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1. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA RAPORTU, 
CEL OPRACOWANIA I KWALIFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA.

1.1. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Niniejszy  raport  opracowano  na  podstawie  zlecenia  Inwestora  w  oparciu  o 
następujące materiały i podkłady:

1) Postanowienie  Burmistrza  Zdzieszowic  nr  Oś.7625-7/2010  z  dnia  07.09.2010  r.  
o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

2) Karta  Informacyjna  przedsięwzięcia  do  wniosku  z  dnia  02.08.2010  o  wydanie  decyzji  o 
uwarunkowaniach środowiskowych.

3) Wypis  i  wyrys  z  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Nr  2  dla 
sołectwa Rozwadza zatwierdzony uchwałą RM w Zdzieszowicach nr  XXI/163/2000 z 
dnia 29.02.2000 (Dz.U. Woj. Opolskiego nr 19/15.03.2000, poz.73).

4) Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice.

5) Wykaz właścicieli i władających gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej.

6) Odpis z KRS.

7) Umowy na dostawę mediów.

8) Dane techniczne wentylatora hali produkcyjnej.

9) Karty charakterystyki substancji/preparatów zastosowanych do produkcji.

10) Decyzja Starosty Krapkowickiego nr ROŚ.7690-1/2006 z dnia 22.03.2006 r. zezwolenie 
na wytwarzanie odpadów.

11) Pismo  Opolskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  określające  tło 
zanieczyszczeń.

12) Mapa zasadnicza w skali 1:1000.

13) Obowiązujące akty prawne.

1.2. Stosowane skróty i oznaczenia:

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

mpzp - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

POŚ - Ustawa Prawo ochrony środowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001 r.
 - tekst jednolity. Dz.U. Nr 25 z 2008, poz. 150

RRM – Rozporządzenie Rady Ministrów

Dz.U. – Dziennik Ustaw

KW – Księga Wieczysta
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1.3. Cel opracowania i kwalifikacja przedsięwzięcia.

1.3.1.Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
polegającego na dobudowaniu linii Nr 9 produkcji folii wraz z maszyną drukującą w 
istniejącej hali produkcyjnej Zakładu Nordfolien Sp. z o.o. w Zdzieszowicach przy 
ul. Rozwadzkiej 4 na działkach nr 859/1 i 860/2.

Celem raportu jest przygotowanie danych i informacji niezbędnych do uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, o której mowa w art. 71 ustawy 
z  dnia  3  października  2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na 
środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Burmistrz  Zdzieszowic  Postanowieniem  znak  Oś.7625-7/2010  z  07.09.2010  r.  stwierdził 
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 
ww.  przedsięwzięcia  mogącego  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz 
ustalił  zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia  na  środowisko 
zgodnie  z  art.  66  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania  na  środowisko  (Dz.U.  nr  199,  poz.  1227  z  późn.  zm.)  z  wyłączeniem 
wymogów  art.  66  ust.  1  pkt  16  ww.  ustawy  w  zakresie  dotyczącym  przedstawienia 
propozycji  monitoringu  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  na  etapie  budowy  i  
eksploatacji lub użytkowania , w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura  
2000 oraz integralność tego obszaru.

1.3.2. Kwalifikacja przedsięwzięcia

Zgodnie z §3 ustęp 1 pkt.14 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 r. Nr 257, poz. 2573) „instalacje do 
powierzchniowej  obróbki  substancji,  przedmiotów  lub  produktów  z 
wykorzystaniem  rozpuszczalników  organicznych”  zalicza  się  do  przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których organ wydający decyzję o 
środowiskowych  uwarunkowaniach  może  stwierdzić  obowiązek  sporządzenia  raportu  o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowienie o obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu opisywanego przedsięwzięcia 
na środowisko oraz o jego zakresie wydał Burmistrza Zdzieszowic pismem nr Oś.7625-7/2010 z 
dnia 07.09.2010 r. po zasięgnięciu opinii:

o Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr ROŚ-16-WOOŚ-6613-2-
371/10/lw z 01.09.2010r.

o Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach znak NZ/TM-
4325-41/10 Z 01.09.2010r.

Omawiane przedsięwzięcie nie będzie przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na 
obszar  NATURA  2000,  którym  jest  Park  Krajobrazowy  Góra  Św.  Anny  oraz  Obszar 
Chronionego Krajobrazu Łęg Zdzieszowicki. 
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2. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie  będące  przedmiotem  niniejszego  raportu  zlokalizowane  jest  w 
istniejącej hali produkcyjnej na terenie funkcjonującego zakładu NORDFOLIEN POLSKA 
Sp.  z  o.o.  w  Zdzieszowicach  przy  ul.  Rozwadzkiej  4  (działka  nr  895/1  i  860/2,  obręb 
Rozwadza, gmina Zdzieszowice). Prawnym właścicielem działek jest NORDFOLIEN POLSKA 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rys.1: Wycinek mapy topograficznej rejonu lokalizacji przedsięwzięcia
(niebieskim trójkątem zaznaczony teren zakładu)
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Teren inwestycji wyposażony jest w kompletną infrastrukturę przemysłową i komunikacyjną 
oraz posiada pełne uzbrojenie z doprowadzonymi mediami przemysłowymi. Dojazd od strony 
centrum Zdzieszowic zapewnia droga gminna ul. Góry Sw. Anny oraz ul. Żyrowska. Od strony 
Rozwadzy dojazd drogą powiatową ul. Rozwadzką.

