rozpatrując 

aspekt lokalny oraz ekonomiczny prowadzona przez Inwestora działalność przyczyni się do 

rozwoju przedsiębiorczości na terenie miejscowości Krępna, poprzez możliwość zaoferowania 

nowych miejsc pracy oraz  promowanie swoją działalnością tutejszego regionu,  co  pomoże 

umocnić działania pozostałych lokalnych sektorów gospodarczych.

VII. Opis analizowanych wariantów

1. Najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem

W chwili obecnej na przedmiotowym terenie nie ma instalacji do malowania, dlatego 

firma zlecając wykonanie tego zadania firmom zewnętrznym jest zmuszona do przeładunku 

swoich  produktów  i  transportu  w  miejsce  ich  malowania.  W  tym  wypadku  źródłem 

zanieczyszczenia  powietrza  atmosferycznego  jest  przede  wszystkim  praca  silników 

samochodów transportowych spalających głównie olej napędowy oraz benzynę.

Przedmiotowa  inwestycja pozwoli usprawnić cały proces  technologiczny (wszystkie 

etapy produkcji odbywać się będą na terenie Zakładu), jak również przyczyni się do obniżenia 

emisji niezorganizowanej  powstającej  podczas  transportu  oraz  zmniejszy koszty  produkcji 

powodowane korzystaniem z usług firm zewnętrznych w procesie malowania. Z uwagi na fakt, 
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iż  przedmiotowa  inwestycja  byłaby  usytuowana  na  terenie  już  istniejącego  zakładu, 

w niewielkiej  odległości  od  hali  produkcyjnej,  można  stwierdzić,  że  wariant  podjęcia 

przedsięwzięcia  jest  jak  najbardziej  zasadny  zarówno  z  punktu  widzenia  Inwestora  jak 

i oddziaływania na środowisko. 

Z uwagi na fakt, że miejsce lokalizacji inwestycji znajduje się na terenie przeznaczonym 

na cele aktywności gospodarczej, a zasięg oddziaływania planowanego zamierzenia pozostanie 

w granicach działki przeznaczonej na ten cel, inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na 

sąsiadujące tereny. W związku z tym planowana inwestycja nie obniży trwale walorów krajo-

brazowych i nie wpłynie negatywnie na estetykę omawianego terenu.  Lokalizacja przedsię-

wzięcia nie koliduje również z istniejącą biocenozą.

Zastosowanie kabiny lakierniczo – suszarniczej zapewnia odpowiednie warunki:

I technologiczne (bezpyłowość, zdolność wychwytywania odkurzu lakierniczego, ustabi-

lizowana temperatura nakładania, podwyższona temperatura suszenia),

II wydajności  wytwórczej  (niezależność  od  warunków  klimatycznych  zewnętrznych, 

przyrost, temperatury w fazie suszenia),

III bezpieczeństwa i higieny pracy (oświetlenie jakości światła dziennego, systemy bezpie-

czeństwa, przeciwpożarowego, wentylacja zapewniająca prace bez dodatkowych indy-

widualnych zabezpieczeń dróg oddechowych),

IV ekonomiczne (niższe koszty eksploatacji poprzez recyrkulację ciepłego powietrza w fa-

zie suszenia)

V ochrony środowiska (odpylenie, obniżenie stężenia rozpuszczalników)

VI lokalowe (ograniczenie powierzchni produkcyjnej)

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne, 

co pozwoli na prowadzenie racjonalnej gospodarki surowcowej i zniwelowanie do minimum 

potencjalnych uciążliwości wynikających z prowadzonej działalności.

Z uwagi na powyższe, Inwestor zakłada realizację inwestycji polegającej rozbudowie 

zakładu o kabinę lakierniczo-suszarniczą wraz z maszynownią.

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ
I EKSPERTYZ ŚRODOWISKA

PBiEŚ „SEPO” Sp. z o. o.
ul. Dworcowa 47
44-190 Knurów

e-mail: sepo@sepo.pl
tel.: +48 (032) 236 03 16, 236 47 00
fax: +48 (032) 335 21 51

Nr RPW W 2091/ 2010 Strona 45/159 
Na 

mailto:sepo_lab@poczta.onet.pl


RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ
„Rozbudowa zakładu WAKRO Sp. z o.o. w Krępnej o instalację do malowania”

2. Realizacja inwestycji z alternatywnym rozwiązaniem lokalizacji linii do malo-
wania

Wariantem alternatywnym do proponowanego było rozwiązanie dotyczące lokalizacji 

przedmiotowej kabiny. Na etapie projektowania rozważano możliwość wydzielenia odpowied-

niego pomieszczenia w istniejącej hali i zaadaptowania go na potrzeby linii do malowania (ka-

biny lakierniczo-suszarniczej wraz z maszynownią). Ze względów organizacyjnych (niedosta-

tecznie dużo wolnego miejsca do wykorzystania na potrzeby adaptacji) wariant został odrzu-

cony. 

VIII.  Określenie  przewidywanego  oddziaływania  na  środowisko 
analizowanych  wariantów,  w  tym  również  wariant  w  wypadku 
wystąpienia poważnej awarii,  a także możliwego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko

1. Etap budowy

Działka, w której miałaby powstać linia do malowania, należy do zakładu „WAKRO” 

Sp. z  o. o.

Teren  działki  nie  jest  obsadzony  roślinnością  cenną  z  punktu  widzenia  ochrony 

przyrody  i  gatunków  roślin,  a  występujące  tam  zwierzęta  należą  do  bezkręgowców  lub 

kręgowców i są spotykane sporadycznie i przypadkowo.

Wykonanie zadań mających na celu budowę instalacji do malowania będzie wymagało 

przeprowadzenia typowych prac budowlanych oraz adaptacyjno – montażowych, związanych 

z zainstalowaniem nowej kabiny lakierniczo-suszarniczej.

W  okresie  realizacji  planowanych  inwestycji,  występować  będą  uciążliwości  dla 

środowiska o charakterze przejściowym, w takich jego elementach jak:

• powietrze atmosferyczne,

• odpady,
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• środowisko gruntowo - wodne,

• hałas.

1.1. Uciążliwości w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

Źródłem  zanieczyszczenia  powietrza  atmosferycznego  w  czasie  wykonywania 

przedsięwzięcia będzie:

• praca  silników:  urządzeń  budowlanych,  sprzętu  oraz  samochodów  transportowych 

spalających głównie olej napędowy oraz benzynę,

• prace spawalnicze.

Przy odpowiednim harmonogramie prac remontowych i staranności ich wykonywania, 

faza budowy nie będzie stanowić zagrożenia dla powietrza atmosferycznego.

Emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter  emisji niezorganizowanej, o  niedużym 

zasięgu oraz będzie występować okresowo z różnym natężeniem w sposób przemijający.

1.2. Uciążliwości w zakresie gospodarki odpadami

W  trakcie  realizacji  planowego  przedsięwzięcia,  wykorzystane  zostaną  typowe, 

stosowane w Polsce i innych krajach, techniki budowlano-montażowe oraz materiały. Kabina 

lakierniczo - suszarnicza to wielkogabarytowa, skręcana, modułowa konstrukcja przez co ilość 

odpadów powstałych przy jej instalowaniu będzie ograniczona.

Powstaną  następujące  odpady opakowaniowe  z  grupy 15  oraz  odpady budowlane 

z grupy 17 (wg. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r., w sprawie 

katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112, poz. 1206):

1. zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06) – ok. 0,05 Mg,

2. gruz ceglany (kod 17 01 02), odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposa-

żenia (kod 17 01 03) – ok. 0,1 Mg,

3. zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i ele-

mentów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (kod 17 01 07) – ok. 0,05 Mg,

4. inne nie wymienione odpady (kod 17 01 82) – ok. 0,01 Mg,
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5. drewno (kod 17 02 01) – ok. 0,01 Mg,

6. szkło (kod 17 02 02) – ok. 0,01 Mg,

7. tworzywa sztuczne (kod 17 02 03) – ok. 0,01 Mg,

8. miedź, brąz, mosiądz (kod 17 04 01) – ok. 0,01 Mg,

9. cynk (kod 17 04 04) -ok. 0,01 Mg,

10.żelazo i stal (kod 17 04 05) – ok. 0,01 Mg,

11.mieszaniny metali (kod 17 04 07) – ok. 0,01 Mg,

12.kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod 17 04 11) – ok. 0,01 Mg,

13.materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (kod 17 06 04) – ok. 0,01 

Mg,

14.materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 (kod 17 08 02) – 

ok. 0,01 Mg,

15.zmieszane odpady z budowy, remontów, i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 

09 02 i 17 09 03 (kod 17 09 04) – ok. 0,01 Mg. 

Obowiązek zagospodarowania powstałych podczas budowy odpadów spoczywać bę-

dzie na wykonawcy robót. Wykonawca robót zobowiązany będzie do ich selektywnego maga-

zynowania z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami 

nadającymi się do powtórnego wykorzystania.

Ponadto,  na terenie inwestycji, w związku z obecnością pracowników budowlanych 

powstawać będą odpady komunalne, które należy sukcesywnie usuwać z terenu inwestycji.
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1.3. Wpływ na środowisko gruntowo – wodne

Podczas budowy nie przewiduje się powstawania ścieków, które mogłyby zanieczyścić 

wody powierzchniowe lub podziemne. 

Przyjęte w projekcie rozwiązania oraz prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami 

na miejscu budowy, wyeliminują możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo- wodnego. 

W trakcie  prac  budowlanych należy zwrócić  szczególną  uwagę  na  właściwą eksploatację 

sprzętu budowlanego oraz wykorzystywanie maszyn i urządzeń sprawnych technicznie, a także 

niepodejmowanie prac serwisowo – remontowych eksploatowanej floty, na miejscu budowy 

(wymiana oleju itp.).

1.4. Uciążliwości w zakresie ochrony przed hałasem

Emisja hałasu z przedmiotowego terenu w fazie realizacji inwestycji, związana będzie 

z pracą  maszyn  i  urządzeń  wykorzystywanych  przy  budowie  instalacji  oraz  samochodów 

dostawczych związanych z  transportem gotowych elementów.  Z uwagi na fakt,  że  kabina 

skręcana będzie z gotowych elementów, okres jej jej budowy nie będzie trwał długo, przez co 

nie będzie uciążliwy dla otoczenia. Prowadzone prace będą źródłem hałasu o niedużym zasięgu 

oraz będą występowały okresowo,  w sposób przemijający, zaś jego natężenie będzie mało 

znaczące dla otoczenia. Do obowiązków wykonawcy będzie należała taka organizacja pracy, 

aby ewentualne możliwe uciążliwości, ograniczyć do osiągalnego minimum.

Prace będą prowadzone na terenie Zakładu w porze dziennej i w związku z tym nie 

przewiduje się znaczącego wzrostu uciążliwości hałasowej Zakładu dla terenów okolicznych.

Zagospodarowanie zaplecza  budowy zostanie wykonane zgodnie z  obowiązującymi 

przepisami i normami. Zapewnione zostaną środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z  wykonywania robót  budowlanych,  poprzez  bezpieczną 

i sprawną komunikację w  obrębie budowy,  zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych przed 

możliwością  stworzenia  niebezpieczeństwa  dla  osób  postronnych,  wykorzystanie  fachowej 

i doświadczonej kadry pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji.
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2. Etap eksploatacji

Niniejszy raport obejmuje wszystkie elementy środowiska, na które może oddziaływać 

planowana inwestycja, tzn.:

• powietrze atmosferyczne,

• środowisko gruntowo – wodne,

• gospodarkę odpadami,

• klimat akustyczny,

• zagrożenie poważną awarią przemysłową,

• świat zwierzęcy i roślinny,

• zdrowie ludzi,

uwzględniono również problem interesów osób trzecich.

Na  pozostałe  elementy  środowiska  (np.  klimat,  dobra  materialne,  dobra  kultury) 

Inwestycja  nie  będzie  miała żadnego  wpływu lub wpływ ten  będzie  na  tyle  znikomy,  że 

praktycznie niemierzalny.

Poniżej przedstawiono analizę przewidywanych oddziaływań projektowanej Inwestycji 

na poszczególne komponenty środowiska i na środowisko jako całość.

2.1. Gospodarka odpadami

Podstawę prawną w zakresie gospodarki odpadami na terenie analizowanej inwestycji 

stanowi  Ustawa  o  odpadach  z  dnia  27  kwietnia  2001  roku  (Dz.  U.  nr  62  z  dnia  20 

czerwca 2001 roku, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

Gospodarka odpadami powinna być prowadzona zgodnie z ustawą o odpadach, w myśl 

której: kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, 

powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:

• zapobiegać  powstawaniu  odpadów  lub ograniczać  ilość  odpadów  i ich negatywne 

oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu 

ich użytkowania,

• zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec 

ich powstaniu,
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• zapewniać  zgodne  z  zasadami  ochrony  środowiska  unieszkodliwianie  odpadów, 

których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

Zakład  „WAKRO” Sp.  z  o.  o.  prowadząc  swą  działalność  gospodarczą  prowadzi 

racjonalną  gospodarkę  odpadami  (maksymalne  wykorzystywanie  surowców  oraz 

półproduktów). 

2.1.1. Charakterystyka, rodzaje i ilości odpadów - stan istniejący

Działalność  „WAKRO”  Sp.  z  o.  o.  w  Krępnej,  przyczynia  się  do  powstawania 

odpadów innych niż niebezpieczne oraz odpadów niebezpiecznych.

Aktualnie „WAKRO” Sp. z o. o. posiada decyzję zatwierdzającą Program Gospodarki 

Odpadami Niebezpiecznymi, wydaną przez Starostę Krapkowickiego z dnia 23 stycznia 2009 

r.,  numer:  ROŚ.7691-9/08/09,  (załącznik  nr  6),  w  którym  to  przedstawione  są  sposoby 

wytwarzania  i magazynowania  odpadów,  wraz  z  określeniem  rodzaju  i  ilości  odpadów 

dopuszczonych do wytworzenia.

Spółka  przedstawiła  Staroście  Krapkowickiemu  także  Informację  o  wytwarzanych 

odpadach innych niż niebezpieczne oraz o sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Zgodnie  ze  wspomnianą  decyzją  i  informacją,  działalność  „WAKRO” Sp.  z  o.  o. 

w Krępnej, przyczynić się może do powstawania następujących rodzajów i ilości odpadów, 

klasyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. 

w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206):

W poniższej tabeli 5 przedstawiono zestawienie wytwarzanych odpadów zgodnie ze 

stanem istniejącym w oparciu o w/w dokumentacje.

Tabela 5 Ilości i rodzaje odpadów powstających na terenie zakładu WAKRO Sp. z o. o.

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilości odpadów 
[Mg/rok]

Odpady niebezpieczne

12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające 
chlorowców 0,220

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierają-
ce związków chlorowcoorganicznych 0,220 

13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w 
separatorach 0,200

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 0,020
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Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilości odpadów 
[Mg/rok]

lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w in-
nych grupach), tkaniny do wycierania (np.: szmaty, ścierki) i ubra-
nia ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. 

PCB)

0,050

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 0,050

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,200

Odpady inne niż niebezpieczne
08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 0,040

12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 0,800

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,100

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.: szma-
ty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 0,100

16 01 03 Zużyte opony 0,200

16 01 22 Inne niewymienione elementy 0,400

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 0,100

16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 0,050

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 0,010

17 04 05 Żelazo i stal 150,000

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 30,000
*odpady niebezpieczne

Ilość  odpadów  niebezpiecznych  przewidzianych  do  wytworzenia  zgodnie  z  w/w 

decyzją wynosi 0,96 Mg/rok, a odpadów innych niż niebezpieczne 182,74 Mg/rok. 

W  przypadku  możliwości  zorganizowania  selektywnego  zbierania  odpadów 

komunalnych z wydzieleniem surowców wtórnych zbierane oddzielnie odpady opakowaniowe, 

zgodnie z § 4 ust. 6 rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), 

klasyfikuje  się  w  podgrupie  15  01  (odpady  opakowaniowe),  a  nie  w  20  01  (odpady 

komunalne).

Rodzaje  i  właściwości  odpadów  wytwarzanych  przez  przedmiotowy  zakład 

zamieszczono w tabeli nr 6.
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Tabela  6:  Rodzaje i właściwości  odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych w ciągu  
roku na terenie „WAKRO” Sp. z o. o. 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Właściwości odpadu

12 01 09*
Odpadowe emulsje i roztwo-
ry z obróbki metali niezawie-

rające chlorowców

Odpad powstaje podczas wymiany chłodziwa w maszynach 
do obróbki metali.  Podstawowym przeznaczeniem chłodziw 
emulsyjnych jest chłodzenie narzędzi do obróbki metali w 
czasie pracy. Dodatkowo chłodziwa emulsyjne zapewniają 
ochronę przed korozją układów zasilania,  narzędzi do ob-
róbki oraz elementów po obróbce oraz zapewniają smaro-
wanie narzędzi, przez co wpływają na ich trwałość. Chło-
dziwa emulsyjne otrzymuje się poprzez rozpuszczenie ole-
jów emulgujących lub  koncentratów syntetycznych  w wo-
dzie. Z chemicznego punktu widzenia są to stabilne emulsje 
typu "olej w wodzie" lub roztwory koloidalne. Oleje emul-
gujące składają się z oleju mineralnego (nie dotyczy koncen-
tratów  syntetycznych),  emulgatorów,  inhibitorów  korozji, 
buforów,  zasad  organicznych lub  nieorganicznych,  dodat-
ków podwyższających smarność, rozpuszczalników stabili-
zujących koncentrat, dodatków osłonowych, dodatków kon-
serwacyjnych,  dodatków przeciwpiennych i  przeciwmgiel-
nych.

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych

W skład odpadu wchodzą przepracowane oleje silnikowe, 
przekładniowe  i  smarowe,  będące  mieszaniną 
wysokorafinowanych  olejów  mineralnych,  niezawierajace 
związków  chlorowcoorganicznych.  Oleje  mineralne  są 
mieszaniną wyższych węglowodorów. Oleje te występują w 
postaci ciekłej o barwie od żółtej do jasnobrazowej. Są to 
ciecze nierozpuszczalne w wodzie, palne, a zapłon następuje 
od otwartego płomienia lub gorącej powierzchni.

13 05 08*
Mieszanina odpadów z pia-
skowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

Odpad powstanie w separatorze benzynowo-olejowym oraz 
w osadniku piasku i błota. Separatory są przeznaczone do 
oczyszczania  wód  deszczowych  odprowadzanych  między 
innymi z: dróg, parkingów, placów postojowych, manewro-
wych, warsztatów mechanicznych, naprawczych, itp. W se-
paratorze  zatrzymywane są  zawiesiny mineralne takie jak 
np. piaski, błoto, popioły oraz substancje ropopochodne, któ-
re tworzą odpad.

15 01 10* 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II 
klasy toksyczności – bardzo 

toksyczne i toksyczne)

Odpad  stanowią  opakowania,  zarówno  z  metali,  jak 
i z tworzyw  sztucznych,  stanowiące  pojemniki  w postaci 
puszek,  opakowań  pod  ciśnieniem,  kanistrów,  butelek, 
beczek  i  wiader,  zawierające  substancje  niebezpieczne. 
W zależności  od  rodzaju  zakupionego  produktu,  jest  on 
dostarczany w pojemnikach o różnej pojemności. Po zużyciu 
jego zawartości powstaje odpad opakowaniowy.

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyj-
ne (w tym filtry olejowe nie-
ujęte w innych grupach), tka-

niny do wycierania (np.: 
szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpieczny-
mi (np. PCB)

W skład odpadu wchodzi zużyta odzież ochronna, rękawice, 
tkaniny  do  wycierania  (skład:  bawełna,  poliester  itp.), 
ręczniki  papierowe  (celuloza,  lignina  z dodatkiem 
wypełniaczy, barwników i stabilizatorów), zanieczyszczone 
głównie  olejami  i  smarami  (wysokorafinowane  oleje 
mineralne, dodatki uszlachetniające, emulgatory anionowe i 
niejonowe). Odpady te występują w postaci stałej.

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierają- Zużyte świetlówki zawierają:  rtęć, elektrody wolframowe, 
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Kod odpadu Rodzaj odpadu Właściwości odpadu

ce niebezpieczne elementy 
inne niż wymienione w 16 02 

09

szkło sodowe, niewielkie ilości żelaza, aluminium i miedzi. 
Jeśli  odpad  jest  nieuszkodzony,  to  nie  stanowi  on 
zagrożenia  dla  otoczenia.  Odpad  pochodzi  z  instalacji 
oświetleniowej  pomieszczeń  zakładu.  W  skład  odpadu 
wchodzą  również:  monitory  komputerowe  (wszelkie 
urządzenia zawierające kineskopy), urządzenia zawierające 
rtęć,  pochodzące  głównie  z  eksploatacji  pomieszczeń 
biurowych.

16 06 01* Baterie i akumulatory oło-
wiowe

Zużyte akumulatory składają się z  elementów metalowych 
(stal), elektrod ołowianych i elementów wykonanych z two-
rzyw sztucznych, takich jak PE czy PP, w których rolę elek-
trolitu spełnia wodny roztwór kwasu siarkowego. Odpad po-
wstaje podczas wymiany zużytych akumulatorów na nowe.

08 03 18
Odpadowy toner drukarski 
inny niż wymieniony w 08 03 
17

Odpad stanowią tonery i kartridże, które można regenero-
wać i napełniać kilka razy, lecz opróżnione jako nieprzydat-
ne do dalszego wykorzystania przez Firmę stanowią odpad. 
Kartridż to zbiornik, pojemnik z tuszem lub tonerem, nato-
miast toner to mieszanina polimerów, sadzy i metalu, zmie-
lona na drobny proszek. Drukarki laserowe zazwyczaj wy-
korzystują "ujemny" toner (ładunek potrzebny do przycią-
gnięcia toneru do bębna OPC - Organic Photo - Conductor - 
organiczny fotoprzewodnik), umieszczony w specjalnej ka-
secie.

12 01 21
Zużyte materiały szlifierskie 
inne niż wymienione w 12 01 
20

Odpad stanowią przede wszystkim zużyte tarcze szlifierskie, 
które nie nadają się do dalszego wykorzystania, ze względu 
na zużycie materiału.

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

Odpad  tworzą  wysegregowane  opakowania  z tworzyw 
sztucznych  oraz  folia  stretch.  Skład  chemiczny  odpadu 
przedstawia  się  następująco: PE-HD,  PE-LD, PET,  PCV, 
PP, wzbogacone substancjami pomocniczymi (barwniki, pla-
styfikatory, wypełniacze).

15 02 03 

Sorbenty, materiały filtracyj-
ne, tkaniny do wycierania 
(np.: szmaty, ścierki) i ubra-
nia ochronne inne niż wymie-
nione w 15 02 02

Do przedmiotowej grupy odpadów zaliczono zużyte ubrania 
robocze oraz czyściwo, powstałe w wyniku braku przydat-
ności do dalszego użytku materiałów czyszczących, takich 
jak: zabrudzone szmaty, ręczniki, itp.. Tkaniny te (bawełna, 
poliester) nie są zanieczyszczone substancjami niebezpiecz-
nymi.

16 01 03 Zużyte opony

Odpad powstanie podczas wymiany zużytych opon pojaz-
dów mechanicznych na  nowe.  Występuje w postaci  stałej 
i składa  się  z:  wyselekcjonowanej mieszaniny gumy, kau-
czuku, szkieletu stalowego, osnowy z  włókien poliamido-
wych. Jest to odpad nietoksyczny, nie wchodzący w reakcje 
z otoczeniem.

16 01 22 Inne niewymienione elementy Odpad  stanowią  zużyte  elementy,  powstałe  po  wymianie 
części maszyn na nowe, np. filtry powietrza.

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 
16 02 13

Pod tym kodem uwzględniono wszelki  sprzęt  elektryczny 
lub  elektroniczny,  nie  zawierający  substancji 
niebezpiecznych, który z uwagi na uszkodzenie lub zużycie 
nie nadaje się do dalszego użytkowania.
Do  przedmiotowej  grupy  odpadów  zaliczono  m.in.: 
komputery,  klawiatury,  myszki  komputerowe,  noteboki, 
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Kod odpadu Rodzaj odpadu Właściwości odpadu
laptopy, drukarki, plotery, skanery, zasilacze, telefony, faxy, 
telefony komórkowe, kserokopiarki, niszczarki dokumentów, 
kalkulatory, itp.

16 06 04 Baterie alkaliczne 
(z wyłączeniem 16 06 03)

Odpad  stanowią  zużyte  baterie  stosowane  do  różnych 
urządzeń  elektronicznych.  Baterie  alkaliczne  są 
jednorazowego  użytku,  bez  możliwości  ponownego 
ładowania.  Bateria  alkaliczna  składa  się  z:  anody 
(sproszkowany  cynk  (Zn)),  katody  (sproszkowany 
dwutlenek manganu (MnO2)) oraz elektrolitu (wodorotlenek 
potasu (KOH)). Baterie te wykorzystuje się w urządzeniach 
o średnim poborze prądu (100-300 mA).

16 80 01 Magnetyczne i optyczne no-
śniki informacji 

Przedmiotowe odpady służące jako nośniki informacji po-
wstają w wyniku uszkodzeń mechanicznych lub z  powodu 
długiego  ich  użytkowania.  W  skład  odpadów  wchodzą: 
twardy  dysk  wykorzystujący  nośnik  magnetyczny  do 
przechowywania  danych,  płyty  CD,  DVD  wykonane 
z poliwęglanów  z  zakodowaną  cyfrowo  informacją  do 
bezkontaktowego odczytu światłem lasera optycznego oraz 
dyskietki.

17 04 05 Żelazo i stal

Odpad ten powstaje głównie w wyniku produkcji urządzeń 
oraz podczas remontów, rozbiórek i napraw urządzeń.
Żelazo w zależności od rodzaju użytej rudy jak i od zawar-
tości wapienia we wsadzie pieca może zawierać w swoim 
składzie: węgiel, siarkę, fosfor, krzemiany. 

Stal  jest  stopem żelaza  z  węglem (bardzo  niewielką  do-
mieszka). W zależności od rodzajów stopów stali zawiera w 
swoim składzie różne domieszki, np.:chrom, nikiel, kobalt. 

17 05 04
Gleba i ziemia, w tym kamie-
nie, inne niż wymienione w 
17 05 03

Odpad powstanie podczas prac budowlanych  w związku z 
przeprowadzanymi pracami remontowo – budowlanymi na 
terenie  przedmiotowego Zakładu.  Odpad  stanowić  będzie 
gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 
05 03. Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione 
w 17 05 03 będą traktowane jako odpad, zgodnie z  art.2, 
ust. 2, pkt.1, Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., 
(Dz.U.Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).Typowy skład chemicz-
ny gleby przedstawia się następująco: około 45% to składni-
ki  nieorganiczne (piasek,  drobne części  spławialne),  25% 
woda glebowa z rozpuszczonymi solami mineralnymi, 25% 
powietrze glebowe, 5% stanowić mogą substancje organicz-
ne  (w  tym  próchnica,  korzenie  roślin).  Odpad  zawierać 
może znaczne ilości odłamków skalnych i kamieni różnego 
pochodzenia. Odpad nie będzie zawierać substancji niebez-
piecznych.

*odpady niebezpieczne
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2.1.2. Magazynowanie odpadów oraz sposoby gospodarowania wytworzonymi  
odpadami – stan istniejący

W  poniższej  tabeli  przedstawiono  miejsca,  sposób  magazynowania  oraz  dalsze 

postępowanie z powstałymi odpadami na terenie zakładu. 

Tabela 7: Miejsce i sposób magazynowania oraz dalsze postępowanie z odpadami  niebezpiecznymi  i innymi  

niż niebezpieczne wytwarzanymi w ciągu roku na terenie „WAKRO” Sp. z o. o. 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Miejsce i sposób magazyno-
wania 

Sposób postępowania z od-
padem

12 01 09*

Odpadowe emulsje i roz-
twory z obróbki metali 

niezawierające chlorow-
ców

Odpad gromadzony  w metalo-
wych, zamykanych beczkach.

Po  zebraniu  odpowiedniej 
ilości  przekazywane  będą  do 
unieszkodliwiania 
specjalistycznej  firmie  celem 
odzysku  –  regeneracji. 
Transport  odpadów  zapewnia 
odbiorca odpadu.

13 02 05*

Mineralne oleje silniko-
we, przekładniowe i sma-

rowe niezawierające 
związków chlorowcoor-

ganicznych

Odpad gromadzony 
w zamykanych beczkach.

Po  zebraniu  odpowiedniej 
ilości  przekazywane  będą  do 
unieszkodliwiania 
specjalistycznej  firmie  celem 
odzysku  –  regeneracji. 
Transport  odpadów  zapewnia 
odbiorca odpadu.

13 05 08*

Mieszanina odpadów 
z piaskowników i z od-

wadniania olejów w sepa-
ratorach

Bezpośredni odbiór przez wy-
specjalizowaną firmę.

Przekazywane  będą  do 
odzysku lub unieszkodliwienia 
specjalistycznej  firmie  celem 
odzysku  –  regeneracji. 
Transport  odpadów  zapewnia 
odbiorca odpadu.

15 01 10* 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I 
i II klasy toksyczności – 

bardzo toksyczne 
i toksyczne)

Odpady gromadzone w pojem-
niku.

Po  zebraniu  odpowiedniej 
ilości  odpad  przekazywany 
będzie  do  unieszkodliwienia 
firmie  posiadającej  stosowne 
zezwolenia na odbiór tego typu 
odpadów.  Transport  odpadów 
zapewnia odbiorca odpadu.

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtra-
cyjne (w tym filtry olejo-
we nieujęte w innych gru-
pach), tkaniny do wycie-
rania (np.: szmaty, ścier-
ki) i ubrania ochronne za-
nieczyszczone substan-
cjami niebezpiecznymi 

(np. PCB)

Odpad gromadzony w beczce.

Po  zebraniu  odpowiedniej 
ilości  odpad  przekazywany 
będzie  do  unieszkodliwienia 
firmie  posiadającej  stosowne 
zezwolenia na odbiór tego typu 
odpadów.  Transport  odpadów 
zapewnia odbiorca odpadu.
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Kod odpadu Rodzaj odpadu Miejsce i sposób magazyno-
wania 

Sposób postępowania z od-
padem

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawie-
rające niebezpieczne ele-
menty inne niż wymienio-

ne w 16 02 09

Odpady  gromadzone  w spe-
cjalnym pojemniku.

Przekazywane  będą  do 
odzysku lub unieszkodliwienia 
specjalistycznej  firmie  celem 
odzysku  –  regeneracji. 
Transport  odpadów  zapewnia 
odbiorca odpadu

16 06 01* Baterie i akumulatory 
ołowiowe

Odpady  gromadzone  w spe-
cjalnym pojemniku.

Przekazywane  będą  do 
odzysku lub unieszkodliwienia 
specjalistycznej  firmie  celem 
odzysku  –  regeneracji. 
Transport  odpadów  zapewnia 
odbiorca odpadu

08 03 18
Odpadowy toner drukar-
ski inny niż wymieniony 
w 08 03 17

Odpad gromadzony w pojem-
niku umieszczonym w budynku 
biurowym.

Po zebraniu odpowiedniej ilości 
odpad przekazywany będzie do 
unieszkodliwienia  firmie 
posiadającej  stosowne 
zezwolenia na odbiór tego typu 
odpadów.  Transport  odpadów 
zapewnia odbiorca odpadu.

12 01 21
Zużyte materiały szlifier-
skie inne niż wymienione 
w 12 01 20

Odpad  gromadzony  w pojem-
niku znajdującym się  pod za-
daszeniem.

Po zebraniu odpowiedniej ilości 
odpad przekazywany będzie do 
unieszkodliwienia  firmie 
posiadającej  stosowne 
zezwolenia na odbiór tego typu 
odpadów.  Transport  odpadów 
zapewnia odbiorca odpadu.

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

Odpady  gromadzone  w  pu-
dłach lub pojemnikach w ma-
gazynie.

Po zebraniu odpowiedniej ilo-
ści  odpad  przekazywany  bę-
dzie do zagospodarowania po-
przez  recykling lub  utylizację 
termiczną  firmie  posiadającej 
stosowne zezwolenia na odbiór 
tego typu odpadów. Transport 
odpadów  zapewnia  odbiorca 
odpadu.

15 02 03 

Sorbenty, materiały filtra-
cyjne, tkaniny do wycie-
rania (np.: szmaty, ścier-
ki) i ubrania ochronne 
inne niż wymienione 
w 15 02 02

Odpady  gromadzone  w  pu-
dłach lub pojemnikach w ma-
gazynie.

Po zebraniu odpowiedniej ilości 
odpad przekazywany będzie do 
unieszkodliwienia  firmie 
posiadającej  stosowne 
zezwolenia na odbiór tego typu 
odpadów.  Transport  odpadów 
zapewnia odbiorca odpadu.

16 01 03 Zużyte opony

Zużyte  opony  układane  są 
w wydzielonym miejscu w po-
bliżu  warsztatu  mechaniczne-
go.

Po zebraniu odpowiedniej ilo-
ści  odpad  przekazywany  bę-
dzie do recyklingu lub utyliza-
cji firmie posiadającej stosow-
ne zezwolenie  na  odbiór  tego 
typu odpadów. Transport odpa-
dów zapewnia odbiorca odpa-
du.
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Kod odpadu Rodzaj odpadu Miejsce i sposób magazyno-
wania 

Sposób postępowania z od-
padem

16 01 22 Inne niewymienione ele-
menty Odpady gromadzone w beczce.

Po zebraniu odpowiedniej ilo-
ści  odpad  przekazywany  bę-
dzie do recyklingu lub utyliza-
cji firmie posiadającej stosow-
ne zezwolenie  na  odbiór  tego 
typu odpadów. Transport odpa-
dów zapewnia odbiorca odpa-
du.

16 02 14
Zużyte urządzenia inne 
niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 13

Odpad  gromadzony  w pojem-
nikach w wydzielonym miejscu 
na terenie zakładu (bud. biuro-
wy).

Po zebraniu odpowiedniej ilo-
ści  odpad  przekazywany  bę-
dzie do  częściowego recyklin-
gu lub utylizacji  firmie posia-
dającej  stosowne  zezwolenie 
na odbiór  tego typu odpadów. 
Transport  odpadów  zapewnia 
odbiorca odpadu.

16 06 04 Baterie alkaliczne 
(z wyłączeniem 16 06 03)

Specjalny  pojemnik  umiesz-
czony w pomieszczeniu maga-
zynowym.

Po zebraniu odpowiedniej ilo-
ści  odpad  przekazywany  bę-
dzie do recyklingu lub utyliza-
cji firmie posiadającej stosow-
ne zezwolenie  na  odbiór  tego 
typu odpadów. Transport odpa-
dów zapewnia odbiorca odpa-
du.

16 80 01 Magnetyczne i optyczne 
nośniki informacji 

Pojemnik umieszczony w bu-
dynku biurowym.

Po zebraniu odpowiedniej ilo-
ści  odpad  przekazywany  bę-
dzie do recyklingu lub utyliza-
cji firmie posiadającej stosow-
ne zezwolenie  na  odbiór  tego 
typu odpadów. Transport odpa-
dów zapewnia odbiorca odpa-
du.

17 04 05 Żelazo i stal
Odpad  magazynowany  w wy-
dzielonym miejscu  na  terenie 
zakładu.

Po zebraniu odpowiedniej ilo-
ści  odpad  przekazywany  bę-
dzie do recyklingu lub utyliza-
cji firmie posiadającej stosow-
ne zezwolenie  na  odbiór  tego 
typu odpadów. Transport odpa-
dów zapewnia odbiorca odpa-
du.

17 05 04
Gleba i ziemia, w tym ka-
mienie, inne niż wymie-
nione w 17 05 03

Odpad magazynowany w wy-
dzielonym miejscu na terenie 
zakładu.

Po zebraniu odpowiedniej ilo-
ści  odpad  zagospodarowany 
będzie  poprzez  odzysk  (np. 
prace niwelacyjne).

2.1.3. Charakterystyka, rodzaje i ilości odpadów - stan projektowany

•Linia do śrutowania
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Obecnie na terenie zakładu realizowane jest przedsięwzięcie polegające na wdrożeniu 

innowacyjnej linii do śrutowania elementów stalowych oraz blach, dla którego pozwolenie na 

budowę  zostało  już  wydane  i  nie  stanowi  przedmiotu  niniejszego  opracowania. 

Przedsięwzięcie to już po zrealizowaniu, w wyniku eksploatacji instalacji, będzie się wiązało ze 

zwiększeniem ilości wytwarzanych odpadów o następujących kodach:

• 12 01 21 - Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20,

• 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych,

• 15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 

inne niż wymienione w 15 02 02.

Ilości  odpadów  powstających  obecnie  i  po  uruchomieniu  linii  do  śrutowania 

zamieszczono w tabeli nr 8.

Tabela  8 Ilości  i rodzaje odpadów które powstawać będą na terenie zakładu WAKRO Sp. z o. o.,  w trakcie  
eksploatacji linii do śrutowania

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilości odpadów 
[Mg/rok]

Linia śrutowania
12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 1,500

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,200

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.: szma-
ty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 0,400

•Instalacja do malowania

Eksploatacja instalacji do malowania, którą stanowić będzie malarnia składająca się z 

kabiny lakierniczo-suszarniczej wraz z maszynownią wpłynie na zwiększenie ilości odpadów w 

porównaniu do stanu istniejącego, o następujących kodach:

• 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo tok-

syczne i toksyczne) - odpady w postaci zużytych opakowań po farbach i lakierach,

• 15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych gru-

pach), tkaniny do wycierania (np.: szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB).

Dodatkowymi grupami odpadów mogących powstać podczas procesu malowania będą odpady 
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z grupy 08 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych 

(farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich:

• 08 01 11* - Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne sub-

stancje niebezpieczne – odpady w postaci resztek (drobnych części) farb i lakierów używa-

nych w procesach malowania,

• 08 01 12 - Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 – odpady w postaci 

resztek (drobnych części) farb i lakierów używanych w procesach malowania,

• 08 01 13* - Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne - szlamy powstałe podczas procesu czyszczenia krat pomo-

stowych instalacji do malowania,

• 08 01 14 – Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13* - szlamy 

powstałe podczas procesu czyszczenia krat pomostowych instalacji do malowania.

Odpady magazynowane będą w pobliżu linii do malowania, w wydzielonym miejscu 

hali zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych. Miejsce magazynowania wyposażone 

będzie w szczelną posadzkę oraz zestaw sorbentów i środków używanych do  neutralizacji 

ewentualnych wycieków.

Miejsca magazynowania odpadów przedstawiono w załączniku nr 7. 

Wytworzone odpady będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym, z wykorzystaniem 

transportu samochodowego odbiorcy odpadu, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie 

gospodarowania tego rodzaju odpadami, celem poddania ich odzyskowi, a jeśli nie będzie to 

możliwe  technicznie,  bądź  też  uzasadnione  ekonomicznie  –  będą  przekazywane  do 

unieszkodliwiania.

Wzrost  ilości  wytwarzanych  przez  Zakład  odpadów  niebezpiecznych  do  wartości 

powyżej  1  Mg  na  rok  będzie  stanowić  podstawę  do  ubiegania  się  o  pozwolenie  na 

wytwarzanie odpadów. 

Ilości odpadów powstających obecnie i po uruchomieniu instalacji do malowania za-

mieszczono w tabeli nr 9.
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Tabela  9 Ilości  i rodzaje odpadów które powstawać będą na terenie zakładu WAKRO Sp. z o. o.,  w trakcie  
eksploatacji instalacji do malowania

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilości odpadów 
[Mg/rok]

Instalacja do malowania 

08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne 
lub inne substancje niebezpieczne 0,050

08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 0,050

08 01 13* Szlamy z  usuwania farb  i  lakierów zawierające rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne 0,005

08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 
13* 0,005

15 01 10*
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 
lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
0,400

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w in-
nych grupach), tkaniny do wycierania (np.: szmaty, ścierki) i ubra-
nia ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. 

PCB)

1,450

*odpady niebezpieczne

W poniższej tabeli przedstawiono zbiorcze ilości odpadów obecnie wytwarzanych na 

terenie Zakładu „WAKRO” Sp. z o. o. oraz ilość odpadów, które będą powstawać w ramach 

eksploatacji realizowanej linii do śrutowania oraz projektowanej instalacji do malowania.

Tabela 10: Rodzaje i ilości odpadów powstających obecnie i po uruchomieniu realizowanej linii do śrutowania  
oraz projektowanej instalacji do  malowania

Kod odpa-
du Rodzaj odpadu

Ilości odpadów [Mg/rok]

Obecnie
Po zrealizo- 
waniu inwe-

stycji
Odpady niebezpieczne

08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki orga-
niczne lub inne substancje niebezpieczne - 0,05

08 01 13* Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczal-
niki organiczne lub inne substancje niebezpieczne - 0,01

12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierają-
ce chlorowców 0,220 0,220

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nieza-
wierające związków chlorowcoorganicznych 0,220 0,220

13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania ole-
jów w separatorach 0,200 0,200

15 01 10* Opakowania  zawierające  pozostałości  substancji 0,020 0,42
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Kod odpa-
du Rodzaj odpadu

Ilości odpadów [Mg/rok]

Obecnie
Po zrealizo- 
waniu inwe-

stycji
Odpady niebezpieczne

niebezpiecznych  lub  nimi  zanieczyszczone  (np.  środkami 
ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i 
toksyczne)

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte 
w innych grupach), tkaniny do wycierania (np.: szmaty, ścier-
ki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebez-
piecznymi (np. PCB)

0,050 1,500

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne 
niż wymienione w 16 02 09 0,050 0,050

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,200 0,200

Odpady inne niż niebezpieczne
08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 - 0,05

08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 
01 13* - 0,01

08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 0,040 0,040

12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 0,800 2,300

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,100 0,300

15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania  (np.: 
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 
02 02

0,100 0,500

16 01 03 Zużyte opony 0,200 0,200

16 01 22 Inne niewymienione elementy 0,400 0,400

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 
13 0,100 0,100

16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 0,050 0,050

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 0,010 0,010

17 04 05 Żelazo i stal 150,0 150,0

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 
05 03 30,0 30,0

*odpady niebezpieczne

Łączna  ilość  odpadów  niebezpiecznych  przewidzianych  do  wytworzenia  po 

zrealizowaniu  inwestycji  wyniesie  2,865  Mg/rok,  a  odpadów  innych  niż  niebezpiecznie 

183,445Mg/rok.

Szacunkowy  wzrost  wytwarzanych  odpadów  niebezpiecznych  wyniesie  około  200% 

a odpadów innych niż niebezpieczne o około 1%. 