Teren lokalizacji inwestycji graniczy z północną częścią miasta Zdzieszowice i znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie zachodniej granicy terenów zainwestowania mieszkaniowego niskiej 
intensywności miasta Zdzieszowice, tzw. Zdzieszowice Osiedle, stanowiących zachodnią pierzeję 
ul. Żyrowskiej.

W sąsiedztwie zakładu zlokalizowane są:

 Od północy - tereny nie zainwestowane, w dużej części należące do inwestora oraz małe 
fragmenty lasu, 

 Od strony wschodniej - tereny dzielnicy mieszkaniowej jednorodzinnej

 Od strony południowej i południowo-wschodniej znajdują się tereny leśne i park. W nieco 
większej odległości (około 400-500m) znajdują się tereny sportowe wraz z stadionem.

 Od strony zachodniej - tereny otwarte nie zainwestowane.

Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości ok. 120 m od hali produkcyjnej, 
od strony wschodniej. Są to tereny dzielnicy mieszkaniowej Zdzieszowice Osiedle stanowiące 
zabudowę jednorodzinną.

Teren  planowanej  inwestycji  przeznaczony  jest  w  miejscowym  planie  zagospodarowania 
przestrzennego Nr 2 dla sołectwa Rozwadza, zatwierdzonym uchwałą RM w Zdzieszowicach 
nr XXI/163/2000 z dnia 29.02.2000 (Dz.U. Woj. Opolskiego nr 19/15.03.2000, poz.73) pod 
działalność przemysłowo-usługową – symbol planu: 3P-U.

Teren lokalizacji nie jest objęty ochroną konserwatorską. Działka nie znajduje się w strefie 
eksploatacji  górniczej.  Na  terenie  zakładu nie  występują  gleby  uprawne  –  jest  to  teren 
przemysłowy.

Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego oddziaływania na środowisko w 
szczególności  przy  istniejącym  użytkowaniu  terenu,  zdolności  samooczyszczania  się 
środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych 
oraz  uwarunkowań  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  - 
uwzględniające:

a) Obszary  wodno-błotne  oraz  inne  obszary  o  płytkim zaleganiu  wód podziemnych.   
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest położone na obszarze wodno-błotnym ani  na 
obszarze o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) Obszary wybrzeży.

Przedsięwzięcie położone jest w odległości około 500 km od wybrzeża morskiego i w 
żaden sposób nie jest możliwe jego oddziaływanie na obszary wybrzeży.

c) Obszary górskie lub leśne.

Obszary  górskie  znajdują  się  w  linii  prostej  około  100  km  od  przedmiotowego 
przedsięwzięcia  a  obszary  leśne  graniczą  bezpośrednio  z  działką  inwestora. 
Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało negatywnie na te obszary.

d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników 
wód śródlądowych.

Przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku nie wpłynie na jakość wody i ujęć wód i 
obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.
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e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i 
zwierząt  lub  ich  siedlisk  lub  siedlisk  przyrodniczych  objętych  ochroną,  w  tym obszary 
Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Najbliższe  obszary  chronione w ramach NATURA 2000 znajdują  się  w następujących 
odległościach od zakładu: SOO Góra Świętej Anny - 3,5 km, SOO Łęg Zdzieszowicki – 
1,5 km, dlatego przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na obszary chronione. 
Szczegółowy opis zawarto w punkcie 4.2 raportu.

f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Na przedmiotowym obszarze nie występują przekroczenia standardów jakości środowiska.

g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenach rolniczych, znacznie oddalonych od 
obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne i 
nie będzie wpływać negatywnie na te obszary.

h) Gęstość zaludnienia.

Gęstość zaludnienia na obszarze gminy Zdzieszowice wynosi: 299 osób/km2.

i) Obszary przylegające do jezior.

W rejonie analizowanego obszaru brak jest jezior naturalnych i sztucznych zbiorników 
wodnych.

j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Najbliższe uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej znajduję się w odległości 150 km.
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3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia oraz warunków  użytkowania terenu 
w fazie budowy i eksploatacji

3.1.1. Istniejący stan zagospodarowania działki.

Istniejąca  hala  produkcyjna  Zakładu  NORDFOLIEN  POLSKA  Sp.  z  o.o.,  w  której 
montowana będzie nowa linia produkcyjna Nr 9, zlokalizowana jest na działkach nr 859/1 i 
860/2. Dojazd do zakłady z drogi publicznej – ul. Rozwadzka. Aktualnie działki zabudowane 
są  budynkiem administracyjno-produkcyjnym oraz  posiadają  pełne  uzbrojone  w  zakresie 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci energii 
elektrycznej,  sieci  ciepłowniczej  oraz  sieci  telefonicznej.  Zakład  oraz  jego  obiekty 
wyposażone są w przyłącza:

• przyłącze wodociągowe, 

• przyłącze kanalizacji sanitarnej, 

• kanalizację deszczową (rozsączanie), 

• przyłącze energetyczne 

• przyłącze gazowe. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

o hala produkcyjna połączona od strony południowej z budynkiem administracyjnym 
oraz od strony zachodniej z częścią techniczno-warsztatową

o portiernia

o budynek magazynowy

Ponadto na działce znajdują się:

o wewnętrzna droga dojazdowa z parkingami 

o place składowe 

o tereny zielone

3.1.2. Planowany stan zagospodarowania działki.

Planowane przedsięwzięcie realizowane w istniejącej hali produkcyjnej swoim 
zakresem obejmuje:

o montaż oraz rozruch nowej linii  technologicznej  Nr  9 do produkcji  folii  „stretch – 
hood” w ilości ok. 2 500 Mg/rok (ekstruder Nr 9)

o montaż maszyny drukującej DM9,

o przebudowę  niezbędnej  infrastruktury  technicznej  (montaż  m.in.  nowych 
wentylatorów, nowych emitorów zanieczyszczeń oraz podłączenie wentylacji maszyny 
drukującej DM9 do istniejącego dopalacza RELOX).
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Rys.2: Plan hali
(czerwoną strzałką zaznaczono nową linię produkcyjną Nr 9 z maszyną drukującą DM9)

Wymiary istniejącej hali produkcyjnej: L60,0 x B(2x30,0)m, 
       wysokość: H1 = 7,0m (cz. niska), H2 = 16,2m (cz. wysoka)

Realizacja  inwestycji  nie  wymaga  zajmowania  nowych  terenów  i  realizowana  będzie  na 
wolnym polu nr 9 istniejącej hali produkcyjnej nr 2. Forma architektoniczna budynku hali 
produkcyjnej nie ulega zmianie.

3.1.2.1. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu: 

o Całkowita powierzchnia działek nr 859/1 i 860/2 - Pc= 64 245 m2

o Powierzchnia zabudowy istniejącej - Pz= 7 080 m²

Autor: Z.P.-U. HI-EKO s.c. w Opolu, ul. Wschodnia 25, tel. 77 456 37 85
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o w tym powierzchnia istniejącej hali - Ph= 3 800 m²

o Powierzchnia zabudowy projektowanej - Pz= 0 m2

o Powierzchnia istniejącego zaplecza technicznego hali 
(silosy, trafo, kompresorownia, chłodnia wodna), - Pzt= 183,6 m2

o Powierzchnia placów składowych, - Pp= 5 574,7 m2

3.2. Główne cechy charakterystycznych procesów produkcyjnych, objętych 
wnioskiem

3.2.1. Ogólna charakterystyka obiektu

Planowana do rozbudowy hala produkcyjna Zakładu Nordfolien Polska Sp. z o.o. w 
Zdzieszowicach  jest  instalacją  istniejącą,  prowadzącą  zgodnie  z  wpisem  do  Krajowego 
Rejestru  Sądowego  nr  KRS:  0000111269  działalność  gospodarczą  obejmującą  m.in. 
produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych. W zakładzie prowadzi się produkcję opakowań z 
tworzywa sztucznego. Są to worki o różnych rozmiarach i folie do pakowania np. palet do 
transportu różnego typu produktów.

Wielkość produkcji (wydajność roczna dla pracy czterozmianowej):

o aktualnie 14 500 Mg/rok

o po rozbudowie 16 000 Mg/rok (wzrost o ok. 17%)

3.2.2. Opis procesu technologicznego oraz schemat technologiczny.

Stan istniejący:

Aktualnie NORDFOLIEN POLSKA Sp. z o.o. w Zdzieszowicach jest producentem:

o folii typu LDPE o grubości 40 - 250μm

o folii dwuwarstwowej Coex typu LDPE o grubości 40 - 250μm,

o nadruków na folii metodą fleksograficzną,

o worków foliowych,

o opakowań transportowych.

Produkowane folie są wytwarzane metodą wytłaczania, jako folia wydmuchiwana. Na foliach 
wykonywane są nadruki metodą fleksografii. Wyprodukowana folia może być 
konfekcjonowana, zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców.

Produkowane folie LDPE są wytwarzane metodą wytłaczania, jako folie wydmuchiwane, w 
następujących etapach: 

o przygotowanie granulatu PE (substratu) z silosów lub worków pakowych, 

o mieszanie i odważanie granulatu oraz dodatków, 

o topienie termiczne granulatu w ekstruderze (do stanu płynnego), 

o transport stopionego granulatu w ekstruderze za pomocą ślimaka do głowicy 
wtryskowej – urządzenia dmuchania folii, 
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o wytworzenie pęcherza folii na wytłaczarce za pomocą dmuchawy dostarczającej 
powietrze zewnętrzne w ilości 5000 m3/h,

o odbiór zimnej folii na górnym podeście – przeciąganie folii przez jednostkę 
płaskofałdową,

o sprowadzenie folii za pomocą rolek kierujących na poziom podłogi,

o nawijanie folii na nawijarce.

Produkcja folii typu Coex odbywa się podobnie, lecz przy zastosowaniu dwóch ekstruderów i 
wielowarstwowej głowicy wtryskowej.

Substrat do produkcji (granulatu PE) aktualnie dowożony jest do zakładu w workach lub 
cysternach  i  składowany  w  silosach.  Część  worków  z  substratem  przechowywana  jest 
bezpośrednio  przy  zasypach,  gdzie  po  rozpakowaniu  obsługa  przesypuje  granulat 
polietylenowy do zasobników. 

W pomieszczeniu zasypów znajduje się sześć stanowisk do zasypów ekstruderów (jeden z 
ekstruderów jest  podwójny).  Regenerat  dowożony w workach typu Big Bag po 1000 kg 
zasypywany jest do zasypów 1 i 2, a do pozostałych zasypów trafia substrat nowy w workach 
po 25 kg. 

Na etapie dozowania substratu nie występuje emisja substancji do powietrza. 

Substrat  transportowany  jest  pneumatycznie  na  ekstrudery,  gdzie  po  odważeniu  i 
wymieszaniu  ulega  obróbce  termicznej.  Pod  wpływem  wysokiej  temperatury  wewnątrz 
ekstrudera polietylen doprowadza się do stanu płynnego i przy pomocy obrotowego ślimaka 
zostaje  on  przetransportowany  do  urządzenia  dmuchania  folii.  Poprzez  doprowadzony 
strumień powietrza w czasie procesu wytłaczania, nad urządzeniem wytwarza się pęcherz 
foliowy  w  postaci  rękawa.  Taśma  folii  kierowana  jest  następnie  pionowo w  górę,  gdzie 
następuje  jej  schłodzenie.  Dalej  folia  za  pomocą  rolek  kierujących  sprowadzana  jest  na 
poziom podłogi, gdzie na stacji nawijania zostaje zwinięta w rolkę jako folia płaska lub jako 
rękaw. 

Emisja  zanieczyszczeń,  tj.  etylen, jaki  może  wydzielać  się  podczas  obróbki  termicznej 
substratu przechodzi do powietrza hali, skąd usuwany jest poprzez wentylację ogólną hali 
produkcyjnej.  Pomiary  stanowiskowe  przeprowadzone  przez  Laboratorium  Ochrony 
Środowiska Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach wykazały,  że w trakcie procesów 
produkcyjnych emitowany jest również etylobenzen. 

Produkt finalny - folia zrolowana – przekazywany jest końcowemu odbiorcy do wykorzystania 
lub do dalszej przeróbki.

Zanim wyprodukowana folia przejdzie do następnego etapu ciągu technologicznego pewna 
jej część przechodzi przez urządzenia przygotowujące jej powierzchnię do nadruku farby. Do 
tego celu wykorzystywany jest łuk elektryczny. W czasie tej operacji powstaje ozon, który 
jest emitowany do powietrza atmosferycznego.

Nanoszenie nadruków na folię odbywa się na drukarce firmy UTECO w następujących 
etapach:

o obróbka wstępna „Corona”,

o nanoszenie farby za pomocą max 4 bębnów drukarskich, 

o suszenie folii,

o dziurkowanie folii w prasie do dziurkowania,

o nawijanie folii na nawijarkach.
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Drukowanie odbywa się z prędkością 50 m/min przy zużyciu farby w ilości około 8 g/m2. Na 
etapie drukowania powstają opary rozpuszczalników stosowanych do farb fleksograficznych. 
Źródłem powstawania zanieczyszczeń są dwie maszyny drukarskie przy liniach produkcyjnych 
1.4.7  i  8  -  druk  wstępny.  Zanieczyszczenia  powstające  podczas  procesu  drukowania 
wstępnego  są  emitowane  do  atmosfery  przez  6  wentylatorów  obsługujących  całą  halę 
(również ekstrudery), ponieważ drukarki te nie posiadają osobnego układu wentylacyjnego. 

Konfekcjonowanie folii odbywa się na linii Rollomat oraz Elektronik. Najważniejsze elementy 
linii to:

o cięcie folii (wąż foliowy) na odcinki,

o formowanie dna i perforacja pojedynczych worków,

o nawijanie worków na zwoje 20÷25 sztuk,

o automatyczne pakowanie folii w kartony.

Produkcja folii odbywa się na 9 polach roboczych, zlokalizowanych w części wysokiej hali. W 
tej części hali jest 1 pole rezerwowe, które planuje się wykorzystać do zainstalowania linii nr 
9 z maszyna drukującą będącej przedmiotem omawianego przedsięwzięcia. 

Produkcja folii przeznaczonej do wytwarzania worków na śmieci odbywa się w wydzielonej 
części hali – tzw. części brudnej, oddzielonej ścianami i bramą (folia szybkobieżna). 

Drukowanie folii  odbywa się na  dwóch liniach maszyn drukujących czterokolorowych 
(dużych) nr 5 oraz nr 6 i jednej linii maszyny drukującej dwukolorowej (małej) nr 
10, które są podłączone do instalacji regeneracyjnego dopalania termicznego o wydajności 
8000  Nm3/h  o  gwarantowanej  redukcji  lotnych  związków  organicznych  do  20  mg/m3 i 
skuteczności  >  94%;  oraz  na  maszynie  drukującej  współpracującej  z  urządzeniem 
konfekcjonującym Elektronik 3, z której zanieczyszczenia lotne są emitowane bezpośrednio 
do powietrza atmosferycznego.