Sposoby magazynowania oraz gospodarowanie wytworzonymi odpadami dla planowa-
PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ
I EKSPERTYZ ŚRODOWISKA

PBiEŚ „SEPO” Sp. z o. o.
ul. Dworcowa 47
44-190 Knurów

e-mail: sepo@sepo.pl
tel.: +48 (032) 236 03 16, 236 47 00
fax: +48 (032) 335 21 51

Nr RPW W 2091/ 2010 Strona 62/159 
Na 

mailto:sepo_lab@poczta.onet.pl


RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ
„Rozbudowa zakładu WAKRO Sp. z o.o. w Krępnej o instalację do malowania”

nej inwestycji nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejącego. 

Dla odpadów z grupy 08 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania 

powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukar-

skich charakterystyka oraz sposób magazynowania i gospodarowania odpadów zostały przed-

stawione poniżej.

2.1.3.1. Charakterystyka odpadów z grupy 08

Odpady z  grupy 08  –  Odpady z  produkcji,  przygotowania,  obrotu  i  stosowania  powłok 

ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu,  klejów, szczeliw i farb drukarskich, 

pochodzić będą podczas eksploatacji instalacji do malowania przedmiotowej instalacji. Szlamy 

powstawać będą sporadycznie (1-2 w roku) podczas czyszczenia środkiem chemicznym przed-

miotowej instalacji. 

2.1.3.2.  Zbieranie,  magazynowanie  odpadów  oraz  sposoby  gospodarowania 
wytworzonymi odpadami – odpady z grupy 08

W  poniższej  tabeli  przedstawiono  miejsca,  sposób  magazynowania  oraz  dalsze 

postępowanie z  powstałymi odpadami z  grupy 08  –  Odpady z  produkcji,  przygotowania, 

obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, 

szczeliw, i farb drukarskich na terenie zakładu. 

Tabela 11: Miejsce i sposób magazynowania oraz dalsze postępowanie z odpadami niebezpiecznymi i innymi  
niż niebezpieczne (z grupy 08) wytwarzanymi w ciągu roku w procesie malowania „WAKRO” Sp. z o. o. 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Miejsce i sposób magazyno-
wania 

Sposób postępowania z od-
padem

08 01 11*

Odpady  farb  i  lakierów 
zawierających  rozpusz-
czalniki  organiczne  lub 
inne  substancje  niebez-
pieczne 

Odpady  gromadzone  w spe-
cjalnym szczelnym pojemniku, 
zabezpieczonym  przed  dostę-
pem osób niepowołanych oraz 
wpływem warunków atmosfe-
rycznych.

Po  zebraniu  odpowiedniej 
ilości  przekazywane  będą  do 
unieszkodliwiania 
specjalistycznej  firmie 
zewnętrznej.  Transport 
odpadów  zapewnia  odbiorca 
odpadu.

08 01 12
Odpady  farb  i  lakierów 
inne niż wymienione w 08 
01 11 

Odpady  gromadzone  w spe-
cjalnym szczelnym pojemniku, 
zabezpieczonym  przed  dostę-
pem osób niepowołanych oraz 
wpływem warunków atmosfe-
rycznych.

Po  zebraniu  odpowiedniej 
ilości  przekazywane  będą  do 
unieszkodliwiania 
specjalistycznej  firmie 
zewnętrznej.  Transport 
odpadów  zapewnia  odbiorca 
odpadu.
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Kod odpadu Rodzaj odpadu Miejsce i sposób magazyno-
wania 

Sposób postępowania z od-
padem

08 01 13*

Szlamy z usuwania farb i 
lakierów zawierające roz-
puszczalniki  organiczne 
lub  inne  substancje  nie-
bezpieczne

Odpady  gromadzone  w spe-
cjalnym szczelnym pojemniku, 
zabezpieczonym  przed  dostę-
pem osób niepowołanych oraz 
wpływem warunków atmosfe-
rycznych.

Po  zebraniu  odpowiedniej 
ilości  przekazywane  będą  do 
unieszkodliwiania 
specjalistycznej  firmie 
zewnętrznej.  Transport 
odpadów  zapewnia  odbiorca 
odpadu.

08 01 14
Szlamy z usuwania farb i 
lakierów inne niż wymie-
nione w 08 01 13*

Odpady  gromadzone  w spe-
cjalnym szczelnym pojemniku, 
zabezpieczonym  przed  dostę-
pem osób niepowołanych oraz 
wpływem warunków atmosfe-
rycznych.

Po  zebraniu  odpowiedniej 
ilości  przekazywane  będą  do 
unieszkodliwiania 
specjalistycznej  firmie 
zewnętrznej.  Transport 
odpadów  zapewnia  odbiorca 
odpadu.

*odpady niebezpieczne

Wszystkie odpady powstające podczas eksploatacji instalacji do malowania (zarówno z 

grupy 08– Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, 

lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw, i farb drukarskich jak i z grupy 15 – 

Odpady  opakowaniowe;sorbenty,tkaniny  do  wycierania,  materiały  filtracyjne  i  ubrania 

ochronne nieujęte w innych grupach), będą czasowo magazynowane w wyznaczonym miejscu 

ich  powstawania  w  pomieszczeniu  planowej  kabino  –  suszarki.  Miejsca  magazynowania 

zostały przedstawione w załączniku nr 7. 

2.1.3. Wnioski

Gospodarka odpadami w obszarze projektowanej inwestycji prowadzona będzie zgod-

nie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawnymi i w sposób nie stanowiący zagro-

żenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. Powstające na terenie inwestycji odpady gro-

madzone będą w sposób selektywny, w miejscach zabezpieczonych przed niekorzystnym wpły-

wem warunków atmosferycznych. Gromadzenie odpadów odbywać się będzie w szczelnych 

pojemnikach lub kontenerach, zabezpieczonych przed możliwością dostępu osób niepowoła-

nych. Wszystkie kontenery, beczki itp. ustawione będą na szczelnej posadzce, co zabezpieczy 

przed możliwością skażenia środowiska.  Powstające odpady odbierane będą wyłącznie przez 

firmy posiadające stosowne pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu i 

zbierania, a także odzysku lub unieszkodliwiania poszczególnych rodzajów odpadów.
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Łączny  czas  magazynowania  poszczególnych  rodzajów  odpadów  nie  będzie 

przekraczać terminów ustalonych w art.  63 ust.  3, 4 i 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zmianami, tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r. Nr 39, 

poz. 251, ze zmianami).

Zakład  „WAKRO”  Sp.  z  o.  o.  posiada  obecnie  decyzję  zatwierdzającą  Program 

Gospodarki  Odpadami  Niebezpiecznymi  oraz  przedstawił  Informację  o  wytwarzanych 

odpadach innych niż niebezpieczne oraz o sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami. 

W związku z eksploatacją instalacji do malowania nastąpi wzrost ilości wytwarzanych rocznie 

odpadów niebezpiecznych do wysokości powyżej 1Mg, w stosunku do stanu przed realizacją 

inwestycji,  przez  co  firma  będzie  zobligowana  do  wystąpienia  z wnioskiem  o  wydanie 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Ponadto  Inwestor  zobowiązany  będzie  prowadzić  (jak  dotychczas)  ilościową 

i jakościową  ewidencję  odpadów  zgodnie  z  przyjętą  klasyfikacją.  Zasady  prowadzenia 

ewidencji  określa  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z dnia  14.02.2006  r.  w  sprawie 

wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213).

2.2. Gospodarka wodno – ściekowa

2.2.1. Zapotrzebowanie i zaopatrzenie w wodę – stan istniejący

Źródłem wody pitnej dla celów bytowo-gospodarczych jest przyłącze wodociągowe do 

sieci miejskiej. 

Według danych faktycznych (przyjętych/odczytanych z urządzeń pomiarowych) woda z przy-

łącza wodociągowego pobierana jest rocznie w około 855 m3

Dostawa  wody  realizowana  jest  na  podstawie  umowy  z  Zakładem  Gospodarki 

Komunalnej i  Mieszkaniowej  w  Zdzieszowicach.  Na  terenie  przedmiotowego  zakładu  nie 

wykorzystuje się wody do celów technologicznych, a jedynie na pokrycie potrzeb socjalno – 

bytowych zatrudnionych pracowników.
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2.2.2. Zapotrzebowanie i zaopatrzenie w wodę – dla planowanej inwestycji

Po realizacji inwestycji zakłada się wzrost zatrudnienia przez zakład w ilości 2 pracow-

ników fizycznych (na potrzeby eksploatacji instalacji do malowania).

Ilość wody, jaka jest zużywana na cele socjalno-bytowe, wyliczona została w oparciu 

o następujące założenia:

• liczba pracowników fizycznych – 2,

• ilość zmian – 1, (czas pracy 1 zmiany 8 h),

• jednostkowe zużycie wody dla pracowników biurowych, q=15 dm3/osobę/dobę;

• jednostkowe zużycie wody dla pracowników fizycznych, q=60 dm3/osobę/dobę;

• współczynnik nierówności dobowej Nd = 1,2,

• współczynnik nierówności godzinowej Nh = 2,0.

zatem:

Zapotrzebowanie wody do celów bytowo - gospodarczych wyniesie:

Qśrdob = (2 x 0,06) = 0,12 m3/dobę;

Qmaxdob= 0,12 m3/d x 1,2 = 0,144 m3/dobę;

Qmaxh= (0,144 x 2,0) /8 = 0,036 m3/h.

Po realizacji inwestycji całościowe zapotrzebowanie wody na cele gospodarczo-bytowe 

wyniesie w ilości około 900 m3/rok.

W związku z planowaną inwestycją wielkość produkcji (50 Mg produktu/miesiąc) nie 

ulegnie zwiększeniu.  Dotychczas  wykonywane na podstawie zewnętrznych zleceń operacje 

malowania po zrealizowaniu inwestycji będą odbywać się na terenie przedmiotowego Zakładu. 

Po zakończeniu realizacji planowanej inwestycji nie zaistnieje również konieczność po-

boru wody na cele technologiczne (czyszczenie instalacji do malowania odbywać się będzie za 

pomocą specjalnych środków chemicznych, szlamy obierane będą jako odpad).

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ
I EKSPERTYZ ŚRODOWISKA

PBiEŚ „SEPO” Sp. z o. o.
ul. Dworcowa 47
44-190 Knurów

e-mail: sepo@sepo.pl
tel.: +48 (032) 236 03 16, 236 47 00
fax: +48 (032) 335 21 51

Nr RPW W 2091/ 2010 Strona 66/159 
Na 

mailto:sepo_lab@poczta.onet.pl


RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ
„Rozbudowa zakładu WAKRO Sp. z o.o. w Krępnej o instalację do malowania”

2.2.3. Gospodarka ściekowa

W  trakcie  eksploatacji  planowanego  przedsięwzięcia  powstawać  będą  następujące 

rodzaje ścieków:

• ścieki bytowe,

• wody i ścieki opadowe.

2.2.3.1 Ścieki bytowe 

Ścieki bytowe – stan istniejący

Ścieki  bytowe  z  terenu  „WAKRO”  Sp.  z  o.  o.,  powstałe  na  skutek  bytowania 

zatrudnionych w  zakładzie  ludzi, odprowadzane  są  do  kanalizacji miejskiej  na  podstawie 

umowy zawartej z PLADA-ART Sp. z o. o.

Ścieki bytowe powstawać będą na skutek przebywania zatrudnionych pracowników na 

terenie zakładu, a także na skutek wykonywanych czynności, np. podczas sprzątania, mycia 

podłóg itp. Przyjmuje się, że ilość ścieków bytowych odpowiada ilości pobranej wody na cele 

bytowe. Ilość powstających ścieków bytowo-gospodarczych przyjęto jako 100% ilości pobra-

nej wody pitnej, czyli około 855 m3/rok.

Ścieki z węzłów sanitarnych zlokalizowanych na terenie obiektu zostaną zebrane do 

istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

Ścieki bytowe – dla projektowanej inwestycji

W wyniku realizacji planowanej inwestycji planuje się zatrudnienie dwóch  nowych 

pracowników, co wpłynie na zwiększenie ilości wytwarzanych ścieków bytowych do ok. 900 

m3/rok (wzrost o ok. 5 % w stosunku do stanu istniejącego).

Sposób odprowadzania ścieków nie ulegnie zmianie.
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2.2.3.2. Wody i ścieki opadowe

Wody i ścieki opadowe – stan istniejący

Obecnie Zakład  „WAKRO” Sp.  z  o.o.  posiada  pozwolenie  wodnoprawne  wydane 

przez Starostę Krapkowickiego z dnia 12 marca 2009 r., (znak pisma ROŚ.6223-17/08/09), 

(załącznik nr 8).

Wody opadowe z powierzchni dachowych, placów utwardzonych i parkingów odpro-

wadzane są korytkiem odwadniającym (o szerokości 15-20 cm i długości 8 m) i kanałem Ø160 

PCV do studzienki PE Ø315, a następnie do osadnika piasku i błota typu AWAS-S, NG-15 i 

Ø2m i separatora benzynowo-olejowego AWAS-B wielkość NG-15 i Ø 1,2 m. Oczyszczone 

ścieki deszczowe odprowadzane są do dołu chłonnego z kręgów betonowych, perforowanych, 

otworami Ø 3-5 cm, o średnicy 3,25 m i pojemności użytkowej 20 m3 – zabezpieczającej od-

biór maksymalnego natężenia deszczu. Otwory w kręgach betonowych zaopatrzone są w sącz-

ki o długości 1 m, a kręgi obsypano żwirem.

Wody opadowe z dachów odprowadzane są powierzchniowo za pomocą rur i rynien 

i grawitacyjnie odprowadzane również do studzienki kanalizacyjnej.

Wody opadowe z terenów zielonych i powierzchni nieutwardzonych odprowadzane są 

bezpośrednio do gruntu, który jest przepuszczalny, a zwierciadło wody zalega na głębokości 

3,5 m poniżej powierzchni terenu.

Obliczenie maksymalnych i średnich spływów:

• Maksymalny spływ ścieków deszczowych obliczono wg wzoru:

Qmax  = q · F · Ψ · ϕ   [dm3/s]

gdzie: 

q – natężenie deszczu [dm3/s/ha],

F – suma powierzchni cząstkowych [ha],

Ψ – współczynnik spływu dla powierzchni cząstkowych,

ϕ – współczynnik opóźnienia, zależy od kształtu.

• Średni spływ ścieków deszczowych obliczono w oparciu o dane hydrogeologiczne zlew-

ni wg wzoru:

Qśr  = Ψ · F · H [m3/rok]
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gdzie:

Ψ – współczynnik spływu,

F – powierzchnia zlewni [m2],

H – średnioroczny opad deszczu [m3/m2].

Do obliczeń ilości wód i ścieków opadowych przyjęto: 

Powierzchnie z całego terenu Zakładu [F]:

§ powierzchnia dachów:    F1 = 1 752,75 m2=0,175275 ha,

§ powierzchnia terenów utwardzonych:    F2 = 1 999,5 m2 =0,19995 ha, 

§ powierzchnia terenów nieutwardzonych (tereny zielone): F3 = 5 257,8 m2=0,52578 ha.

Natężenie deszczu miarodajnego [q]:

Do  obliczeń  dla  małych  zlewni  decydujące  znaczenie  mają  opady  z  deszczów 

nawalnych,  krótkotrwałych,  lecz  o  dużym natężeniu.  Do  największego  natężenia  deszczu 

pojawiającego się w ciągu 2 lat,  prawdopodobieństwo wystąpienia w ciągu 1 roku stanowi 

50%.  Wg  normy  PN-EN  752-4:2001  „Zewnętrzne  systemy  kanalizacyjne  –  Obliczenia 

hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko”:

q50  – 131 dm3/s*ha,

przy średniorocznym opadzi  e   [H]:     H =  0,712 m

Współczynnik spływu powierzchniowego [Ψ]:

Współczynnik spływu powierzchniowego przyjęto według danych podanych w porad-

niku „Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków” autorstwa Karla i Klausa Imhoff. Publikacja 

została wydana w Warszawie, w 1996 r. przez wydawnictwo ARKADY.

Współczynnik Ψ dla pokrycia terenu:

• dla terenu dachów wynosi 0,95

• dla terenu o nawierzchni betonowej (utwardzonej) wynosi 0,85

• dla terenów  nieutwardzonych wynosi 0,1

Współczynnik opóźnienia [ϕ]:

Zależy od kształtu  i spadu zlewni, ϕ = 1.
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a)  Spływ z powierzchni dachów

Obliczenie maksymalnych spływów z powierzchni:

Qmax,1 = q · F1 · Ψ · ϕ [dm3/s]
Qmax,1 = 131 [dm3/s*ha] · 0,1753  [ha] · 0,95

Qmax,1 = 21,82 [dm3/s]

Obliczenie średnich spływów z powierzchni:

Qśr ,1 = Ψ · F1 · H [m3/rok]

Qśr,1 = 0,95 · 1 752,75 [m2] · 0,712 [m*rok]

Qśr,1 = 1 185,56 [m3/rok]

b)  Spływ z powierzchni  powierzchni utwardzonych

Obliczenie maksymalnych spływów z powierzchni:

Qmax,2 = q · F2 · Ψ · ϕ [dm3/s]
Qmax,2 = 131 [dm3/s*ha] · 0,19995 [ha] · 0,85

Qmax,2 = 22,26 [dm3/s]

Obliczenie średnich spływów z powierzchni:

Qśr ,2 = Ψ · F2 · H [m3/rok]
Qśr,2 = 0,85 · 1 999,5 [m2] · 0,712 [m*rok]

Qśr,2 = 1 210,09 [m3/rok]

c) Spływ z powierzchni nieutwardzonych

Obliczenie maksymalnych spływów z powierzchni:

Qmax,3 = q · F3 · Ψ · ϕ [dm3/s]
Qmax,3= 131 [dm3/s*ha] ·  0,52578 [ha] · 0,10

Qmax,3 = 6,88 [dm3 /s]

Obliczenie średnich spływów z powierzchni:

Qśr 3 = Ψ · F3 · H [m3/rok]
Qśr,3 = 0,10 · 5 257,8 [m2] · 0,712 [m*rok]

Qśr,3 = 374,35 [m3/rok]

Sumaryczny,  maksymalny  spływ  wód  i  ścieków  opadowych  z  terenu  Zakładu 

„WAKRO”  Sp.  z  o.o.  wynosić  będzie  50,96  [dm3/s].  Sumaryczny,  średni  spływ  wód 
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opadowych wynosić będzie 2 770,00 [m3/rok].

Odprowadzane z placów utwardzonych i parkingów oraz powierzchni dachowych do 

ziemi oczyszczone wody opadowe spełniać będą dopuszczalne parametry określone w Rozpo-

rządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy speł-

nić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984) w następującym zakresie (ta-

bela 9):

Tabela 12: Dopuszczalne parametry ścieków opadowych odprowadzanych do dołu chłonnego

Rodzaj substancji Jednostka Stężenie wnioskowane

Zawiesiny ogólne mg/l 100

Substancje ropopochodne mg/l 15

Wody i ścieki opadowe – dla projektowanej inwestycji

Ilość  wody  i  ścieków  opadowych  dla  planowanej  inwestycji  ulegnie  zmianie. 

Przedmiotowa instalacja do malowania konstrukcji wielkogabarytowych usytuowana będzie w 

pobliżu  istniejącej  hali  produkcyjnej,  na  terenie  obecnie  zaliczanym  do  powierzchni 

nieutwardzonej. Powierzchnia dachowa kabiny wynosić będzie ok 324 m2 ( wymiary 18x18m) 

co spowoduje zwiększenie spływu z powierzchni dachów i jednocześnie zmniejszenie spływu 

z powierzchni nieutwardzonych.

Zmiana powierzchni:

§ powierzchnia dachów:       F1 = 1 752,75m2  + 324m2= 2076,75m2=0,2077 ha,

§ powierzchnia terenów nieutwardzonych:  F3 = 5 257,8m2 – 324m2 = 4933,8m2 =0,4934 ha.

a)  spływ z powierzchni dachów po wykonaniu przedsięwzięcia

Obliczenie maksymalnych spływów z powierzchni:

Qmax,1 = q · F1 · Ψ · ϕ [dm3/s]
Qmax,1 = 131 [dm3/s*ha] · 0,2077  [ha] · 0,95

Qmax,1 = 25,85 [dm3/s]
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Obliczenie średnich spływów z powierzchni:

Qśr ,1 = Ψ · F1 · H [m3/rok]

Qśr,1 = 0,95 · 2076,75 [m2] · 0,712 [m*rok]

Qśr,1 = 1404,71 [m3/rok]

b) Spływ z powierzchni nieutwardzonych po wykonaniu przedsięwzięcia

Obliczenie maksymalnych spływów z powierzchni:

Qmax,3 = q · F3 · Ψ · ϕ [dm3/s]

Qmax,3= 131 [dm3/s*ha] ·  0,4934 [ha] · 0,10

Qmax,3 = 6,46 [dm3 /s]

Obliczenie średnich spływów z powierzchni:

Qśr 3 = Ψ · F3 · H [m3/rok]

Qśr,3 = 0,10 · 4933,8 [m2] · 0,712 [m*rok]

Qśr,3 = 315,29 [m3/rok]

Sumaryczny,  maksymalny  spływ  wód  i  ścieków  opadowych  z  terenu  Zakładu 

„WAKRO” Sp. z o.o. po zrealizowaniu planowanej inwestycji wynosić będzie 54,57 [dm3/s], 

natomiast sumaryczny, średni spływ wód opadowych wynosić będzie 2 930,09[m3/rok].