Konfekcjonowanie folii odbywa się na 4 urządzeniach: trzech typu Elektronik i jednym typu 
Rollomat.

Etapy produkcji polegające na obróbce mechanicznej (np. cięcie, nawijanie, składowanie) nie 
stanowią źródła zanieczyszczeń atmosferycznych. 

W  Laboratorium  Kontroli  Jakości  produkowana  folia  sprawdzana  jest  pod  względem 
kurczliwości i jonizacji. Podczas tej operacji emitowane są zanieczyszczenia z odczynników 
stosowanych do kontroli jakości.

Gaz ciekły propan-butan, który jest używany do palników instalacji dopalania termicznego 
LZO, magazynowany jest w dwóch zbiornikach magazynowych o pojemności 6,4 m3 każdy. 
Zbiorniki nie są źródłem emisji zanieczyszczeń.

Stan projektowany:

W wolnym polu istniejącej hali produkcyjnej nr 1 oraz nr 2 planuje się dobudowę nowej 
linii Nr 9 z maszyną drukującą do produkcji nowego asortymentu folii stretch – 
hood w ilości ok. 2 500 Mg/rok.

Folie stretch – hood będą produkowane z polietylenu na podstawie receptury dopasowanej 
do  potrzeb klienta.  Granulaty  będą mieszane i  doprowadzane do wytłaczarki  za pomocą 
układu dozowania. W układzie dozowania następuje „wymieszanie” granulatów wg ustalonej 
receptury.  Pracownik  wpisuje  recepturę  do  systemu  komputerowego,  a  cały  proces 
dozowania  i  mieszania  odbywa  się  automatycznie  pod  stałym  nadzorem  systemu 
komputerowego. 
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Odpowiednio wymieszany granulat trafia do wytłaczarki gdzie w układzie ślimak-cylinder pod 
wpływem temperatury ok. 180° - 200°C zostaje uplastyczniony i wymieszany. Masa ta pod 
wpływem obrotów ślimaka trafia do głowicy wytłaczarki, z której pod wpływem powietrza 
następuje  rozdmuch.  Z  masy  tworzy  się  balon,  który  na  skutek  dmuchanego  powietrza 
wewnątrz i zewnątrz stygnie/zamarza. Trafia do kosza kalibrującego gdzie ustala się wymiar 
folii (szerokość).

Balon jest  prowadzony w górną część hali  produkcyjnej.  W tym czasie w dalszym ciągu 
spada temperatura folii. W dalszej części ciągu produkcyjnego następuje ustawienie zakładek 
i złożenie folii w urządzeniu, które nazywamy wyciąg. Folia złożona w taśmę/rękaw poprzez 
układ wałków obrotowych i chłodzących jest prowadzona do dolnej części hali produkcyjnej.

Aby przygotować folię do druku konieczne jest przygotowanie folii do „przyjęcia” farby. Do 
tego  celu  służy  generator  koronowy  –  pod  wpływem  wysokiego  napięcia  (łuku 
elektrycznego) zmienia się struktura powierzchni folii. W czasie tej operacji powstaje ozon, 
który jest odprowadzany z hali poprzez odciąg dachowy.

Tak  przygotowana  folia  trafia  do  maszyny  drukującej.  W  tej  maszynie  następuje 
zadrukowanie folii. Motyw druku i ilość zadrukowanej folii jest zależne od klienta. Opary z 
farb i rozpuszczalników są odprowadzane poprzez układ rur do spalarki LZO. Nad całym tym 
procesem czuwa tzw. System Heck.

Zadrukowana folia może ulec dalszej obróbce w postaci dziurkowania lub perforacji, może 
zostać przycięta lub rozcięta (na życzenie klienta).

Tak przygotowana folia trafia na ostatni etap produkcji – do nawijarki. W tym procesie folia 
jest nawijana na rolki o długości lub wadze podanej przez klienta w zleceniu. O nawinięciu 
pełnej rolki maszyna sygnalizuje sygnałem dźwiękowym i pracownik odbiera gotowy produkt.
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Schemat procesu wytłaczania – linia Nr 9

Granulat podstawowy  z 
petrochemii

Pneumatyczny 
system 

zaopatrywania

Automatyczny pneumatyczny system 
mieszający programowany wg AA

Domieszki i barwniki 
patrz receptura AA

Automatyczne 
odważanie dawek

Roztapianie granulatu 
w wytłaczarce

Transport roztopionego granulatu  za 
pomocą ślimaka do dyszy wydmuchującej, 

parametry maszyny wg MDB

Odciąganie ukształtowanej foli. 
Parametry odciągu wg AA

Prowadzenie folii przez 
system rolek

Nawijanie folii na tuleje 
plastikową, ilość metrów wg AA 

Przekazanie gotowej roli do 
magazynu półproduktów

Bezpośrednie podanie 
folii na maszynę 

drukującą patrz schemat 
drukarnia

Przekazywanie 
odpadów do utylizacji

Wydmuchanie folii za pomocą głowicy 
dmuchającej doprowadzającej powietrze 

atmosferyczne. Parametry wydmuchu wg AA
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3.2.3. Zużycie materiałów oraz surowców:

Po uruchomieniu nowej linii nr 9 wraz z maszyną drukującą przewidywane jest 
następujące zużycie materiałów w zakładzie:

Tabela Nr 1
Lp. Nazwa materiału Jednostka Przewidywane zużycie
1. Farba drukarska CHESPA kg/rok 31928
2. Rozcieńczalnik FFM kg/rok 70864
3. Metoksybutanol kg/rok 6030
4. Octan etylu kg/rok 920
5. Etoksypropanol kg/rok 4546

Razem: kg/rok 114 288
6. Gaz ziemny wysokometanowy GZ50 m3/rok 120 000
7. Gaz propan-butan kg/rok 82 786
8. Granulat PE - nowy kg/rok 9 700
9. Granulat PE – po recyklingu kg/rok 4 800*

* - dotyczy tylko recyklingi na potrzeby własne

Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie zakładu w wodę odbywa się z sieci miejskiej. Woda używana jest do celów 
chłodniczych (chłodzenie maszyn i urządzeń) oraz do celów sanitarnych. 

Po zakończeniu rozbudowy chłodzenie maszyn i urządzeń technologicznych wodą pozostanie 
bez zmian, tj. odbywać się będzie w obiegu zamkniętym. 

Bilansu wodny zakładu przedstawia się następująco:

 średnie roczne zużycie wody: 960 m3/rok

 średnie miesięczne zużycie wody: 96 m3/m-c

 średnie dobowe zużycie wody: 3,2 m3/d

Przeznaczenie zużytej wody:

o Woda technologiczna: 120 m3/rok (8 m3/m-c)

o Woda na cele socjalne: 840 m3/rok (84 m3/m-c)

Dostawa ciepłej wody użytkowej – z własnej kotłowni gazowej.

3.2.4. Zatrudnienie i organizacja pracy

Zatrudnienie dotychczasowe:

o pracownicy produkcji - 53 osoby, 

o pracownicy administracji - 16 osób,

o zatrudnienie ogółem - 71 osób.

Zatrudnienie po zakończeniu montażu nowej linii Nr 9 oraz po uruchomieniu produkcji folii 
stretch –  hood nie  ulegnie  zmianie.  Bezpośrednio  w produkcji  pracować będą wyłącznie 
mężczyźni. Praca zakładu w ruchu ciągłym, w systemie 4 zmianowym tj. 24 h/dobę, 327 dni/
rok. Przyjęto:

- czas pracy zakładu/linii produkcyjnych 7 850 h/rok
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- czas pracy instalacji emitujących LZO: 6 000 h/rok

3.2.5. Spedycja oraz transport

Teren zakładu jest ogrodzony. Obsługa komunikacyjna zakładu z wykorzystaniem 
istniejącego wjazdu z drogi powiatowej Zdzieszowice-Rozwadza. 

Transport samochodowy oraz transport wewnętrzny technologiczny (wózki spalinowe) tylko 
w porze dziennej (I oraz II zmiana).

Określenie natężenia ruchu na terenie zakładu:

1. Ilość samochodów do transportu surowców oraz materiałów

Surowce: 16 000 ton/rok : 327 d/rok : 25 ton/sam. = 2 sam/d = 1 sam/I zm

Pozostałe mat. (w tym  gaz): = 1 sam/d = 1 sam/I zm

2. Ilość samochodów do spedycji gotowej produkcji

Gotowa produkcja: 16 000 ton/rok : 327 d/rok : 25 ton/sam. = 2 sam/d = 1 sam/I zm

RAZEM (1+2): = 5 sam/d = 3 sam/I zm

3. Transport wewnętrzny (wózki spalinowe):

Przyjęto czas pracy: = 4 h/d = 2 h/I zm

3.3. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska

3.3.1. Wytwarzanie ścieków:

Montaż oraz eksploatacja nowej linii produkcyjnej Nr 9 w istniejacej hali produkcyjnej 
nie  spowoduje wzrostu  ilości  wytwarzanych  ścieków  socjalno-bytowych,  nie  będzie 
generowała  ścieków  technologicznych  oraz  nie  spowoduje zmian  w  gospodarce  wodami 
opadowym.  Bilans  wytwarzanych  ścieków  w  całym  zakładzie  Nordfolien  pozostanie  bez 
zmian.

3.3.2. Emisja substancji do powietrza:

W  wyniku  uruchomienia  nowej  linii  nr  9  zwiększy  się  ilość  zanieczyszczeń 
emitowanych do powietrza. Zanieczyszczenia powstawać będą w następujących źródłach:

• wentylacja miejscowa ze stanowiska ekstrudera nr 9;
• odciąg miejscowy ze stanowiska drukowania DM9 do dopalacza;
• wentylacja miejscowa stanowiska naświetlania linii nr 9 (emisja ozonu).

W wyniku obliczeń przeprowadzonych w dalszej części raportu nie stwierdzono przekroczeń 
dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu ani wartości odniesienia. Zakładana emisja do 
powietrza nie spowoduje przekroczeń standardów jakości środowiska.