Realizacja  planowanej  inwestycji  (posadowienie  instalacji  do  malowania  -  powierzchnia 

dachowa  malarni  wynosić  będzie  ok  324  m2  ),  doprowadzi  do  zwiększenia  powierzchni 

dachowych  na  terenie  zakładu  a  tym  samym również  zwiększenie  spływu.  W  związku 

z powyższym  Inwestor  zobowiązany  będzie  do  zmiany  uzyskanego  pozwolenia 

wodnoprawnego. 

2.2.4. Wnioski

Eksploatacja  planowanego  przedsięwzięcia  nie  wiąże  się  z  powstawaniem ścieków 

technologicznych. Powstające ścieki bytowe oraz deszczowe nie będą stanowiły zagrożenia 

w stosunku do środowiska gruntowo – wodnego. 

Woda na cele socjalno - bytowe będzie pobierana na zasadach identycznych jak do tej 

pory.  Nastąpi  niewielki wzrost  zapotrzebowania na  wodę  na cele  bytowe,  gdyż  wzrośnie 
PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ
I EKSPERTYZ ŚRODOWISKA

PBiEŚ „SEPO” Sp. z o. o.
ul. Dworcowa 47
44-190 Knurów

e-mail: sepo@sepo.pl
tel.: +48 (032) 236 03 16, 236 47 00
fax: +48 (032) 335 21 51

Nr RPW W 2091/ 2010 Strona 72/159 
Na 

mailto:sepo_lab@poczta.onet.pl


RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ
„Rozbudowa zakładu WAKRO Sp. z o.o. w Krępnej o instalację do malowania”

zatrudnienie (2 osoby).

Ścieki bytowe odprowadzane będą do  kanalizacji i odbierane  na podstawie umowy 

zawartej z a podstawie umowy zawartej z PLADA-ART Sp. z o. o.

Wody i  ścieki  opadowe  będą  odprowadzane  do  gruntu  na  podstawie  uzyskanego 

pozwolenia.

2.3. Wpływ działalności na stan powietrza atmosferycznego

•Emisja niezorganizowana 

Źródłem  emisji  niezorganizowanej  zanieczyszczeń  do  powietrza  atmosferycznego 

będzie  spalanie  benzyn  i  oleju  w  silnikach  samochodowych  pojazdów  poruszających  się 

po terenie zakładu.  Gazy odlotowe z silników samochodowych (bezołowiowych) zawierają 

głównie takie  zanieczyszczenia jak:  tlenek  węgla,  tlenki azotu,  węglowodory aromatyczne 

i alifatyczne, dwutlenek siarki i cząstki stałe. Emitowane przez transport pyły pochodzą także 

ze zdzierania się nawierzchni dróg, opon czy hamulców. Realizacja inwestycji nie wpłynie na 

zwiększenie ilości pojazdów poruszających się w obrębie zakładu, a tym samym nie wpłynie na 

wzrost emisji niezorganizowanej

•Emisja zorganizowana 

W niniejszej części  opracowania przeanalizowano  oddziaływanie na  stan  powietrza 

atmosferycznego  projektowanej  inwestycji,  która  będzie  źródłem  emisji  zorganizowanej 

zanieczyszczeń do powietrza.

Obecnie Zakład posiada pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 

z instalacji  wentylacji  mechanicznej,  wydanej  przez  Starostę  Krapkowickiego  dnia 

1 października 2005 r., (znak pisma ROŚ.7647-6/05), (załącznik nr 9). 

Wielkości dopuszczalnej emisji zgodnie z posiadanym pozwoleniem dla odciągu miejscowego 

ze  stanowisk  spawania  oraz  z  wentylacji  mechanicznej  hali  produkcyjnej  I,  zostały 

przedstawione poniżej w tabeli 13.
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Tabela 13: Wielkości emisji dopuszczalnej zgodnie z decyzją z dnia 1 października 2005 r. (nr ROŚ.7647-6/05)

Nr emitora Źródło i miejsce 
wprowadzania Rodzaj gazów

Ilość gazów
[kg/h] [Mg/rok]

E1

Odciąg miejscowy 
ze stanowisk spa-

wania – wentylator 
2000 m3/h

Pył zawieszony 
PM10 0,051 0,055

Dwutlenek azotu 0,025 0,027

Tlenek węgla 0,012* 0,013*

Dwutlenek siarki - -

Żelazo 0,029 0,032

Mangan 0,003 0,003

E2 - E9

Wentylacja mecha-
niczna hali produk-
cyjnej – wentylator 

3142 m3/h

Pył zawieszony 
PM10 0 0,01

Dwutlenek azotu 0 0

Tlenek węgla 0,0003* 0,001*

Dwutlenek siarki - -

Żelazo 2,5 x 10-4 8,4 x 10-5

Mangan 5,09 x 10-5 1,7 x 10-4

•-  wartość  przyjęta  do  obliczeń  rozprzestrzeniania  się  zanieczyszczeń  powietrza  uwzględniona  we  wniosku  na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla „WAKRO” Sp. z o.o.

W  związku  z  planowaną  inwestycją  linii  do  malowania  (wdrożenie  do  procesu 

technologicznego operacji malowania) powstaną  nowe emitory na terenie przedmiotowego 

Zakładu. Mając na uwadze powyższe Inwestor zobowiązany będzie do zmiany obowiązującej 

decyzji  poprzez  uaktualnienie  wszystkich  źródeł  emisji pozostających  na  przedmiotowym 

terenie. 

2.3.1. Stan istniejący

Na terenie firmy Wakro znajdują się następujące obiekty produkcyjne oraz usługowe:

• budynek portierni,

• hala produkcyjna I – duża,

• hala produkcyjna II – mała,

• hala produkcyjna obróbki skrawaniem (z wydzielonym warsztatem mechanicznym),

• budynek administracyjno – biurowy (z wydzielonym biurem),

• budynek biurowo – magazynowy,
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• budynek socjalny I,

• budynek socjalny II,

• magazyn stali,

• garaże, plac składowy i parking,

• stacja gazów LPG.

Lokalizacja w/w obiektów wraz z rozmieszczeniem emitorów przedstawiona została na 

mapie w załączniku nr 10. 

Poniżej przedstawiona została charakterystyka emitorów w poszczególnych obiektach 

znajdujących się na terenie zakładu „Wakro” Sp. z o.o.

• Hala produkcyjna I – duża – emisja pochodzi z odciągu (emitor E1) dla 2 stanowisk 

spawalniczych oraz układu 8 sztuk wentylacji wywiewnej (emitor E2 – E9) znajdującej 

się na hali produkcyjnej. Na potrzeby c.o. pracują 2 aparaty grzewczo – wentylacyjne 

opalane gazem propan, (emitor E10 – E11),

• Hala  produkcyjna  II  –  mała  – emisja  pochodzi  z  pracy  aparatu  grzewczo  – 

wentylacyjnego Robur M35; o mocy 37,4 kW, (emitor E12), opalanego gazem propan, 

przeznaczonego na potrzeby c.o. dla hali produkcyjnej. Nagrzewnica wyposażona jest 

w cichobieżny wentylator o wydajności 3400 m3/h.  Sprawność 86,6 %.

• Hala produkcyjna obróbki skrawaniem (z wydzielonym warsztatem mechanicznym) 

– emisja pochodzi z 2 aparatów grzewczo – wentylacyjnych opalanych gazem propan 

(emitor E13 i E14), przeznaczonych na potrzeby c.o. hali produkcyjnej oraz wentylacji 

mechanicznej (2  wentylatorów  wywiewnych o  wydajności 3142  m3/h).  Wentylacja 

mechaniczna  tej  hali  produkcyjnej  służy do  ogólnej  wymiany czystego  powietrza. 

W związku  z  powyższym  nie  została  ona  uwzględniona  w  obliczeniach 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza,

• Budynek  administracyjno  –  biurowy  (z  wydzielonym  biurem) –  emisja pochodzi 

z pracy kotła  NECTRA  1.23  CF  o  mocy  23,25  kW  opalanego  gazem  propan, 

przeznaczonego na potrzeby c.o. (emitor E15),

• Budynek biurowo  magazynowy – emisja pochodzi z pracy kotła firmy Vaillant typ 

ecoTEC proVCW226 o mocy 7,6-19,5 kW (emitor E16),  opalanego gazem propan, 

pracującego na potrzeby c.o.,

• Budynek  socjalny  I  –  na potrzeby c.o.  pracują dwa  kotły opalane gazem propan 

(emitor E17 i E18), 
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• Budynek socjalny II – w budynku socjalnym zainstalowany jest kocioł SAUNIER DU-

VAL typ:SD 135 o mocy 35 kW (emitor E19) opalany gazem propan, pracujący na po-

trzeby c.o. i c.w.u. obu pomieszczeń socjalnych. 

Charakterystyka produkcji przedmiotowego  Zakładu nie wymaga stosowania ciepłej 

wody. Dla potrzeb c.w.u. stosowane są w razie potrzeb elektryczne przepływowe ogrzewacze 

wody.

Tabela 14: Charakterystyka poszczególnych źródeł emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do powietrza at-
mosferycznego, o charakterze zorganizowanym (stan istniejący) z terenu  WAKRO Sp. z o. o. w Zdzieszowicach

Emitor Źródło 
emisji

Urządzenie 
ochronne

Wysokość 
[m]

Średnica
[m]

Pręd-
kość wy-
lotowa 
gazów
[m/s]

Czas pracy 
[h/rok]

Temperatu-
ra wylotowa 

[K]

STAN ISTNIEJĄCY

Hala produkcyjna I - duża

E1

Odciąg  stanowisk 
spawalniczych (2 sta-
nowiska spawalnicze) 
– wentylator o wydaj-
ności 2000 m3/h

Filtr  pulsa-
cyjny  wor-
kowy 
FPW/S  11-
12  (spraw-
ność odpyla-
nia 99,9%)

4,5

0,14 x 
0,14
(0,16 

średnica 
równo-
ważna), 

wylot po-
ziomy

0 *) 1080 293

E2
Wentylator  wywiew-
ny o wydajności 3142 
m3/h)

brak 11,0

0,400 
(emitor 

zadaszo-
ny)

0 *) 3360 293

E3
Wentylator  wywiew-
ny o wydajności 3142 
m3/h)

brak 11,0

0,400 
(emitor 

zadaszo-
ny)

0 *) 3360 293

E4
Wentylator  wywiew-
ny o wydajności 3142 
m3/h)

brak 11,0

0,400 
(emitor 

zadaszo-
ny)

0 *) 3360 293

E5
Wentylator  wywiew-
ny o wydajności 3142 
m3/h)

brak 11,0

0,400 
(emitor 

zadaszo-
ny)

0 *) 3360 293

E6
Wentylator  wywiew-
ny o wydajności 3142 
m3/h)

brak 11,0

0,400 
(emitor 

zadaszo-
ny)

0 *) 3360 293

E7 Wentylator  wywiew-
ny o wydajności 3142 
m3/h)

brak 11,0 0,400 
(emitor 

zadaszo-

0 *) 3360 293
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ny)

E8
Wentylator  wywiew-
ny o wydajności 3142 
m3/h)

brak 11,0

0,400 
(emitor 

zadaszo-
ny)

0 *) 3360 293

E9
Wentylator  wywiew-
ny o wydajności 3142 
m3/h)

brak 11,0

0,400 
(emitor 

zadaszo-
ny)

0 *) 2000 293

E10

Aparat  grzewczo  – 
wentylacyjny  Robur 
M50;  o  mocy  50,7 
kW.  Opalany  gazem 
propanem.  Nagrzew-
nica  wyposażona  jest 
w cichobieżny wenty-
lator  o  wydajności 
4700  m3/h.  Spraw-
ność 88,5 %.

brak 9,5

0,110
(emitor 

zadaszo-
ny)

0 *) 1680 443

E11

Aparat  grzewczo  – 
wentylacyjny  Robur 
M50;  o  mocy  50,7 
kW.  Opalany  gazem 
propanem.  Nagrzew-
nica  wyposażona  jest 
w cichobieżny wenty-
lator  o  wydajności 
4700  m3/h.  Spraw-
ność 88,5 %.

brak 9,5

0,110
(emitor 

zadaszo-
ny)

0 *) 1680 443

Hala produkcyjna II- mała

E12

Aparat  grzewczo  – 
wentylacyjny  Robur 
M35;  o  mocy  37,4 
kW.  Opalany  gazem 
propanem.  Nagrzew-
nica  wyposażona  jest 
w cichobieżny wenty-
lator  o  wydajności 
3400  m3/h.   Spraw-
ność 86,6 %.

brak 9,5

0,110
(emitor 

zadaszo-
ny)

0 *) 1680 443

Hala produkcyjna obróbki skrawaniem (z wydzielonym warsztatem mechanicznym)

E13

Aparat  grzewczo  – 
wentylacyjny  Robur 
M20;  o  mocy  25,5 
kW.  Opalany  gazem 
propanem.  Nagrzew-
nica  wyposażona  jest 
w cichobieżny wenty-
lator  o  wydajności 
2350  m3/h.   Spraw-
ność 88,5 %.

brak 4,5

0,110
(emitor 

zadaszo-
ny)

0 *) 1680 443

E14 Aparat  grzewczo  – 
wentylacyjny  AE  29 
o  mocy  28,5  kW 
i sprawności  91  % 
opalany  gazem  pro-

brak 5,5 0,080 
(emitor 

zadaszo-
ny)

0 *) 1680 443
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pan.  Nagrzewnica 
wyposażona  w cicho-
bieżny  wentylator  o 
wydajności  2900 
m3/h.

Budynek administracyjno – biurowy (z wydzielonym biurem)

E15 

Kocioł  NECTRA 
1.23  CF  o  mocy 
23,25  kW  (moc  25 
kW) (pracujący  na 
potrzeby  grzewcze 
pomieszczeń  biuro-
wych.  Opalany  ga-
zem  propan.  Spraw-
ność 85 %

brak 3,5

0,120
(emitor 

zadaszo-
ny)

0 *) 4320 443

Budynek biurowo - magazynowy

E16

Kocioł  firmy  Vail-
lant,  typ ecoTEC pro 
VCW226, o mocy 7,6 
–  19,5  kW.  Opalany 
gazem  propan.  Pra-
cuje na  potrzeby c.o. 
pomieszczeń)

brak 6,5

0,150
(emitor 

zadaszo-
ny)

0 *) 4320 443

Budynek socjalny I

E17
Kocioł firmy NEC-

TRA 1.23 CF, o 
mocy 23,25 kW;

brak 3,5

0,130
(emitor 

zadaszo-
ny)

0 *) 4320 443

E18

Kocioł firmy SAU-
NIER DUVAL; typ: 
SD135, o mocy 35 

kW;

brak 3,5

0,140
(emitor 

zadaszo-
ny)

0 *) 4320 443

Budynek socjalny II

E19

Kocioł SAUNIER 
DUVAL typ: SD 135. 
o mocy 35  kW,  pra-
cuje na potrzeby c.o. i 
c.w.u.  pomieszczeń 
socjalnych..  Opalany 
gazem  propan  o 
sprawności 85 %

brak 3,5

0,120
(emitor 

zadaszo-
ny)

0 *) 4320 443

2.3.2. Stan projektowany 

• Linia do śrutowania do śrutowania elementów stalowych oraz blach

Linia do śrutowania elementów stalowych oraz blach o wymiarach 6,5 x 3,0 x 6,0 m 
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zostanie zlokalizowana w istniejącej hali Zakładu "WAKRO" Sp. z o.o. (południowa część Za-

kładu), w wydzielonym pomieszczeniu o powierzchni 60 m2 (10 x 6 m).

Projektowana oczyszczarka wyposażona będzie w separator z sitem zabezpieczającym przed 

ewentualnym przedostaniem się większych zanieczyszczeń do turbin i ich zniszczeniem. Poni-

żej sita znajduje się układ separacji powietrznej zanieczyszczeń od ścierniwa, w którym oba 

czynniki poddane są działaniu czyszczącemu powietrza. W czasie opadania mieszaniny, drobi-

ny o większej masie poprzez układ zastawek przedostają się do zbiornika, lekkie natomiast po-

rywane są przez strumień powietrza do filtra pyłowego. Oddzielone w procesie separacji ścier-

niwo nadające się do ponownego użycia opada grawitacyjnie do zbiornika magazynowego, 

skąd zabierane jest do podania na turbiny rzutowe.

Zanieczyszczenia powstające w linii do śrutowania będącej przedmiotem niniejszego 

opracowania, usunięte z powierzchni elementów oddzielone w procesie separacji są usuwane 

na zewnątrz układu przy pomocy przewodu elastycznego do zbiorników na odpady posado-

wionych w pobliżu oczyszczarki. Lekkie frakcje pyłowe oddzielone w separatorze zostają wy-

łapane przez filtr pyłowy, zabudowany na stropie oczyszczarki i usunięte rynną zsypową do 

posadowionego obok oczyszczarki pojemnika na odpady. Przefiltrowane powietrze po przej-

ściu przez filtr jest kierowane z powrotem do komory roboczej urządzenia. 

W przedmiotowej oczyszczarce 4-turbinowej zostanie użyty filtr TDS8 do pracy ciągłej 

poza strefą wybuchową wg ATEX, wewnątrz hali:

 - z wybudowaną przegrodą w celu ułatwienia opadania pyłu do leja i ochrony wkładów filtra-

cyjnych,

• o 10 wkładach filtracyjnych Ultra WEB czyszczonych impulsami sprężonego powie-

trza,

• o powierzchni filtracyjnej 210 m2,

• z pojemnikiem na pył 50 litrów.

• Instalacja malowania (kabino-suszarka wraz z maszynownią)

Kabina lakierniczo-suszarnicza to wielkokubaturowa, skręcana, modułowa konstrukcja 

w formie budynku. Obok kabiny zlokalizowana jest maszynownia wraz z centralami grzewczo-

wentylacyjnymi. Za maszynownią zlokalizowany będzie podręczny magazyn farb. Ściany kabi-

ny wykonane są z paneli stalowych wypełnionych wełną mineralną. Wszystkie części metalo-

we, składające się na konstrukcję kabiny lakierniczo-suszarniczej, są poddawane zabiegom ob-

róbki antykorozyjnej. Strony wewnętrzne ścian kabiny są gładkie, co zapobiega osadzaniu się 
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na nich odkurzu lakierniczego. Wewnątrz malarni może być zamontowana suwnica. Oświetle-

nie umieszczone jest od góry.

Kabina wyposażona jest w dwie bramy wjazdowe, zmotoryzowane, aluminiowe o wy-

miarach 4,0 x 5 m oraz dwoje drzwi serwisowych.

Linia do malowania przeznaczona jest dla zakładów przemysłowych w celu prowadze-

nia prac lakierniczych na wyrobach wielkogabarytowych. Stosowane są do natryskiwania po-

włok organicznych w temperaturze programowalnej typowo 20 ºC i suszenia powłok malar-

skich w temperaturze typowo 30 ºC, ustalanej według wymogów technologicznych dotyczą-

cych powłok malarskich, niezbędnych do uzyskania powłoki wysokiej jakości, niezależnie od 

warunków klimatycznych.

Linia do malowania umożliwia wydzielenie za pomocą przesuwnych parawanów od-

dzielnych stref do malowania i pracę każdej centrali wentylacyjno-grzewczej oddzielnie i nieza-

leżnie, co pozwala na wysokowydajną obróbkę przedmiotów o zróżnicowanych gabarytach. 

Przy największych malowanych przedmiotach, urządzenie pozwala na wentylację strefową lub 

całkowitą. Przy mniejszych malowanych przedmiotach, urządzenie daje możliwość dowolnego 

ustalania ciągu technologicznego, przez nadawanie poszczególnym częścią komory, które są 

przedzielone parawanem, określonej funkcji.

Elementy przeznaczone do malowania są poddawane procesowi śrutowania za pomocą 

oczyszczarki strumieniowo-ściernej zlokalizowanej w hali produkcyjnej.

Malowanie powierzchni w przedmiotowej kabinie odbywać się będzie za pomocą pisto-

letów natryskowych. Procesy zachodzące w kabinie w kolejności to:

• proces lakierowania - nakładanie powłoki materiału przy pomocy pistoletu zasilanego 

sprężonym powietrzem.  Pracuje  układ nadmuchu powietrza  oraz  układ wyciągowy 

przy pełnym otwarciu przepustnicy. 100% powietrza usuwane jest na zewnątrz. Układ 

grzewczy utrzymuje temperaturę powietrza nawiewanego na poziomie 20ºC,

• proces przedmuchiwania strefy po lakierowaniu - okres pracy po zakończeniu nakłada-

nia powłoki lakieru,

• proces suszenia - praca układu wentylacji jak w przypadku lakierowania. Temperatura 

podnoszona jest do wartości zadanej do operacji suszenia,

• proces wychładzania - progresywne zejście z temperatury po zakończeniu suszenia,

• przedmuchanie po suszeniu.

Elementy malowane będą  metodą  natryskową pistoletem ręcznym, stosowane  będą 

głównie farby o małej zawartości lotnych związków organicznych, powodujące mniej uciążliwe 
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i trujące opary (polepsza komfort i bezpieczeństwo pracy).

Filtracja powietrza nawiewanego do kabiny jest prowadzona przez filtry kieszeniowe  o 

skuteczności filtracji 91%. Bezpyłowość kabiny lakierniczo-suszarniczej jest dodatkowo za-

pewniona przez tryb pracy nadciśnieniowy w fazach malowania i suszenia. Wychwytywanie 

cząstek stałych farb odbywa się na filtrach podłogowych umieszczonych pod kratami podesto-

wymi. Kabina wyposażona jest w system detekcji rozpuszczalników.

Przewidywaną emisję zanieczyszczeń z linii do malowania określono następująco:

• na potrzeby suszenia pomalowanych elementów wykorzystywane będą dwie centrale 

wentylacyjno grzewcze o mocy 400 kW każdy. Zanieczyszczenia pochodzące podczas 

spalania gazu propan emitowane będą emitorami (E20 i E21) Centrale wentylacyjno – 

grzewcze zapewniać będą również wentylację – nawiew do kabiny lakierniczo - suszar-

niczej  w  czasie  malowania  i suszenia.  Centrale  wentylacyjno-grzewcze  wytwarzają 

przepływy pionowe powietrza. Prędkość powietrza nie mniejsza niż 0,3 m/s w fazie la-

kierowania oraz laminarność przepływów są warunkiem niezbędnym skutecznego od-

ciągania odkurzu lakierniczego, tak, aby nie osiadał na poprzednio pomalowanych czę-

ściach,

• zanieczyszczenia  z  procesu  nakładania  powłok  malarskich  odprowadzane  będą  do 

powietrza  poprzez  dwa  zadaszone  wentylatory  wywiewne  (emitory  E22  i  E23), 

pochodzące z wentylacji wyciągowej. 

Poniżej  w  tabeli  przedstawione  została  charakterystyka  źródeł  emisji  pochodzących 

z planowanej instalacji malowania.
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Tabela 15: Charakterystyka poszczególnych źródeł emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do powietrza at-
mosferycznego, o charakterze zorganizowanym (stan projektowany), z terenu  WAKRO Sp. z o. o. w Zdzieszo-
wicach

Emitor Źródło 
emisji

Urządzenie 
ochronne

Wyso-
kość 
[m]

Średnica 
(typ emito-

ra)

Prędkość 
wylotowa 

gazów
[m/s]

Czas pra-
cy [h/rok]

Tempe-
ratura 
wyloto-
wa [K]

STAN PROJEKTOWANY

E20

Kabina lakierniczo-
-suszarnicza (centra-

la wentylacyjno-
-grzewcza) palnik 

gazowy o mocy 400 
kW

filtracja  powie-
trza  nawiewane-
go
 -  filtry  kiesze-
niowe  o  zdolno-
ści  wychwytywa-
nia pyłów 91%

8
0,25

 (emitor za-
daszony )

0 *) 1100 523

E21

Kabina lakierniczo-
-suszarnicza (centra-

la wentylacyjno-
-grzewcza) palnik 

gazowy o mocy 400 
kW

filtracja  powie-
trza  nawiewane-
go
 -  filtry  kiesze-
niowe  o  zdolno-
ści  wychwytywa-
nia pyłów 91%

8
0,25

(emitor za-
daszony)

0 *) 1100 523

E22

Kabina lakierniczo - 
suszarnicza (proces 
nakładania powłok 

malarskich)

filtracja  powie-
trza  nawiewane-
go
 -  filtry  kiesze-
niowe  o  zdolno-
ści  wychwytywa-
nia pyłów 91%,
2-stopniowa  fil-
tracja  powietrza 
wyrzutowego-  la-
biryntowe  filtry 
podłogowe  oraz 
filtry zasadnicze

8

przekrój 
kanału 1,8 

x 1,035 
(emitor za-
daszony )

0 *) 1100 303

E23

Kabina lakierniczo-
-suszarnicza (centra-

la wentylacyjno-
-grzewcza) palnik 

gazowy o mocy 400 
kW

filtracja  powie-
trza  nawiewane-
go
 -  filtry  kiesze-
niowe  o  zdolno-
ści  wychwytywa-
nia pyłów 91%,
2-stopniowa  fil-
tracja  powietrza 
wyrzutowego-  la-
biryntowe  filtry 
podłogowe  oraz 
filtry zasadnicze

8

przekrój 
kanału 1,8 

x 1,035
(emitor za-
daszony )

0 *) 1100 303

*) Ze względu na zadaszenie emitora lub wylot poziomy emitora
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2.3.3. Wielkość emisji przyjęta do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczysz-
czeń w powietrzu atmosferycznym

Do obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza powodowanego działalnością przedmio-

towego zakładu przyjęto następujące wartości emisji:

•Stan aktualny 

z odciągu znad stanowisk spawalnia (Emitor E1) – wartości emisji przyjęto z zgodnie z 

wartościami  zawartymi  w  obowiązującej  decyzji  z  dnia  1  października  2005  r.,  (numer 

ROŚ.7647-6/05) - tabela 16, Emisja zawarta w w/w decyzji obrazuje pracę obecnych wówczas 

3 stanowisk spawalniczych. Na chwilę obecną w eksploatacji pozostają 2 stanowiska spawalni-

cze, przy założonym takim samym czasie pracy 1080 h/rok. Pozostałe parametry emitora nie 

uległy zmianie. W związku z powyższym przyjęte wartości emisji pozostaną zawyżone w sto-

sunku do wartości emisji rzeczywistej, mając na uwadze likwidacje jednego stanowiska, 

• dla wentylacji hali produkcyjnej (Emitory E2 - E9) – wartości emisji przyjęto z zgodnie 

z wartościami zawartymi w obowiązującej decyzji z dnia 1 października 2005 r., (nu-

mer ROŚ.7647-6/05) – tabela 17,

• dla aparatów grzewczo-wentylacyjnych (Emitory E10 – E11) - przyjęto wartości emisji 

określone na podstawie materiałów informacyjno - instruktażowych „Wskaźniki emisji 

substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycz-

nego spalania paliw” opracowanych przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zaso-

bów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa, kwiecień 1996 - tabela 18 - 21,

• dla kotłów grzewczych (Emitor E12 - E19) - przyjęto wartości emisji określone na 

podstawie materiałów informacyjno - instruktażowych „Wskaźniki emisji substancji za-

nieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania 

paliw” opracowanych przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa, Warszawa, kwiecień 1996 - tabela 22 – 24, 
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Tabela 16: Emisja zanieczyszczeń z odciągu znad stanowisk spawalniczych (Emitor E1)

Wyszczególnienie Emisja [kg/h] Emisja [Mg/a]
Pył zawieszony PM 10 0,051 0,055
Dwutlenek azotu 0,025 0,027
Tlenek węgla 0,01 0,01
Żelazo 0,029 0,032
Mangan 0,003 0,0032

Tabela 17 Emisja zanieczyszczeń z wentylacji mechanicznej hali produkcyjnej (Emitory E2 - E9) - emisja dla  
pojedynczego emitora

Wyszczególnienie Emisja [kg/h] Emisja [Mg/a]
Pył zawieszony PM 10 0,0035 0,012
Dwutlenek azotu 0,0006 0,002
Tlenek węgla 0,0003 0,001
Żelazo 2,5 ·10-4 8,4 ·10-4

Mangan 5,09 ·10-5 1,7 ·10-4

Tabela 18 Emisja zanieczyszczeń z aparatów grzewczo-wentylacyjnych Robur M50 o mocy 50,7 (Emitory E10 -  
E11) - emisja dla pojedynczego emitora
Wyszczególnienie Emisja [kg/h] Emisja [Mg/a]
Pył zawieszony PM10 0,00003 0,00005
Dwutlenek azotu 0,0028 0,0047
Dwutlenek siarki 0,00018 0,0003
Tlenek węgla 0,00080 0,0013

s – zawartość siarki w gazie – 40 mg/m3

Tabela 19 Emisja zanieczyszczeń z aparatów grzewczo-wentylacyjnych AE 29 o mocy 28,5 kW (Emitor E14) -  
emisja dla pojedynczego emitora
Wyszczególnienie Emisja [kg/h] Emisja [Mg/a]
Pył zawieszony PM10 0,00002 0,00003
Dwutlenek azotu 0,0017 0,0029
Dwutlenek siarki 0,00010 0,0002
Tlenek węgla 0,00047 0,0008

s – zawartość siarki w gazie – 40 mg/m3

Tabela 20 Emisja zanieczyszczeń z aparatów grzewczo-wentylacyjnych Robur M35 o mocy 37,4 (Emitor E12) -  
emisja dla pojedynczego emitora
Wyszczególnienie Emisja [kg/h] Emisja [Mg/a]
Pył zawieszony PM10 0,00003 0,00005
Dwutlenek azotu 0,0022 0,0037
Dwutlenek siarki 0,00014 0,00023
Tlenek węgla 0,0006 0,0010

s – zawartość siarki w gazie – 40 mg/m3
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Tabela  21 Emisja zanieczyszczeń z aparatów grzewczo-wentylacyjnych Robur M20 o mocy 25,5 kW (Emitor  
E13) - emisja dla pojedynczego emitora
Wyszczególnienie Emisja [kg/h] Emisja [Mg/a]
Pył zawieszony PM10 0,000017 0,00003
Dwutlenek azotu 0,0015 0,003
Dwutlenek siarki 0,0001 0,00017
Tlenek węgla 0,00041 0,0007

s – zawartość siarki w gazie – 40 mg/m3

Tabela 22 Emisja zanieczyszczeń z kotła gazowego o mocy 23,25 kW (Emitor E15 i E17)- emisja dla pojedyn-
czego emitora
Wyszczególnienie Emisja [kg/h] Emisja [Mg/a]
Pył zawieszony PM10 0,00002 0,00009
Dwutlenek azotu 0,0013 0,006
Dwutlenek siarki 0,00008 0,00035
Tlenek węgla 0,0004 0,0017

s – zawartość siarki w gazie – 40 mg/m3

Tabela 23 Emisja zanieczyszczeń z kotła gazowego Vaillant typ ecoTEC o mocy 19,5 kW (Emitor E16) - emisja  
dla pojedynczego emitora
Wyszczególnienie Emisja [kg/h] Emisja [Mg/a]
Pył zawieszony PM10 0,00001 0,00004
Dwutlenek azotu 0,0011 0,005
Dwutlenek siarki 0,00007 0,00030
Tlenek węgla 0,0003 0,0013

s – zawartość siarki w gazie – 40 mg/m3

Tabela 24 Emisja zanieczyszczeń z kotła gazowego SAUNIER DUVAL o mocy 35 kW (Emitor E18 i E19) - emi-
sja dla pojedynczego emitora
Wyszczególnienie Emisja [kg/h] Emisja [Mg/a]
Pył zawieszony PM10 0,00002 0,00009
Dwutlenek azotu 0,0019 0,0082
Dwutlenek siarki 0,00012 0,00052
Tlenek węgla 0,0005 0,0022

s – zawartość siarki w gazie – 40 mg/m3

Stan projektowany

Instalacja malowania (kabina lakierniczo-suszarnicza wraz z maszynownią)

Przewidywaną emisję zanieczyszczeń z kabiny lakierniczo-suszarniczej określono na-

stępująco:

•na potrzeby suszenia pomalowanych elementów wykorzystywane będą dwa agregaty o mocy 

palników 400kW każdy, z których zanieczyszczenia pochodzące ze spalania paliwa odprowa-

dzane będą do atmosfery dwoma emitorami (emitory E20 i E21). Wykorzystywanym paliwem 
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będzie gaz płynny propan o wartości opałowej 46 MJ/kg. Wartości emisji określono na podsta-

wie materiałów informacyjno - instruktażowych „Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczają-

cych wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw” opracowanych 

przez  Ministerstwo  Ochrony  Środowiska,  Zasobów  Naturalnych  i Leśnictwa,  Warszawa, 

kwiecień 1996 oraz emisję z nakładania powłok malarskich przyjęto na podstawie szacowanej 

ilości i prognozowanych rodzajów farb i rozpuszczalników wykorzystywanych w procesie ma-

lowania. Wartości emisji dla pojedynczego emitora przedstawiono w tabeli 25.

Zanieczyszczenia z procesu nakładania powłok malarskich odprowadzane będą do powietrza 

poprzez dwa zadaszone emitory – agregaty wyciągowe (emitory E22 i E23). Wartości emisji 

przyjęto na podstawie kart charakterystyki oraz szacowanej ilości i prognozowanych rodzajów 

farb i rozpuszczalników wykorzystywanych w procesie malowania. Emisję przedstawiono w 

tabeli 26.

Tabela 25 Emisja zanieczyszczeń z agregatów wentylacyjno – grzewczych  o mocy 400 kW (Emitory E20 i E21) 
- emisja dla pojedynczego emitora 

Wyszczególnienie Emisja [kg/h] Emisja [Mg/a]
Pył zawieszony PM10 0,0003 0,0003
Dwutlenek azotu 0,0220 0,0242
Dwutlenek siarki 0,0014 0,0015
Tlenek węgla 0,0063 0,0070

Tabela 26: Emisja zanieczyszczeń z kabiny malarskiej (Emitory E 22 i E23)- emisja dla pojedynczego emitora
Wyszczególnienie Emisja [kg/h] Emisja [Mg/a]
Ksylen 0,100 0,110
Etylobenzen 0,164 0,180
2-metylopropan-1-ol 0,006 0,007
Butan-1-ol 0,024 0,026
Octan butylu 0,091 0,100
Cykloheksanon 0,014 0,015
Węglowodory aromatyczne 0,240 0,260
Węglowodory alifatyczne 0,240 0,260
Toluen 0,037 0,040
Mezytylen 0,014 0,015
Izopropylobenzen (kumen) 0,014 0,015

W poniższej tabeli (tabela 27) przedstawiona została łączna emisja zanieczyszczeń do 

powietrza po zrealizowaniu inwestycji.
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Tabela 27: Zestawienie łącznej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego pochodzącej po zrealizo-

waniu inwestycji dla „WAKRO” Sp. z o.o.

Wyszczególnienie Emisja [Mg/a]
Pył zawieszony PM 10 0,1573
Dwutlenek siarki 0,0059
Tlenek węgla 0,0449
Ksylen 0,2200
Mangan 0,0046
Toluen 0,0800
Alkohol butylowy 0,2000
Alkohol izobutylowy 0,1400
Cykloheksanon 0,0300
Etylobenzen 0,3600
Izopropylobenzen (kumen) 0,0300
Mezytylen 0,0300
Octan butylu 0,2000
Węglowodory alifatyczne 0,5200
Węglowodory aromatyczne 0,5200
Żelazo 0,0387
Dwutlenek azotu 0,1391

2.3.4. Określenie aerodynamicznej szorstkości terenu

Współczynnik  aerodynamicznej  szorstkości  terenu  opisuje  wpływ  warunków 

topograficznych na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) wielkość 

współczynnika szorstkości terenu wyznaczono w oparciu o następujący wzór:

∑ ⋅=
c

oc c
zF

F
z 1

0

gdzie:

zot – wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości w sektorze róży wiatrów;

Ft – powierzchnia sektora róży wiatrów

Dla  rozpatrywanego  obszaru  przyjęto  wartość  współczynnika  szorstkości  terenu 

zo = 0,5, (jak dla zabudowy wiejskiej oraz zabudowy niskiej).
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2.3.5. Metodyka obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza

Obliczenia  stanu  zanieczyszczenia  powietrza  przeprowadzono  zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra  Środowiska  z  dnia  26  stycznia  2010  r.  w  sprawie  wartości 

odniesienia dla niektórych substancji (Dz.U. Nr 16, poz. 87). W obliczeniach posłużono się 

programem komputerowym Operat FB.

Wydruki danych wejściowych oraz wyniki obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza 

dołączono do opracowania w załączniku nr 11.

Jeżeli w odległości od źródła, mniejszej niż 30·xmm (330 m) od pojedynczego emitora 

znajdują  się  obszary  ochrony  uzdrowiskowej  to  w obliczeniach  poziomów  substancji 

w powietrzu na tych obszarach należy uwzględnić ustalone dla nich dopuszczalne poziomy 

substancji  w  powietrzu  oraz  wartości  odniesienia  substancji  w  powietrzu.  W  otoczeniu 

rozpatrywanego przedsiębiorstwa nie występują wyżej wymienione obszary, dlatego obliczeń 

nie wykonano.

Zakres skrócony

Zakres skrócony obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza stosuje się w przypadku 

spełnienia niżej podanych kryteriów. W razie ich niedotrzymania należy zastosować obliczenia 

zgodnie z zakresem pełnym.

Kryterium dla zespołu emitorów: Σ Smm ≤ 0,1∙D1

Jest to warunek dla zespołu emitorów, gdzie Σ Smm – suma stężeń najwyższych z mak-

symalnych zanieczyszczeń w powietrzu.

Tabela 28: Stężenia najwyższe z maksymalnych – zakres skrócony

Zanieczyszczenie Σ Smm [µg/m3] 0,1 ∙ D1 [µg/m3]
Pył zawieszony PM10 130,7000 28
Dwutlenek siarki 7,7700 35
Tlenek węgla 84,5000 3000
Ksylen 188,3000 10
Mangan 7,4000 0,9
Toluen 69,7000 10
Alkohol butylowy 45,2000 30
Alkohol izobutylowy 11,3000 30
Cykloheksanon 26,3600 4

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ
I EKSPERTYZ ŚRODOWISKA

PBiEŚ „SEPO” Sp. z o. o.
ul. Dworcowa 47
44-190 Knurów

e-mail: sepo@sepo.pl
tel.: +48 (032) 236 03 16, 236 47 00
fax: +48 (032) 335 21 51

Nr RPW W 2091/ 2010 Strona 88/159 
Na 

mailto:sepo_lab@poczta.onet.pl


RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ
„Rozbudowa zakładu WAKRO Sp. z o.o. w Krępnej o instalację do malowania”

Zanieczyszczenie Σ Smm [µg/m3] 0,1 ∙ D1 [µg/m3]
Etylobenzen 308,8000 50
Kumen 26,3600 5
Mezytylen 26,3600 10
Octan butylu 171,3000 10
Węglowodory alifatyczne 452,0000 300
Węglowodory aromatyczne 452,0000 100
Żelazo 71,2000 10
Dwutlenek azotu 247,1000 20

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że zanieczyszczenia takie jak: dwutlenek azotu, 

pył PM 10, żelazo, mangan, ksylen, etylobenzen, alkohol butylowy, octan butylu, cykloheksa-

non, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne, toluen, mezytylen oraz kumen nie 

spełniają powyższego warunku, zatem obliczenia będą kontynuowane zgodnie z zakresem peł-

nym.

Dla tlenku węgla, dwutlenku siarki oraz alkoholu izobutylowego obliczenia zakończono.

Zakres pełny

Dla wszystkich rozpatrywanych zanieczyszczeń przeprowadzono  obliczenia zgodnie 

z zakresem pełnym.

Kryterium nr 1:

Warunek nr 1: Smm ≤ D1

Tabela 29: Stężenia maksymalne - zakres pełny

Zanieczyszczenie Smm [µg/m3] D1 [µg/m3]
Pył zawieszony PM10 54,375 280
Dwutlenek azotu 73,395 200
Mangan 3,170 9
Żelazo 30,604 100
Ksylen 170,532 100
Etylobenzen 279,673 500
Alkohol butylowy 40,928 300
Octan butylu 155,184 100
Cykloheksanon 23,874 40
Węglowodory aromatyczne 409,277 1000
Toluen 63,097 100
Mezytylen 23,874 100
Kumen 23,874 50
Węglowodory alifatyczne 409,277 3000
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Substancje takie jak: ksylen oraz octan butylu nie spełniły powyższego warunku, zatem 

sprawdzono warunek na częstość przekraczania. Pozostałe zanieczyszczenia spełniły powyższy 

warunek, zatem zostanie sprawdzony dla nich warunek nr 2.

Warunek nr 2: 

Smm ≤ 0,1 ⋅ D1

Tabela 30: Stężenia maksymalne

Zanieczyszczenie Smm [µg/m3] 0,1 ⋅ D1 [µg/m3]
Pył zawieszony PM10 54,375 28
Dwutlenek azotu 73,395 20
Mangan 3,170 0,9
Żelazo 30,604 10
Etylobenzen 279,673 50
Alkohol butylowy 40,928 30
Cykloheksanon 23,874 4
Węglowodory aromatyczne 409,277 100
Toluen 63,097 10
Mezytylen 23,874 10
Kumen 23,874 5
Węglowodory alifatyczne 409,277 300

Powyższy warunek nie został spełniony, więc dla wszystkich zanieczyszczeń sprawdzo-

ny zostanie warunek na częstość przekraczania.

Tabela 31: Częstość przekraczania

Zanieczyszczenie Częstość przekraczania 
[%]

Wartość dopuszczalna 
[%]

Pył zawieszony PM10 0 *) 0,2
Dwutlenek azotu 0 *) 0,2
Mangan 0*) 0,2
Żelazo 0 *) 0,2
Ksylen 0,18 0,2
Etylobenzen 0 *) 0,2
Alkohol butylowy 0 *) 0,2
Octan butylu 0,13 0,2
Cykloheksanon 0 *) 0,2
Węglowodory aromatyczne 0 *) 0,2
Toluen 0 *) 0,2
Mezytylen 0 *) 0,2
Kumen 0 *) 0,2
Węglowodory alifatyczne 0 *) 0,2

*) Ze względu na dokładność obliczeń program wskazał wartość zerową
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Warunek został spełniony, sprawdzono zatem warunek nr 3.