3.3.3. Wytwarzanie odpadów:

W związku z eksploatacją linii nr 9 przewiduje się wzrostu wytwarzanych odpadów w 
stosunku  do  posiadanej  Decyzji  Starosty  Krapkowickiego  nr  ROŚ.7690-1/2006  z  dnia 
22.03.2006 r., dlatego ich ilości na etapie eksploatacji będą następujące:
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- Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych -     33,9 Mg/rok

- Ilość wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne - 3 241,6 Mg/rok

- Ilość odpadów przeznaczonych do samodzielnego odzysku - 1 500,0 Mg/rok

3.3.4. Emisja hałasu:

Dodatkowymi źródłami uciążliwości akustycznej po uruchomieniu linii nr 9 będą: 

• źródła wewnętrzne: pracująca w istniejącej hali linia nr 9 z drukarką DM9

• źródła  zewnętrzne:  dachowa  wyrzutnia  powietrza  z  ekstrudera  nr  9  (z  tłumikiem), 
dachowa  wyrzutnia  ozonu  z  maszyny  nr  9  (z  tłumikiem)  oraz  dachowa  awaryjna 
wyrzutnia z nad maszyny drukarskiej nr 9 (z tłumikiem)

Z  nieznacznie  większą  intensywnością  pracować  będą  źródła  ruchome  hałasu:  wózków 
widłowe oraz samochody ciężarowe (dostawa surowców oraz odbiór produkcji). 

Na  podstawie  obliczeń  imisji  hałasu  przeprowadzonych  w  dalszej  części  raportu  można 
stwierdzić,  że  działalność  zakładu  nie  będzie  powodowała  przekroczeń  standardów 
akustycznych w otaczającym środowisku.

3.3.5. Przewidywane oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska.

Tabela Nr 2

Elementy środowiska
Przewidywany stopień oddziaływania 
na środowisko w trakcie eksploatacji

istotny nieznaczny nieistotny

wody podziemne X

wody powierzchniowe X

jakość powietrza i warunki klimatyczne X

klimat akustyczny X

gleby i powierzchnia ziemi X

użytkowanie terenu i krajobraz X

funkcjonowanie ekosystemów X

dziedzictwo historyczne i kulturowe X
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4.  OPIS  ELEMENTÓW  PRZYRODNICZYCH  ŚRODOWISKA  OBJĘTYCH  ZAKRESEM 
PRZEWIDYWANEGO  ODDZIAŁYWANIA  PLANOWANEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA  NA 
ŚRODOWISKO.

4.1. Charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu otaczającego  
projektowane przedsięwzięcie.

Lokalizacja  przedsięwzięcia  jest  zgodna  z  miejscowym  planem  zagospodarowania 
przestrzennego Nr 2 dla sołectwa Rozwadza, zatwierdzonym uchwałą RM w Zdzieszowicach 
nr  XXI/163/2000  z  dnia  29.02.2000  (Dz.U.  Woj.  Opolskiego  nr  19/15.03.2000,  poz.73). 
Zgodnie z mpzp teren zakładu oznaczony jest symbolem 3P-U – tereny przeznaczone pod 
działalność przemysłowo-usługową.

Najbliższe  otoczenie  działek,  na  których  zlokalizowana  jest  hala  produkcyjna  stanowią 
aktualnie tereny: 

 od północy - tereny nie zainwestowane, w dużej części należące do inwestora oraz małe 
fragmenty lasu, 

 od strony wschodniej - tereny dzielnicy mieszkaniowej jednorodzinnej

 od strony południowej i południowo-wschodniej znajdują się tereny leśne i park. W nieco 
większej odległości (około 400-500m) znajdują się tereny sportowe wraz z stadionem.

 od strony zachodniej - tereny otwarte nie zainwestowane.

Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości ok. 120 m od hali produkcyjnej, 
od strony wschodniej. Są to tereny dzielnicy mieszkaniowej Zdzieszowice Osiedle stanowiące 
zabudowę jednorodzinną.

Na terenie zakładu nie występują gleby uprawne – jest to teren przemysłowy. Istniejące 
pojedyncze egzemplarze drzew wysokich nie zostaną naruszone.

4.2.  Charakterystyka  florystyczno-faunistyczna  o  bszarów specjalnie  chronionych   
istniejących   i proponowanych do ochrony oraz obszarów   cennych przyrodniczo.      

W tabeli nr 3 przedstawiono wykaz obszarów przyrodniczych podlegających ochronie 
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, a także przepisami dotyczącymi tzw. obszarów Natura 
2000 oraz obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 zlokalizowanych na obszarze 
województwa opolskiego.