Warunek nr 3: Sa ≤ Da ⋅ Ra1

Tabela 32: Stężenia średnioroczne

Zanieczyszczenie Sa [µg/m3] Da – Ra [µg/m3]
Pył zawieszony PM10 0,3676 4
Dwutlenek azotu 0,6623 21
Mangan 0,0176 0,9
Żelazo 0,1635 9
Ksylen 0,7833 9
Etylobenzen 1,2846 34,2
Alkohol butylowy 0,1880 23,4
Octan butylu 0,7128 7,83
Cykloheksanon 0,1097 3,15
Węglowodory aromatyczne 1,8799 38,7
Toluen 0,2898 9
Mezytylen 0,1097 11,7
Kumen 0,1097 3,96
Węglowodory alifatyczne 1,8799 900

Warunek został spełniony.

Jeżeli w odległości od  pojedynczego  emitora  lub któregoś  z  emitorów  w zespole, 

mniejszej niż 10 h, znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a także 

budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów, to należy sprawdzić, czy budynki 

te nie są narażone na przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopusz-

czalnych poziomów substancji w powietrzu. W tym celu oblicza się maksymalne stężenia sub-

stancji w powietrzu dla odpowiednich wysokości:

a) gdy geometryczna wysokość najniższego emitora w zespole jest nie mniejsza 

niż wysokość ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stężeń dokonuje się 

dla wysokości Z.

b) gdy geometryczna wysokość najniższego emitora w zespole jest mniejsza niż 

wysokość ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stężeń wykonuje się dla 

wysokości zmieniających się co jeden metr, począwszy od geometrycznej wy-

sokości najniższego emitora do wysokości:

a. Z, jeżeli Hmax ≥ Z,
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b. Hmax, jeżeli Hmax < Z.

(Hmax – najwyższa efektywna wysokość emitora w zespole z obliczonych dla wszystkich sytu-

acji meteorologicznych)

Najbliżej położonym obiektem o  charakterze  mieszkalnym jest  budynek mieszkalny, 

jednorodzinny,  dwukondygnacyjny  zlokalizowany  przy  ulicy  Zdzieszowickiej  nr  47, 

w odległości  ok.  26  m od  granicy zakładu,  odległość  od  najwyższego  emitora  (E2-  E9) 

o wysokości 11 m wynosi około 73 m.

Warunek dla najbliższej zabudowy

Smm ≤ D1

Tabela 33: Stężenia maksymalne - zakres pełny

Zanieczyszczenie Smm [µg/m3] D1 [µg/m3]
Pył zawieszony PM10 14,777 280
Dwutlenek siarki 0,906 350
Tlenek węgla 7,575 30000
Ksylen 53,524 100
Mangan 0,696 9
Toluen 19,804 100
Alkohol butylowy 12,846 300
Alkohol izobutylowy 3,211 300
Cykloheksanon 7,493 40
Etylobenzen 87,780 500
Kumen 7,493 50
Mezytylen 7,493 100
Octan butylu 48,707 100
Węglowodory alifatyczne 128,459 3000
Węglowodory aromatyczne 128,459 1000
Żelazo 6,497 100
Dwutlenek azotu 22,661 200

Wszystkie zanieczyszczenia spełniły powyższy warunek zatem obliczenia zakończono.

W załączniku nr 11 przedstawiono wydruki danych wejściowych oraz wyniki obliczeń 

stanu zanieczyszczenia powietrza.
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2.3.6. Wnioski

Przewidziana inwestycja stanowić będzie źródło emisji niezorganizowanej i zorganizowanej za-

nieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Procesami powodującymi emisję zanieczyszczeń 

do atmosfery z projektowanej inwestycji będą procesy spalania paliw w silnikach samochodów 

poruszających się w rejonie Zakładu, prowadzenie procesów spawania elementów oraz eksplo-

atacja  kabiny lakierniczo-suszarniczej,  instalacji do  śrutowania  elementów stalowych  oraz 

blach.

Zastosowane systemy oczyszczania gazów odlotowych posiadają wysoką skuteczność i gwa-

rantują odpowiednią redukcję zanieczyszczeń. Dla planowanej kabiny lakierniczo-suszarniczej 

filtracja powietrza nawiewanego do kabiny jest prowadzona na filtrach kieszeniowych o zdol-

ności wychwytywania 91%. Bezpyłowość kabino-suszarki jest dodatkowo zapewniona przez 

tryb pracy nadciśnieniowy w fazach malowania i suszenia. Wychwytywanie cząstek stałych 

farb odbywa się na filtrach podłogowych z umieszczonych pod kratami podestowymi.

Emisja z planowanej linii do malowania pochodzić będzie z dwóch agregatów nawiewno – 

grzewczych o mocy 400 kW każdy, z których zanieczyszczenia pochodzące ze spalania paliwa 

odprowadzane  będą  do  atmosfery dwoma  emitorami (emitory  E20  i E21)  oraz  z procesu 

nakładania powłok malarskich emitorami (E22 i E23). 

Przeprowadzona na podstawie przyjętych założeń analiza oddziaływania na stan powie-

trza atmosferycznego źródeł emisji wykazała, że dla wszystkich, rozpatrywanych zanieczysz-

czeń  spełnione  są  wymagania  określone  w  Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia 

26 stycznia 2010 r.  w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 

(Dz. U. Nr 16, poz. 87).

W związku z planowaną inwestycją (dodatkowe emitory z instalacji malowania, zmiana 

parametrów emitorów istniejących), Zakład zobowiązany będzie do dokonania zmiany obecnego 

pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. 
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2.4. Wpływ na klimat akustyczny

2.4.1. Aktualny stan klimatu akustycznego w rejonie planowanej inwestycji

Klimat akustyczny w rejonie projektowanej inwestycji kształtowany jest głównie przez 

ruch samochodowy oraz  przez działalności istniejącego Zakładu. W dniu 18 stycznia 2010 

zostały wykonane pomiary emisji hałasu pochodzącego  od  przedmiotowego  zakładu przez 

pracowników PBiEŚ „SEPO” Sp. z o.o. Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 34.

Tabela 34  Zestawienie wyników emisji hałasu w porze dnia

Ozna-
czenie 
punktu 
pomia-
rowego

Lokalizacja

Wartość rów-
noważnego 

poziomu 
dźwięku A

dla pory dnia

Niepewność pomiaru
U95 [dB]

LAeq D [dB] Symbol Wartość

P – 1
Na granicy zakładu i posesji z budynkiem 

mieszkalnym, zlokalizowanym przy ul. Zdzie-
szowickiej 47.

45,1 U95 1,1

P – 2 Narożnik posesji z budynkiem mieszkalnym 
przy ul. Zdzieszowickiej 43. 41,2 U95 0,8

Pomiary przeprowadzono dla dwóch cykli pomiarowych:

• Cykl I: normalna praca zakładu bez udziału liniowych źródeł hałasu na otwartej prze-

strzeni, - czas trwania w przedziale odniesienia dla pory dnia (480 min) – 435 min.

• Cykl II:   normalna praca zakładu wraz z manewrami samochodu ciężarowego na pla-

cach, - czas trwania w przedziale odniesienia dla pory dnia (480 min) – 45 min.

2.4.2. Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.  U. Nr 120,  poz.  826),  dopuszczalne 

poziomy hałasu  w  środowisku  powodowanego  przez  poszczególne  grupy  źródeł  hałasu, 

z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania 

i przeloty statków powietrznych, przedstawia tabela 35.
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Tabela 35: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

Lp. Przeznaczenie terenu

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym 
poziomem dźwięku A w dB

Drogi lub linie kolejowe 1) Instalacje i pozostałe obiekty i 
grupy źródeł hałasu

pora dnia 
-przedział 

czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom

pora nocy 
-przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 8 
godzinom

pora dnia 
-przedział czasu 

odniesienia równy 
8 najmniej 
korzystnym 

godzinom dnia 
kolejno po sobie 
następującym

pora nocy - 
przedział czasu 

odniesienia równy 
1 najmniej 
korzystnej 

godzinie nocy

1 2 3 4 5 6

1 a) Strefa ochrony „A”uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40

2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy związanej ze 
stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży2)

c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach

55 50 50 40

3

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe2) 
d) Tereny mieszkaniowo - 

usługowe

60 50 55 45

4
a) Tereny w strefie śródmiejskiej 

miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców 3)

65 55 55 45

1)Wartości  określone  dla  dróg  i  linii  kolejowych stosuje  się  także  dla  torowisk tramwajowych poza pasem  
drogowym i kolei linowych.
2)W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich  
dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
3)  Strefa  śródmiejska  miast  powyżej  100  tyś.  mieszkańców  to  teren  zwartej  zabudowy  mieszkaniowej  
z koncentracją  obiektów  administracyjnych,  handlowych  i  usługowych.  W  przypadku  miast,  w  których  
występują  dzielnice  o  liczbie  mieszkańców  pow.  100  tyś.,  można  wyznaczyć  w  tych  dzielnicach  strefę  
śródmiejską,  jeżeli  charakteryzuje  się  ona  zwartą  zabudową  mieszkaniową  z  koncentracją  obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych.

Dla zakładu nie została wydana decyzja administracyjna o  dopuszczalnym poziomie 

emisji hałasu.

Uwzględniając występowanie w terenie budynków mieszkalnych dla najbliższej zabu-

dowy mieszkaniowej przyjęto, zgodnie z punktem 2a tabeli 35, następujące wartości dopusz-

czalne:

LAeqD = 50 dB dla pory dnia (godz. 600- 2200),
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Po zrealizowaniu inwestycji praca w zakładzie odbywać się będzie wyłącznie w porze 

dnia.

Najbliżej położonym obiektem, prawnie chronionym pod względem akustycznym, jest: 

• budynek mieszkalny, jednorodzinny przy ul. Zdzieszowickiej nr 47, w odległości ok. 26 

m od granicy terenu zakładu i ok. 73 m od hali produkcyjnej, budynek ten osłonięty jest 

od  strony zakładu halą magazynową należącą do  sąsiadującej firmy produkcyjno – 

usługowej;

• w dalszej odległości znajduje się budynek mieszkalny, jednorodzinny przy ul. Zdzieszo-

wickiej nr 43.

2.4.3. Założenia do obliczeń akustycznych

Na podstawie analizy otrzymanej dokumentacji i informacji Zleceniodawcy przyjęto 

projektowane następujące rodzaje źródeł hałasu:

• źródła hałasu typu budynek,

• źródła punktowe (wentylatory),

Jako  wpływ  aktualnie  pracującego  zakładu  (stanie  istniejący)  przy  wykonywaniu 

obliczeń dla punktów pomiarowych zlokalizowanych na najbliższych terenach podlegających 

ochronie  akustycznej  i  przedstawionych w  tabeli 34,  określono  tło  emisji hałasu  zgodnie 

z wynikami pomiarów  przeprowadzonych przez  pracowników PBiEŚ  „SEPO”  Sp.  z  o.o., 

które były przeprowadzane podczas normalnej pracy zakładu.

2.4.3.1. Źródła hałasu typu „budynek”

Źródłem  hałasu  typu  budek  w  stanie  projektowanym  jest  obiekt,  w  którym 

zlokalizowana   będzie instalacja do malowania oraz obiekt, w którym zlokalizowana będzie 

śrutownica (dla śrutownicy została wydana decyzja o  środowiskowych uwarunkowaniach). 

Aktualnie głównymi źródłami hałasu są:

• szlifierki i piły tarczowe do metali (w hali produkcyjnej),
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• palniki i automaty spawalnicze (w hali produkcyjnej),

• instalacje wentylacji i odpylania,

• wózek widłowy, spalinowy do transportu stali z placu składowego do hali produkcyjnej 

oraz samochody ciężarowe transportujące produkty.

Uwzględniając rodzaj zastosowanego sprzętu przyjęto, że równoważny poziom hałasu:

• wewnątrz hali w której zlokalizowana będzie śrutownica przy ścianach zewnętrznych 

i stropie nie będzie przekraczał 85 dB. 

• wewnątrz obiektu w którym zlokalizowana zostanie linia do malowania  przy ścianach 

zewnętrznych i stropie nie będzie przekraczał 75 dB.

Dla  przegród  zewnętrznych  hali  przyjęto  następujące  wskaźniki  izolacyjności 

akustycznej:

• dla ścian hali składających się z blachy stalowej powlekanej + wełny mineralna + folia 

aluminiowa + blacha stalowa powlekana; RA = 37 dB,

• bramy rolowane; RA = 18 dB,

• pokrycie dachowe, blacha stalowa + wełna mineralna + folia PCV; RA = 37 dB,

• świetliki; RA = 29 dB.

2.4.3.2. Punktowe źródła hałasu

Punktowe  źródła  hałasu w przedmiotowym zakładzie stanowią wyloty powietrza  z 

nowych źródeł emisji.

Charakterystykę  projektowanych  punktowych  źródeł  hałasu  przyjęto  na  podstawie 

danych technicznych i przedstawiono w tabeli 36.
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Tabela 36 Charakterystyka punktowych źródeł hałasu

Symbol Nazwa źródła hałasu

Czas pracy źródła w 

przedz. odniesienia 

[min.]

Równoważny poziom 

mocy akustycznej

[dB]

dzień dzień

w1 Wylot z agregatu wentylacyjno – grzewczego 480 75

w2 Wylot z agregatu wentylacyjno – grzewczego 480 75

w3 Wylot z kabiny malarskiej 480 79

w4 Wylot z kabiny malarskiej 480 79

2.4.3.3. Liniowe źródła hałasu

Po terenie zakładu porusza się:

• 9 samochodów ciężarowych,

• 5 osobowych,

• 2 wózki widłowe;

Oddziaływanie liniowych źródeł hałasu zostało uwzględnione w pomiarach hałasu do 

środowiska przeprowadzonych w styczniu 2010. 

2.4.4. Obliczenia emisji hałasu do środowiska

Obliczenia  akustyczne  wykonane  zostały  za  pomocą  licencjonowanego  programu 

HPZ’2001 Wersja listopad’ 2007. Metodyka obliczeń i zastosowane w programie algorytmy 

opisane są w Instrukcji ITB-338/2003.

Na  podstawie  materiałów  otrzymanych  od  Zleceniodawcy  przyjęto  wymiary 

i usytuowanie  obiektów,  źródeł  hałasu  oraz  otaczających  budynków  stanowiących  ekrany 

akustyczne. 

Dane o  terenie (usytuowanie pobliskich budynków i innych ekranów akustycznych) 

wprowadzono na podstawie otrzymanej mapy sytuacyjnej. Komplet danych wejściowych do 

modelu obliczeniowego zamieszczono w załączniku nr 12.
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Wyniki  obliczeń  poziomu  emisji  hałasu  z  programu  HPZ’2001  przedstawiono 

tabelarycznie  (w  postaci  wydruków  stanowiących załączniki nr  12 do  opracowania)  oraz 

graficznie w postaci mapek nagłośnienia terenu. 

Dodatkowo wykonano obliczenia poziomu emisji hałasu w punktach kontrolnych: K 1, 

K-2,  (na  wysokości  4,0  m),  położonych  na  granicy  terenów  podlegających  ochronie 

akustycznej.

Lokalizację  punktów  kontrolnych  oraz  zasięg  oddziaływania  akustycznego 

projektowanej inwestycji pokazano na mapie stanowiącej załącznik nr 13.

Zestawienie  wyników  obliczeń  poziomu  emisji  hałasu  dla  punktów  kontrolnych 

przedstawiono w tabeli 37.

Tabela 37 Zestawienie wyników obliczeń poziomu emisji hałasu.

Ozna-
czenie 
punktu 
pomia-
rowego

Lokalizacja

Wyso-
kość 

punktu 
[m]

Obliczony 
poziom emi-
sji hałasu – 
stan projek-
toawny [dB]

Obliczony 
poziom emi-
sji hałasu – 
stan  istnie-
jący + pro-
jektowany 

[dB]

Wartość do-
puszczalna

P – 1
Na granicy zakładu i posesji z budyn-
kiem mieszkalnym, zlokalizowanym 

przy ul. Zdzieszowickiej 47.
4,0 37,9 45,9

P – 2 Narożnik posesji z budynkiem miesz-
kalnym przy ul. Zdzieszowickiej 43. 4,0 32,3 41,7

50

Usytuowanie źródeł  hałasu,  lokalizację punktów  kontrolno  -  pomiarowych,  granice 

terenów  podlegających ochronie  akustycznej pokazano  na  mapach stanowiących załącznik 

nr13.

2.4.5. Wnioski z obliczeń akustycznych

Z analizy przeprowadzonych pomiarów i obliczeń wynikają następujące wnioski: 

• W porze dnia, po zrealizowaniu inwestycji przy najbliższych terenach podlegających 

ochronie akustycznej poziom dźwięku uwzględniający pracę stanu istniejącego wraz 

z projektowanym  maksymalnie  wynosił  będzie  45,9  dB  i  nie  będzie  przekraczał 
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wartości dopuszczalnej wynoszącej 50 dB;

• realizacji inwestycji spowoduje minimalny wzrost  poziomu dźwięku w stosunku do 

stanu istniejącego o ok. 0,8 dB;

• w porze nocnej Zakład nie pracuje;

• Stan powyższy jest zgodny z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(Dz. U. Nr 120, poz. 826).

Uwzględniając  ustalenia  wynikające  z  przeprowadzonej  analizy akustycznej,  należy 

uznać,  że  projektowana  inwestycja  nie  będzie  obiektem  uciążliwym dla  środowiska  pod 

względem akustycznym,  pod  warunkiem zastosowania  rozwiązań  przyjętych  do  obliczeń 

w niniejszym opracowaniu.

2.5. Poważne awarie przemysłowe

Określenie  „poważne  awarie  przemysłowe”  wprowadzone  zostało  Ustawą  z  dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z definicją tej ustawy, art. 243, przez 

poważne awarie  przemysłowe rozumie się:  „zdarzenie,  w szczególności  emisję,  pożar  lub 

eksplozję  powstałe  w  trakcie  procesu  przemysłowego,  magazynowania  lub  transportu,  

w których  występuje  jedna  lub  więcej  niebezpiecznych  substancji,  prowadzące  do  

natychmiastowego  powstania  zagrożenia  życia  lub  zdrowia  ludzi  lub  środowiska,  lub  

powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”.

Prowadzona eksploatacja  linii do  malowania nie będzie stanowić źródła poważnych 

awarii przemysłowych, ponieważ:

• urządzenia, które będą się w niej znajdować nie stwarzają zagrożenia,

• zastosowane  urządzenia  będą  użytkowane  zgodnie  z  posiadaną  dokumentacją 

techniczną.

Z powyższego  wynika,  iż projektowana działalność nie stanowi źródła  wystąpienia 

poważnych awarii przemysłowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie 

rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje 

o zaliczeniu go do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia 
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poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz.  535, Dz. U. Nr 30,  poz.  208),  Zakład 

„WAKRO” Sp. z o. o. nie kwalifikuje się do takich zakładów.

Ponadto, regularnie prowadzone będą czynności kontrolne i serwisowe instalacji oraz 

szkolenia pracowników z zakresu BHP i ppoż.

2.6. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Przedmiotowa  inwestycja  nie  będzie  źródłem  transgranicznego  oddziaływania  na 

środowisko.

3. Faza likwidacji

„WAKRO”  Sp.  z  o.  o.  w  Krępnej  nie  planuje  likwidacji  malarni  proszkowej. 

W przypadku technicznego zdekapitalizowania się obiektów i nieopłacalności ich odtworzenia, 

bądź innej przyczyny powodującej konieczność zaprzestania działalności instalacji niezbędne 

będą działania związane z jej fizyczną likwidacją.

Sposób  wykonania  likwidacji  zgodnie  z  prawem  budowlanym  będzie  wymagał 

opracowania  i  uzgodnienia  stosownej  dokumentacji  technicznej,  jak  również  określenia 

wpływu na środowisko przyjętego sposobu i metod prac rozbiórkowych i demontażowych.

W  okresie  realizacji  ewentualnej  fizycznej  likwidacji  przedmiotowej  malarni, 

występować będą uciążliwości dla środowiska, w takich jego elementach jak:

• powietrze atmosferyczne,

• odpady,

• środowisko gruntowo – wodne,

• hałas.
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3.1. Uciążliwości w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

Źródłem  zanieczyszczenia  powietrza  atmosferycznego  w  czasie  trwania  prac 

likwidacyjnych linii do malowania, będzie głównie sam proces rozbiórkowy, praca silników 

urządzeń budowlanych, sprzętu oraz samochodów transportowych, spalających głównie olej 

napędowy lub benzynę. W celu ochrony powietrza atmosferycznego i zabezpieczenia go przed 

nadmierną  emisją  zanieczyszczeń,  niezbędne  będzie  opracowanie  odpowiedniego 

harmonogramu prac rozbiórkowych, a także odpowiednie zabezpieczanie miejsc, mogących 

przyczyniać się do nadmiernej emisji, a także bieżące i systematyczne przeprowadzanie prac 

porządkowych.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego na etapie likwidacji będzie miała 

charakter  niezorganizowany,  o  niedużym zasięgu;  będzie  ponadto  występować  okresowo 

i z różnym natężeniem.  Przy  odpowiedniej  staranności  przeprowadzania  prac,  faza  ta  nie 

będzie stanowić zagrożenia dla powietrza atmosferycznego.

3.2. Uciążliwości w zakresie gospodarki odpadami

W fazie likwidacji instalacji powstawać będą następujące odpady (wg. Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r., w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 

112, poz. 1206):

Tabela  38:  Rodzaje,  ilości,  miejsca  czasowego  magazynowania  oraz  sposób  dalszego  postępowania  
z odpadami przewidzianymi do wytworzenia na etapie likwidacji linii do malowania

Kod odpaKod odpa--
dudu

Rodzaj odpaduRodzaj odpadu Ilość odpaduIlość odpadu  
(Mg)(Mg)

Miejsce czasowegoMiejsce czasowego  
magazynowaniamagazynowania

Sposób dalszego postępowaniaSposób dalszego postępowania  
odpademodpadem

17 01 02 Inne nie 
wymienione odpady 0,02

Na terenie hali 
produkcyjno- 
magazynowej

Odpad będzie przekazany 
firmie zewnętrznej posiadającej 

uprawnienia do 
gospodarowania tego typu 

odpadem w celu jego odzysku 
lub unieszkodliwiania.

17 02 02 szkło 0,02
Na terenie hali 
produkcyjno- 
magazynowej

Odpad będzie przekazany 
firmie zewnętrznej posiadającej 

uprawnienia do 
gospodarowania tego typu 

odpadem w celu jego odzysku.

17 02 03 tworzywa sztuczne 0,02 Na terenie hali 
produkcyjno- 
magazynowej

Odpad będzie przekazany 
firmie zewnętrznej posiadającej 

uprawnienia do 
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Kod odpaKod odpa--
dudu

Rodzaj odpaduRodzaj odpadu Ilość odpaduIlość odpadu  
(Mg)(Mg)

Miejsce czasowegoMiejsce czasowego  
magazynowaniamagazynowania

Sposób dalszego postępowaniaSposób dalszego postępowania  
odpademodpadem

gospodarowania tego typu 
odpadem w celu jego odzysku.

17 04 05 żelazo i stal 2
Na terenie hali 
produkcyjno- 
magazynowej

Odpad będzie przekazany 
firmie zewnętrznej posiadającej 

uprawnienia do 
gospodarowania tego typu 

odpadem w celu jego odzysku.

17 04 11
kable inne niż wy-
mienione w 17 04 

10
0,5

Na terenie hali 
produkcyjno- 
magazynowej

Odpad będzie przekazany 
firmie zewnętrznej posiadającej 

uprawnienia do 
gospodarowania tego typu 

odpadem w celu jego odzysku 
lub unieszkodliwiania.

17 06 04

materiały 
izolacyjne inne niż 

wymienione w 
17 06 01 i 
17 06 03

1,0
Na terenie hali 
produkcyjno- 
magazynowej

Odpad będzie przekazany 
firmie zewnętrznej posiadającej 

uprawnienia do 
gospodarowania tego typu 

odpadem w celu jego odzysku 
lub unieszkodliwiania.

16 02 16

elementy usunięte 
ze zużytych 

urządzeń inne niż 
wymienione w 

16 02 15

1,0
W zamkniętej beczce, 

w wydzielonym 
miejscu na terenie 
hali produkcyjnej.

Odpad będzie przekazany do 
unieszkodliwienia firmie 

posiadającej stosowne 
zezwolenia na odbiór tego typu 
odpadów. Transport odpadów 
zapewnia odbiorca odpadu.

15 02 02*

sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny 

do wycierania i 
ubrania ochronne 
zanieczyszczone 

substancjami 
niebezpiecznymi

0,3

W szczelnie 
zamkniętej i 

oznakowanej beczce, 
w wydzielonym 

miejscu na terenie 
hali produkcyjnej.

Odpad będzie przekazany do 
unieszkodliwienia firmie 

posiadającej stosowne 
zezwolenia na odbiór tego typu 
odpadów. Transport odpadów 
zapewnia odbiorca odpadu.

Ponadto  na terenie inwestycji, w związku z  obecnością pracowników budowlanych 

powstawać będą odpady komunalne, które będą sukcesywnie usuwane z terenu Zakładu. 

Obowiązek  zagospodarowania  powstałych  podczas  rozbiórki  odpadów,  spoczywać 

będzie  na  wykonawcy  robót.  Wykonawca  robót  zobowiązany  będzie  do  selektywnego 

magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, z uwzględnieniem zasad postępowania 

z nimi, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

3.3. Wpływ na środowisko gruntowo – wodne

Podczas  prac  rozbiórkowych,  związanych z  likwidacją przedmiotowej instalacji, nie 
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przewiduje się powstawania ścieków, które mogłyby zanieczyścić wody powierzchniowe lub 

podziemne.  Prawidłowo  prowadzona  gospodarka  odpadami  wyeliminuje  ryzyko 

zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego.

3.4. Uciążliwości w zakresie ochrony przed hałasem

Emisja  hałasu  w  trakcie  przeprowadzania  robót  rozbiórkowych,  związana  będzie 

z pracą typowych maszyn wykorzystywanych do tego celu, a także samochodów ciężarowych, 

związanych z odbieraniem i transportem odpadów.

Maszyny  i  urządzenia  oraz  samochody  ciężarowe,  wykorzystywane  w  trakcie 

rozbiórki, charakteryzują się wysokim poziomem mocy akustycznej i emitują hałas o dużym 

natężeniu, jednak będzie on miał charakter zróżnicowany pod względem natężenia oraz będzie 

okresowy (przemijający). Prace rozbiórkowe będą prowadzone w porze dziennej.

Do obowiązków wykonawcy likwidacji instalacji będzie należała taka organizacja prac, 

aby wszelkie uciążliwości w tym zakresie ograniczyć do minimum.
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IX. Analiza i ocena możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków 

chronionych  na  podstawie  przepisów  o  ochronie  zabytków 

i opiece nad zabytkami,  w szczególności  zabytków archeolo-

gicznych,  w  obrębie  terenu,  na  którym  ma  być  realizowane 

przedsięwzięcie

Dla terenu będącego przedmiotem inwestycji „WAKRO” Sp. z o.o. - działka nr 676/3 – 

dla wyznaczonych obszarów mieszkaniowych w sołectwach Rozwadza -Krępna w obrębie 

gminy  Zdzieszowice  zatwierdzonego Uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Zdzieszowicach 

Nr LIV/400/98 z dnia 17 czerwca 1998 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego nr 23 z dnia 24 sierpnia 1998 r. 

Zgodnie z MPZP działka nr 676/3 oznaczona jest symbolem RPU, UH, S, Z, dla którego usta-

la się następujące przeznaczenie:

• RPU – tereny urządzeń obsługi gospodarki polowej, ogrodniczej, zwierzęcej, 

• UH – tereny usług handlu,

• S – tereny składów,

• Z – ulice zbiorcze. 

W związku z powyższym planowana inwestycja (rozbudowa zakładu o instalację malo-

wania) jest zgodna z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, któ-

rym jest objęta. 

W obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie nie są zlokalizowane 

żadne zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

zatem powyższy punkt nie został rozpatrzony.
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X.  Uzasadnienie  wybranego  przez  wnioskodawcę  wariantu,  ze 
wskazaniem jego oddziaływania na środowisko

1.  Oddziaływanie  na  ludzi,  rośliny,  zwierzęta,  grzyby  i  siedliska 
przyrodnicze, wodę i powietrze

Udział w środowiskowych zagrożeniach i narażeniach ludzi mają czynniki chemiczne 

wynikające z ich emisji do środowiska, np. w procesach technologicznych, z transportu. 

Z terenu inwestycji będzie miała miejsce emisja zorganizowana (kotły oraz  aparaty 

grzewczo - wentylacyjne, spawanie elementów oraz eksploatacja linii przeznaczonej do śruto-

wania i kabiny lakierniczej) i niezorganizowana zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, 

źródłem której będą procesy spalania paliw w silnikach samochodów osobowych i dostaw-

czych, poruszających się po przedmiotowym terenie. Przeprowadzone obliczenia rozprzestrze-

niania się zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego wykazały, że nie zostaną przekroczone 

standardy jakości środowiska, co skłania do stwierdzenia, że zdrowie ludzi, mieszkających w 

okolicy lokalizacji przedsięwzięcia nie będzie zagrożone.

Innymi czynnikami wpływającymi na stan zdrowia są czynniki przestrzenne. Ich wpływ 

na zdrowie należy rozumieć jako kompleksowe oddziaływanie uwarunkowań i relacji prze-

strzennych na komfort fizyczny i psychiczny ludzi zamieszkujących dany obszar. Negatywny 

wpływ przestrzeni jest najczęściej dodatkowym stresem, który dodaje się do innych czynników 

zagrażających zdrowiu. W miejscu, gdzie  występują  nieprawidłowe relacje i uwarunkowania 

przestrzenne istnieje zagrożenie obniżenia odporności ludzi na inne czynniki – fizyczne, che-

miczne i biologiczne.

Rozbudowa zakładu wraz z zainstalowaniem instalacji do malowania umiejscowiona jest 

na terenie działki, na którym istnieją już inne tego typu obiekty (hale produkcyjne, warsztaty, 

magazyny), a przedmiotowa działka przeznaczona jest pod działalność usług, handlu, tereny 

składów. 

Obecnie teren działki stanowi powierzchnie utwardzoną, na której znajduje się w bardzo 

małych skupiskach roślinność trawiasta. 

Występujący w obszarze przedmiotowej działki świat zwierzęcy należy uznać za wyjątkowo 

ubogi. Można zauważyć drobne zwierzęta bezkręgowe, kręgowce spotykane są tu sporadycz-

nie i przypadkowo. Są to głównie ptaki, nie będące stałymi mieszkańcami oraz gatunki towa-
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rzyszące człowiekowi – wśród ssaków są to min. gryzonie. Pośród stałych mieszkańców nie 

spotyka się tu zwierząt rzadkich ani zwierząt chronionych. 

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie występują ani nie projektuje się obszarów 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt  wyznaczonych jako obszar Natura 

2000 w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 

ze zm.).

Wody opadowe z placów utwardzonych i parkingów odprowadzane są korytkiem od-

wadniającym (o szerokości 15-20 cm i długości 8 m) i kanałem Ø160 PCV do studzienki PE 

Ø315, a następnie do osadnika piasku i błota typu AWAS-S, NG-15 i Ø2m i separatora benzy-

nowo-olejowego AWAS-B wielkość NG-15 i Ø 1,2 m. Oczyszczone ścieki deszczowe odpro-

wadzane są do dołu chłonnego z kręgów betonowych, perforowanych, otworami Ø 3-5 cm, o 

średnicy 3,25 m i pojemności użytkowej 20 m3 – zabezpieczającej odbiór maksymalnego natę-

żenia deszczu. Otwory w kręgach betonowych zaopatrzone są w sączki o długości 1 m, a kręgi 

obsypano żwirem.

Wody opadowe z dachów odprowadzane są powierzchniowo za pomocą rur i rynien 

i grawitacyjnie odprowadzane również do studzienki kanalizacyjnej.

Projektowana inwestycja nie będzie stwarzać zagrożenia w stosunku do środowiska gruntowo 

– wodnego. Przedstawione rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej dla projektowanej in-

westycji spełniają wymogi w zakresie ujmowania i zagospodarowywania ścieków bytowych 

oraz ujmowania, oczyszczania i odprowadzania ścieków opadowych. 

Jak wynika z poprzednich rozdziałów, w wyniku eksploatacji przedmiotowej inwesty-

cji, nie zostaną przekroczone ustalone standardy jakości środowiska, co skłania do stwierdze-

nia, że zdrowie ludzi, mieszkających w okolicy lokalizacji przedsięwzięcia, nie będzie zagrożo-

ne.

Niezależnie od zastosowanych zabezpieczeń, w trakcie eksploatacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia, przestrzegane będą ogólne zasady BHP, przewidziane dla tego typu instalacji.

2.  Oddziaływanie  na  powierzchnię  ziemi,  z  uwzględnieniem  ruchów 
masowych ziemi, klimat i krajobraz

Realizacja projektowanej inwestycji nie wpłynie na pogorszenie „ładu architektoniczne-

go” i warunków krajobrazowych w tamtejszym terenie. Planowana inwestycja bowiem zlokali-

zowana będzie na terenie już zagospodarowanym o charakterze produkcyjnym. 
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Przeprowadzenie  inwestycji,  nie  będzie  również  w  żaden  sposób  oddziaływać  na 

powierzchnię ziemi oraz klimat.

3. Dobra materialne

W chwili obecnej proces technologiczny prac lakierniczych wykonywany jest przez firmy 

zewnętrzne.  Poprzez  rozszerzenie prowadzonego  przez Zakład procesu technologicznego,  o 

operację  malowania  wyrobów  wielkogabarytowych,  Inwestor  skróci  czas  trwania  całego 

procesu,  zachowa  jego  cykliczność  i  spójność  oraz  zmniejszy koszty  produkcji.  Realizacja 

przedsięwzięcia  jest  zatem  pożądana  z  punktu  widzenia  interesów  Inwestora.  Zatem  jest 

naczelnym kryterium decydującym o  zasadności inwestycji, a w perspektywie jej opłacalności 

ekonomicznej. 

Wszystkie oddziaływania będą się mieścić w granicach obszaru należącego do Inwestora 

i nie będą miały wpływu na dobra materialne osób trzecich.

Przedmiotowa inwestycja może mieć znaczenie dla rozwoju omawianego terenu, jak 

również dla lokalnej społeczności, dla której wiązać się będzie ze stworzeniem nowych miejsc 

pracy. W obecnej sytuacji społecznej i gospodarczej kraju tworzenie miejsc pracy poprzez po-

dejmowanie działalności gospodarczej i jej rozwój, jest istotnym warunkiem rozwoju i popra-

wy warunków życia ludzi. 

4.  Zabytki  i  krajobraz  kulturowy,  objęte  istniejącą  dokumentacją,  
w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków

Projektowana inwestycja realizowana będzie na terenie, którego obiekty nie mają charak-

teru zabytkowego i nie są objęte ochroną konserwatorską. 

Również w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie znajdują się 

dobra kultury poddane ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-

ków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, ze zmianami).
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5. Wzajemne oddziaływanie między elementami przedstawionymi wyżej

Przeprowadzona analiza uciążliwości w stosunku do  wyżej wymienionych elementów 

przyrody nie wykazała, aby projektowana inwestycja polegająca na rozbudowie zakładu o in-

stalację do malowania, powodowała ponadnormatywne oddziaływania poza granicami terenu 

działek, na którykolwiek z wymienionych elementów.

Nie stwierdzono także zjawiska ochrony jednego komponentu środowiska kosztem in-

nego, gdyż:

– odpady będą magazynowane bez kontaktu z powierzchnią ziemi,

– ścieki odprowadzane będą do poprzez urządzenia czyszczące do studni chłonnych a na-

stępnie jako czyste rozsączane w głąb gruntu. 

Stwierdza  się,  że  środowisko  jako  całość  będzie  chronione  przed  ujemnym 

oddziaływaniem inwestycji. 

XI.  Opis  przewidywanych  znaczących  oddziaływań  planowanego 
przedsięwzięcia  na  środowisko  obejmujący  bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko- średnio- i długoterminowe, 
stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko

1. wynikające z istnienia przedsięwzięcia

Na podstawie przeprowadzonej analizy oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia 

na poszczególne elementy środowiska,  przy zachowaniu zasad  polityki środowiskowej nie 

przewiduje się żadnych znaczących oddziaływań na środowisko naturalne.
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2. wynikające z wykorzystywania zasobów środowiska

Planowane przedsięwzięcie nie będzie wykorzystywać zasobów środowiska.

3.  wynikające  z  oddziaływania  związanego  z  potencjalnymi  źródłami 
emisji

Planowane przedsięwzięcie będzie powodować:

• emisję hałasu do środowiska,

• wytwarzanie odpadów,

• emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Wyżej  wymienione  oddziaływania  na  środowisko  nie  będą  powodować 

ponadnormatywnego oddziaływania.

4. Opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę

Przy opracowaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn „Rozbudowa 

zakładu  „WAKRO”  Sp.  z  o.o.  w  Krępnej  o  instalację  do  malowania”,  przyjęto  zasadę 

trójstopniowej analizy wpływu przedsięwzięcia na środowisko:

• identyfikacja – dokonano przeglądu dokumentacji przedsięwzięcia oraz analizy terenu 

pod  kątem  podatności  na  skutki  eksploatacji;  określono  potencjalne  źródła 

szkodliwości i uciążliwości;

• prognoza – dokonano prognozy czasowo – przestrzennej oddziaływania na środowisko 

na etapie eksploatacji;

• oszacowanie  skutków  –  przeanalizowano  wszystkie  składowe  oddziaływania 

projektowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko,  wskazano  możliwe  i  konieczne 

działania ograniczające potencjalny negatywny wpływ na środowisko.
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Ponadto zastosowano metody:

• opisowe,

• analiz środowiskowych,

• modelowania matematycznego – obliczenia dotyczące hałasu,

• wizualizacji graficznych – przedstawienie wyników w sposób graficzny,

• porównawcze  –  w  stosunku  do  podobnych  rozwiązań,  urządzeń  i  wartości 

normowych,

• prognozowania  wynikowego  –  polegające  na  ocenie  przedsięwzięcia  i  analizie 

możliwego wpływu omawianego obiektu na otaczające środowisko.

XII.  Opis  przewidywanych  działań  mających  na  celu 

zapobieganie,  zmniejszanie  lub  kompensowanie  szkodliwych 

oddziaływań  na  środowisko,  w  szczególności  na  cele 

i przedmiot  ochrony  obszaru  Natura  2000  oraz  integralność 

tego obszaru

Realizacja  planowanej  inwestycji  przy  zachowaniu  i  przestrzeganiu  przyjętych 

rozwiązań  nie  będzie  wywierała  negatywnego  oddziaływania  na  jakość  otaczającego 

środowiska.

Z  punktu  widzenia  ochrony  środowiska,  najistotniejszym  zagadnieniem  jest 

dotrzymanie standardów  jakości środowiska  przy zastosowaniu  rozwiązań gwarantujących 

ochronę ludzi i środowiska. 

Realizowane w tym zakresie działania sprowadzać się będą do:

• racjonalnego zużycia energii,

• selektywnego  gromadzenia  wytwarzanych  w  trakcie  prowadzenia  działalności 

odpadów  i  ich  ewidencjonowania,  zgodnie  z  wymogami  przepisów  ochrony 

środowiska, 

• przestrzegania przez pracowników instrukcji i przepisów p. poż. oraz BHP,

• zastosowania  w  kabinie  lakierniczo-suszarniczej  filtracji  powietrza  nawiewnego  na 

filtrach kieszeniowych o  zdolności zatrzymywania pyłu 91%.  Bezpyłowość  kabino-

suszarki  jest  dodatkowo  zapewniona  przez  tryb  pracy  nadciśnieniowy  w  fazach 
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malowania i suszenia. Powietrze wyrzucane do atmosfery z procesu nakładania powłok 

malarskich przechodzi przez  2  stopniową filtrację.  Stopień pierwszy stanowią filtry 

podłogowe,  umieszczone  w  kanałach  wentylacyjnych  pod  kratami.  Stopień  drugi 

stanowią filtry zasadnicze. 

Najbliższe tereny należące do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 znajdują 

się w odległości ok. 2,5 km od planowanego przedsięwzięcia Projektowany Specjalny Obszar 

Ochrony Siedlisk (Żywocickie Łęgi – nr PLH160019), w odległości ok. 3 km Projektowany 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (Łęg Zdzieszowicki – nr PLH160011) oraz w odległości 

około 5 km Góra Świętej Anny nr PLH160002. 

Przedmiotowa inwestycja nie będzie mieć wpływu na obszar  Natura  2000,  nie wpłynie na 

zmniejszenie powierzchni siedliska, fragmentację, nie będzie powodować zakłóceń, ani też nie 

spowoduje pogorszenia jakości wody, nie będzie powodować zmian klimatu i ingerować w 

kluczowe zależności kształtujące strukturę i funkcje obszaru.

XIII. Porównanie proponowanej technologii z technologią speł-

niającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy prawo 

ochrony środowiska

Z punktu widzenia ochrony środowiska, najistotniejszym zagadnieniem jest dotrzyma-

nie standardów jakości środowiska przy zastosowaniu rozwiązań gwarantujących ochronę lu-

dzi i środowiska.

Realizowane w tym zakresie działania sprowadzać się będą do:

• efektywnego wykorzystania energii,

• racjonalnego zużycia surowców i paliw,

• selektywnego gromadzenia wytwarzanych w trakcie prowadzenia działalności odpa-

dów i ich ewidencjonowania, zgodnie z wymogami przepisów ochrony środowiska,

• przestrzegania przez pracowników instrukcji i przepisów p.poż. oraz BHP.

W trakcie sporządzania niniejszego opracowania nie natrafiono na dokument referen-

cyjny dla najlepszych dostępnych technik w zakresie instalacji do malowania, będących przed-

miotem niniejszego wniosku.

Planowana inwestycja realizowana będzie zgodnie z obowiązującymi aspektami prawnymi dot. 
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niniejszego przedsięwzięcia. 

XIV. Wskazanie czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest 
ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania 

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) 

dla  przedmiotowej  inwestycji  nie  jest  przewidziany  wymóg  ustanowienia  obszaru 

ograniczonego użytkowania.

XV.  Przedstawienie  zagadnień w formie graficznej  i  kartogra 

ficznej

Dla  przedmiotowej  inwestycji  graficzne  przedstawienie  wyników  obliczeń 

rozprzestrzeniania  się  zanieczyszczeń –  izolinie stężeń  średniorocznych -  przedstawiono  na 

rysunkach 3 – 36.

1. Graficzne przedstawienie wyników obliczeń stanu jakości powie-
trza dla przedmiotowej inwestycji
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Rysunek 3: Izolinie stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10
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Rysunek 4: Izolinie stężeń średniorocznych dwutlenku siarki
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Rysunek 5: Izolinie stężeń średniorocznych tlenku węgla
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Rysunek 6: Izolinie stężeń średniorocznych ksylenu
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Rysunek 7: Izolinie stężeń średniorocznych manganu
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Rysunek 8: Izolinie stężeń średniorocznych toluenu
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Rysunek 9: Izolinie stężeń średniorocznych alkoholu butylowego
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Rysunek 10: Izolinie stężeń średniorocznych alkoholu izobutylowego
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Rysunek 11: Izolinie stężeń średniorocznych cykloheksanonu
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Rysunek 12: Izolinie stężeń średniorocznych etylobenzenu
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Rysunek 13: Izolinie stężeń średniorocznych kumenu
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Rysunek 14:Izolinie stężeń średniorocznych mezytylenu
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Rysunek 15: Izolinie stężeń średniorocznych octan butylu
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Rysunek 16:Izolinie stężeń średniorocznych węglowodorów alifatycznych
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Rysunek 17: Izolinie stężeń średniorocznych węglowodorów aromatycznych
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Rysunek 18: Izolinie stężeń średniorocznych żelaza
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Rysunek 19: Izolinie stężeń średniorocznych dwutlenku azotu
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2.  Kartograficzne  przedstawienie  wyników obliczeń  stanu  jakości 
powietrza dla przedmiotowej inwestycji
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Rysunek 20: Izolinie stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10
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Rysunek 21: Izolinie stężeń średniorocznych dwutlenku siarki
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Rysunek 22: Izolinie stężeń średniorocznych tlenku węgla
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Rysunek 23: Izolinie stężeń średniorocznych ksylenu
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Rysunek 24: Izolinie stężeń średniorocznych manganu
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Rysunek 25: Izolinie stężeń średniorocznych toluenu
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Rysunek 26: Izolinie stężeń średniorocznych alkoholu butylowego
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Rysunek 27:Izolinie stężeń średniorocznych izobutylowego
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Rysunek 28: Izolinie stężeń średniorocznych cykloheksanonu
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Rysunek 29: Izolinie stężeń średniorocznych etylobenzenu
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Rysunek 30: Izolinie stężeń średniorocznych kumenu
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Rysunek 31:Izolinie stężeń średniorocznych mezytylenu
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Rysunek 32:Izolinie stężeń średniorocznych octanu butylu
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Rysunek 33:Izolinie stężeń średniorocznych węglowodorów alifatycznych
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Rysunek 34: Izolinie stężeń średniorocznych węglowodorów aromatycznych
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Rysunek 35: Izolinie stężeń średniorocznych żelaza
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Rysunek 36: Izolinie stężeń średniorocznych dwutlenku azotu
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3. Graficzne przedstawienie wyników obliczeń rozprzestrzeniania się 
hałasu dla przedmiotowej inwestycji

 

Dla  przedmiotowej  inwestycji  graficzne  przedstawienie  wyników  obliczeń 

rozprzestrzeniania  się  hałasu  przedstawhiono  na  poniższym  rysunku  oraz  na  mapie 

nagłośnienia terenu (załączniki nr 13).

Rysunek 37: Zasięg oddziaływania akustycznego – Pora dnia. H = 4 m npt. 
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XVI.  Analiza  możliwych  konfliktów  społecznych  związanych 

z planowanym przedsięwzięciem

Projektowana inwestycja nie będzie ingerować w sposób zagospodarowania terenów 

sąsiednich oraz nie spowoduje uciążliwości w korzystaniu z infrastruktury w rejonie inwestycji. 

W świetle powyższego projektowana inwestycja nie stworzy podstaw do wywołania konflik-

tów społecznych.

XVII. Monitorowanie przedsięwzięcia

Prace na etapie przebudowy prowadzone będą zgodnie z Dziennikiem Budowy. Wystę-

pujące uciążliwości będą miały charakter przejściowy i lokalny. W związku z czym nie będzie 

prowadzony monitoring.

Na podstawie art.  287 ustawy Prawo ochrony środowiska  (tekst  jednolity – Dz. U. 

z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami) podmiot korzystający ze środowiska powinien prowa-

dzić, aktualizowaną co pół roku, ewidencję zawierającą informacje o ilości i rodzajach gazów 

lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Monitoring  emisji zanieczyszczeń do  poszczególnych komponentów  środowiska  na 

etapie eksploatacji, wynika z konieczności ewidencjonowania wielkości ładunku zanieczysz-

czeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 

wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz 

o wysokości należnych opłat (Dz. U. Nr 97, poz. 816).

Szczegółowy zakres  monitoringu  i  sposób  prowadzenia  sprawozdawczości  wynika 

również z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodza-

jów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i in-

nych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366).
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Pomiary swoim zakresem powinny obejmować analizę stężeń następujących substancji 

odpowiednio do właściwych źródeł emisji:

– emitor E1- E9

• pył ogółem,

• pył zawieszony PM 10,

• tlenek węgla,

• dwutlenek azotu,

• mangan,

• żelazo,

- emitor E10 – E21

• pył ogółem,

• pył zawieszony PM 10,

• tlenek węgla,

• dwutlenek azotu,

• dwutlenek siarki,

– emitor E22 i E23

• ksylen,

• etylobenzen,

• alkohol izobutylowy,

• alkohol butylowy,

• octan butylu,

• cykloheksanon,

• węglowodory alifatyczne,

• węglowodory aromatyczne,

• toluen,

• mezytylen,

• kumen.
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Zasady  ewidencjonowania  wytwarzanych  odpadów  zawiera  Ustawa  o  odpadach 

(Dz. U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami). Ewidencja wytwarzanych oraz przekazywa-

nych do unieszkodliwiania i odzysku odpadów powinna obejmować następujące dokumenty:

• karty przekazania odpadów,

• kartę ewidencji odpadu,

• roczne sprawozdania z ilości wytworzonych odpadów.

Ewidencja prowadzona winna być zgodnie z rozporządzeniami Ministra Środowiska 

z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 

odpadów (Dz. U. Nr 30, poz.  213) oraz zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do 

sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686).

Zaleca się bieżący monitoring miejsc magazynowania odpadów, dzięki czemu zosta-

ną szybko zidentyfikowane potencjalne uszkodzenia pojemników na odpady,  ewentualne 

wycieki itp. 

Poza tym, dla potwierdzenia braku negatywnego oddziaływania inwestycji na stan kli-

matu akustycznego zaleca się, po zrealizowaniu inwestycji, przeprowadzenie kontrolnych po-

miarów emisji hałasu na granicy terenów podlegających ochronie akustycznej. Zaleca się rów-

nież pomiary kontrolne hałasu w środowisku po każdej istotnej zmianie warunków pracy insta-

lacji malowania. 

XVIII. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków tech-

niki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opraco-

wując raport

W związku  z  opracowywaniem przedmiotowego  raportu  nie  napotkano  większych 

trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
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XIX. Podsumowanie i wnioski

Przedmiotem niniejszego opracowania jest określenie wpływu projektowanego zadania 

inwestycyjnego  polegającego  na  rozbudowie  zakładu  „WAKRO” Sp.  z  o.o.  w Krępnej  o 

instalacje do malowania, na stan środowiska. 

Po analizie wszystkich elementów środowiska łącznie z analizą oddziaływania na dobra 

materialne  i  zabytki  oraz  oddziaływania  na  świat  zwierzęcy,  roślinny  oraz  ludzi,  (przy 

zachowaniu  i  przestrzeganiu  polityki  środowiskowej),  nie  wykazano  w  niniejszym 

opracowaniu, iż planowana inwestycja mogłaby w jakikolwiek sposób stanowić zagrożenie, 

bądź też być uciążliwa dla któregokolwiek z analizowanych czynników środowiskowych.

Na  poszczególnych  komponentach  środowiska  oddziaływanie  przedstawia  się 

w sposób następujący:

1. Gospodarka odpadami

Gospodarka  odpadami  w  obszarze  projektowanej  inwestycji  prowadzona  będzie 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawnymi i w sposób nie stanowiący 

zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. Powstające na terenie inwestycji odpady 

gromadzone będą w sposób selektywny, w miejscach zabezpieczonych przed niekorzystnym 

wpływem  warunków  atmosferycznych.  Gromadzenie  odpadów  odbywać  się  będzie  w 

szczelnych pojemnikach lub kontenerach, zabezpieczonych przed możliwością dostępu osób 

niepowołanych. Wszystkie kontenery, beczki itp. ustawione będą na szczelnej posadzce,  co 

zabezpieczy  przed  możliwością  skażenia  środowiska.  Powstające  odpady  odbierane  będą 

wyłącznie  przez  firmy posiadające  stosowne  pozwolenia  na  prowadzenie  działalności  w 

zakresie  transportu  i  zbierania,  a  także  odzysku  lub  unieszkodliwiania  poszczególnych 

rodzajów odpadów.

Łączny  czas  magazynowania  poszczególnych  rodzajów  odpadów  nie  będzie 

przekraczać terminów ustalonych w art.  63 ust.  3, 4 i 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zmianami, tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r. Nr 39, 

poz. 251, ze zmianami).

Zakład  „WAKRO”  Sp.  z  o.  o.  posiada  obecnie  decyzję  zatwierdzającą  Program 
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Gospodarki  Odpadami  Niebezpiecznymi  oraz  przedstawił  Informację  o  wytwarzanych 

odpadach innych niż niebezpieczne oraz o sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami. 

W związku z eksploatacją instalacji do malowania nastąpi wzrost ilości wytwarzanych rocznie 

odpadów niebezpiecznych do wysokości powyżej 1 Mg, w stosunku do stanu przed realizacją 

inwestycji,  przez  co  firma  będzie  zobligowana  do  wystąpienia  z wnioskiem  o  wydanie 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Ponadto  Inwestor  zobowiązany  będzie  prowadzić  (jak  dotychczas)  ilościową 

i jakościową  ewidencję  odpadów  zgodnie  z  przyjętą  klasyfikacją.  Zasady  prowadzenia 

ewidencji  określa  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z dnia  14.02.2006  r.  w  sprawie 

wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213).

2. Gospodarka wodno-ściekowa

Eksploatacja  planowanego  przedsięwzięcia  nie  wiąże  się  z  powstawaniem ścieków 

technologicznych. Powstające ścieki bytowe oraz deszczowe nie będą stanowiły zagrożenia 

w stosunku do środowiska gruntowo – wodnego.

Woda na cele socjalno - bytowe będzie pobierana na zasadach identycznych jak do tej 

pory.  Nastąpi  niewielki wzrost  zapotrzebowania na  wodę  na cele  bytowe,  gdyż  wzrośnie 

zatrudnienie (2 osoby).

Ścieki bytowe odprowadzane będą do  kanalizacji i odbierane  na podstawie umowy 

zawartej z a podstawie umowy zawartej z PLADA-ART Sp. z o. o.

3. Wpływ na powietrze atmosferyczne

Przewidziana inwestycja stanowić będzie źródło emisji niezorganizowanej i zorganizo-

wanej zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Procesami powodującymi emisję zanie-

czyszczeń do atmosfery z projektowanej inwestycji będą procesy spalania paliw w silnikach sa-

mochodów poruszających się w rejonie Zakładu, prowadzenie procesów spawania elementów 

oraz eksploatacja kabiny lakierniczej, instalacji do śrutowania elementów stalowych oraz blach.

Zastosowane systemy oczyszczania gazów odlotowych posiadają wysoką skuteczność i gwa-
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rantują odpowiednią redukcję zanieczyszczeń. Dla planowanej linii do malowania filtracja po-

wietrza nawiewanego do kabiny jest prowadzona na filtrach kieszeniowych o zdolności wy-

chwytywania 91%. Bezpyłowość kabino-suszarki jest dodatkowo zapewniona przez tryb pracy 

nadciśnieniowy w fazach malowania i suszenia. Wychwytywanie cząstek stałych farb odbywa 

się na filtrach podłogowych z umieszczonych pod kratami podestowymi. 

Emisja z planowanej kabiny lakierniczo suszarniczej pochodzić będzie z dwóch agregatów 

wentylacyjno  –  grzewczych  o  mocy palników  400kW każdy,  z  których  zanieczyszczenia 

pochodzące ze spalania paliwa odprowadzane będą do atmosfery dwoma emitorami (emitory 

E20 i E21) oraz  z procesu nakładania powłok malarskich emitorami (E22 i E23). 

Przeprowadzona na podstawie przyjętych założeń analiza oddziaływania na stan powie-

trza atmosferycznego źródeł emisji wykazała, że dla wszystkich, rozpatrywanych zanieczysz-

czeń  spełnione  są  wymagania  określone  w  Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia 

26 stycznia 2010 r.  w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 

(Dz. U. Nr 16, poz. 87).

W związku z planowaną inwestycją (dodatkowe emitory z instalacji malowania, instalacji 

śrutowania oraz  zmiana parametrów  emitorów istniejących),  Zakład zobowiązany będzie do 

dokonania zmiany obecnego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. 

4. Wpływ na klimat akustyczny

Uwzględniając  ustalenia  wynikające  z  przeprowadzonej  analizy akustycznej,  należy 

uznać,  że  projektowana  inwestycja  nie  będzie  obiektem  uciążliwym dla  środowiska  pod 

względem akustycznym,  pod  warunkiem zastosowania  rozwiązań  przyjętych  do  obliczeń 

w niniejszym opracowaniu.

5. Poważne awarie przemysłowe

Określenie  „poważne  awarie  przemysłowe”  wprowadzone  zostało  Ustawą  z  dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z definicją tej ustawy art. 243, przez 

poważne awarie przemysłowe rozumie się:„(...) zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub  
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eksplozję  powstałe  w  trakcie  procesu  przemysłowego,  magazynowania  lub  transportu,  

w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmia-

stowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego 

zagrożenia z opóźnieniem”. 

Z powyższego wynika, iż projektowana działalność nie stanowi źródła wystąpienia po-

ważnych awarii przemysłowych, ponieważ:

• urządzenia, które znajdować się będą na wyposażeniu obiektu również nie stwarzają 

zagrożenia,

• zastosowane urządzenia chłodnicze i technologiczne będą użytkowane zgodnie z posia-

daną dokumentacją techniczną oraz przepisami ppoż. 

Z powyższego wynika, iż projektowana działalność nie stanowi źródła wystąpienia po-

ważnych awarii przemysłowych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku 

i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, ze zmianami) działalność „WAKRO”  Sp. z o.o., nie 

kwalifikuje się do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku.

Ponadto,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. 

w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie 

decyduje o zaliczeniu go do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535, ze zmianami), „WAKRO” 

Sp. z o.o. nie kwalifikuje się do takich zakładów.

Z powyższego wynika, iż projektowana działalność nie stanowi źródła wystąpienia po-

ważnych awarii przemysłowych. 

6. Oddziaływanie na ludzi, świat zwierzęcy i roślinny

Jak wynika z poprzednich rozdziałów w wyniku eksploatacji przedmiotowej inwestycji, 

nie zostaną przekroczone ustalone standardy jakości środowiska poza jej terenem, co skłania 

do  stwierdzenia, że  zdrowie ludzi mieszkających w okolicy lokalizacji przedsięwzięcia, nie 

będzie zagrożone.
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W bezpośrednim sąsiedztwie  projektowanej  inwestycji nie  projektuje  się  obszarów 

siedlisk  przyrodniczych  oraz  gatunków  roślin  i  zwierząt  wyznaczonych  jako  obszar 

Natura 2000 w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 

poz.  880).  Na omawianym terenie brak wszelkich form ochrony przyrody o  których mówi 

ustawa.

Na  terenie  przedmiotowej  działki  nie  występuje  żadna  cenna  roślinność  z  punktu 

widzenia  ochrony  przyrody  i  gatunków  roślin.  W  większości  jest  to  drobna  roślinność 

ruderalna (bytująca na terenach przekształconych działalnością człowieka).

Występujący  w  obszarze  przedmiotowej  działki  świat  zwierzęcy  należy  uznać  za 

wyjątkowo ubogi. Można tu spotkać drobne zwierzęta bezkręgowe, kręgowce spotykane są tu 

sporadycznie i przypadkowo.  Są  to  głównie ptaki,  nie będące  stałymi mieszkańcami oraz 

gatunki  towarzyszące  człowiekowi  –  wśród  ssaków  są  to  min.  gryzonie.  Pośród  stałych 

mieszkańców nie spotyka się tu zwierząt rzadkich ani zwierząt chronionych. Przedmiotowa 

inwestycja nie będzie uciążliwa dla występujących zwierząt.

7. Oddziaływanie na krajobraz

Realizacja  projektowanej  inwestycji  nie  wpłynie  na  pogorszenie  „ładu 

architektonicznego” i warunków krajobrazowych w tamtejszym terenie. Planowana inwestycja 

bowiem zlokalizowana będzie na terenie już zagospodarowanym o charakterze produkcyjnym. 

8.  Oddziaływanie  na  dobra  materialne  i  zabytki  objęte  istniejącą 
dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków

Projektowana  inwestycja  realizowana  będzie  na  terenie,  którego  obiekty  nie  mają 

charakteru zabytkowego i nie są objęte ochroną konserwatorską. Również w jego otoczeniu 

brak jest obiektów o charakterze dziedzictwa kulturowego.

Wszystkie oddziaływania będą się mieścić w granicach obszaru należącego do Inwestora 

i nie będą miały wpływu na dobra materialne osób trzecich.

XX. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
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Niniejsze  opracowanie  zostało  wykonane  w  celu  określenia  oddziaływania  na 

środowisko  projektowanej  inwestycji  polegającej  na  rozbudowie  zakładu  „WAKRO”  Sp. 

z o.o. w Krępnej o instalację malowania.

Firma “WAKRO” Sp. z o.o zajmuje się inżynierią chemiczną materiałów sypkich, w tym procesami 

magazynowania,  transportu,  ważenia,  mieszania,  suszenia  i  pakowania  tych  materiałów  oraz 

suchego  oczyszczania  powietrza.  Firma  obsługuje  takie  dziedziny  przemysłu  jak:  chemia 

budowlana,  przemysł  cementowo-wapienniczy,  prefabrykatów  budowlanych,  surowców 

mineralnych, przemysł energetyczny, chemiczny, odlewniczy, ceramiczny, ochrony środowiska, 

spożywczy i inne. 

Obecnie  firma planuje  rozszerzenie  prowadzonego  przez  siebie  procesu  technologicznego 

o operację  malowania.  Przedmiotowa  instalacja  do  malowania  zostanie  zlokalizowana  na 

działce  o nr ewidencyjnym 676/3  i powierzchni 0,901  ha. Działka  ta  (teren  przemysłowy) 

znajduje  się  w  wieczystym użytkowaniu  "Wakro"  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Krępnej,  co 

potwierdza  wypis  z rejestru  gruntów.  Przedmiotowa  instalacja  do  malowania  zostanie 

zlokalizowana w  pobliżu istniejącej hali produkcyjnej należącej do  "WAKRO" Sp.  z  o.o. 

(południowa część Zakładu). Powierzchnia instalacji będzie wynosić ok 324m2,(18x18m).

W fazie eksploatacji warunkiem ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko 

jest  zastosowanie  proponowanych  założeń,  czy  zabezpieczeń  przedstawionych  dla 

poszczególnych elementów środowiska.

Gospodarka odpadami w obszarze projektowanej inwestycji prowadzona będzie zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawnymi i w sposób nie stanowiący zagrożenia 

dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. Powstające na terenie inwestycji odpady gromadzone

będą  w  sposób  selektywny,  w  miejscach  zabezpieczonych  przed  niekorzystnym wpływem 

warunków  atmosferycznych,  a  następnie  odbierane  przez  firmy  posiadające  stosowne 

pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania, a także odzysku lub 

unieszkodliwiania poszczególnych rodzajów odpadów.

Projektowana Inwestycja nie będzie stwarzać w stosunku do środowiska gruntowo – 

wodnego zagrożenia ściekami. Projektowane w ramach Inwestycji rozwiązania technologiczne 

zapewniają bezpieczną gospodarkę wodno – ściekową dla otaczającego środowiska.

Przewidziana działalność będzie stanowić źródło emisji zorganizowanej zanieczyszczeń 

do powietrza atmosferycznego.  W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń  pochodzących z 

planowanej  instalacji,  malarnia  wyposażona  będzie  w filtrację  powietrza  nawiewanego  na 

filtrach  kieszeniowych o zdolności wychwytywania pyłów 91%. Przeprowadzone  obliczenia 

w zakresie  oddziaływania hałasu emitowanego  do  otoczenia wykazały,  że  funkcjonowanie 
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planowanej  inwestycji  nie  będzie  powodować  ponadnormatywnej  uciążliwości  dla 

otaczającego środowiska.

Projektowana  inwestycja  w  okresie  eksploatacji  nie  spowoduje  żadnych  zmian 

w świecie roślin oraz świecie zwierzęcym tego rejonu, a także nie będzie wywierała ujemnego 

wpływu na ludzi.

Reasumując  można  stwierdzić,  że  oddziaływanie  projektowanego  przedsięwzięcia, 

polegającego  na  rozbudowie  zakładu  „WAKRO”  Sp.  z  o.o.  w  Krępnej  o  instalację  do 

malowania,  po  zastosowaniu  wskazanych  zabezpieczeń,  nie  spowoduje  przekroczeń 

dopuszczalnych standardów środowiskowych w tamtejszym terenie. 
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