Tabela Nr 3:

Lp. Typ obszaru Kod obszaru Nazwa

Specjalne obszary ochrony (SOO) siedlisk NATURA 2000
1 Specjalny Obszar Ochrony PLH100007 Załęczański Łuk Warty
2 Specjalny Obszar Ochrony PLH160001 Forty Nyskie
3 Specjalny Obszar Ochrony PLH160003 Kamień Śląski
4 Specjalny Obszar Ochrony PLH160014 Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej
5 Specjalny Obszar Ochrony PLH160016 Przyłęk nad Białą Głuchołaską
6 Specjalny Obszar Ochrony PLH160018 Rozumicki Las
7 Specjalny Obszar Ochrony PLH160017 Teklusia
8 Specjalny Obszar Ochrony PLH160010 Łąki w okolicach Chrząstowic
9 Specjalny Obszar Ochrony PLH160013 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą
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10 Specjalny Obszar Ochrony PLH160011 Łęg Zdzieszowicki
11 Specjalny Obszar Ochrony PLH160019 Żywocickie Łęgi
12 Specjalny Obszar Ochrony PLH160004 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka
13 Specjalny Obszar Ochrony PLH160007 Góry Opawskie
14 Specjalny Obszar Ochrony PLH020017 Grądy w Dolinie Odry
15 Specjalny Obszar Ochrony PLH160002 Góra Świętej Anny
16 Specjalny Obszar Ochrony PLH160008 Dolina Małej Panwi
17 Specjalny Obszar Ochrony PLH160009 Lasy Barucickie
18 Specjalny Obszar Ochrony PLH160012 Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą
19 Specjalny Obszar Ochrony PLH160005 Bory Niemodlińskie

Obszary specjalnej ochrony (OSO) ptaków NATURA 2000
1 Obszar Specjalnej Ochrony PLB020002 Grądy Odrzańskie
2 Obszar Specjalnej Ochrony PLB160004 Jezioro Turawskie
3 Obszar Specjalnej Ochrony PLB160003 Zbiornik Otmuchowski
4 Obszar Specjalnej Ochrony PLB160002 Zbiornik Nyski

Na  terenie  województwa  opolskiego  nie  występują  obszary  parków narodowych  w myśl 
ustawy o ochronie przyrody.

Teren lokalizacji projektowanej inwestycji (patrz Rys. 3, 4) położony jest w znacznej odległości 
od głównego ciągu ekologicznego związanego z doliną rzeki Odry oraz w bezpiecznej odległości 
od  obszarów  o  szczególnych  walorach  krajobrazowo-przyrodniczych.  Najbliższe  obszary 
chronione w  ramach  NATURA  2000  oraz  obszary  cenne  przyrodniczo znajdują  się  w 
następujących odległościach od inwestycji:

(1) SOO Góra Świętej Anny – 3,5 km

(2) SOO Łęg Zdzieszowicki – 1,5 km

Rys. 3.  Lokalizacja najbliższych obszarów Natura 2000 
(strzałką niebieską zaznaczono teren inwestycji)
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Rys. 4.  Lokalizacja istniejących obszarów Natura 2000 
w województwie opolskim (strzałką niebieską zaznaczono teren inwestycji)

Charakterystyka Specjalnego Obszaru Ochrony   Góra Św. Anny (  PLH160002  ).      

Obszar Parku „Góra Św. Anny” został zgłoszony w roku 2004 do międzynarodowego programu 
NATURA 2000. Obszar ten obejmuje powierzchnię 5174,6 ha. W Parku występują: na terenie 
gminy Zdzieszowice - ciepłolubne buczyny storczykowe; gminy Leśnica - górskie i niżowe 
ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe; jaskinie nieudostępnione do zwiedzania; gminy Strzelce 
Opolskie - kwaśne buczyny; gminy Ujazd - lasy łęgowe i  nadrzeczne zarośla wierzbowe, 
murawy  kserotermiczne  z  istotnymi  stanowiskami  storczyków,  wapienne  ściany  skalne, 
źródliska wapienne, żyzne buczyny. 

Stwierdzono tu 11 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG, 2 gatunki 
roślin i 2 gatunki zwierząt z załącznika II tej  dyrektywy oraz 11 gatunków ptaków lęgowych z 
załącznika I Dyrektywy Ptasiej 79/409/EWG .

Specjalny Obszar Ochrony „Łęg Zdzieszowicki” (PLH160011).   

Jest  jednym  z  siedmiu  tego  typu  form  ochrony  obszarowej  na  terenie  województwa 
opolskiego. Głównym ich celem jest ochrona terenów o walorach przyrodniczych, mogących 
pełnić również funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne. 

Jest  to  enklawa  dobrze  zachowanych  lasów  liściastych  w  dolinie  Odry  z  licznymi  jej 
naturalnymi starorzeczami. Najczęściej występują tu lasy pośrednie między łęgiem i grądem. 
Ich przejściowy  charakter  jest  związany  z  uregulowaniem koryta  Odry,  co  spowodowało 
pogorszenie warunków wodnych i brak naturalnych zalewów. 
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5. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA 
PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI

Zgodnie z art. 3 pkt 1 „Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad  zabytkami”  zabytkiem  określa  się  „nieruchomość  lub  rzecz  ruchomą,  ich  części  lub 
zespoły,  będące  dziełem  człowieka  lub  związane  z  jego  działalnością  i  stanowiące 
świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym 
ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”. Dodatkowo ustawa 
definiuje  tzw.  „zabytek archeologiczny”  (art.  3  pkt  4)  jako „zabytek  nieruchomy,  będący 
powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, 
złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo 
zabytek ruchomy, będący tym wytworem”.

Zgodnie z art. 6, ust. 1 pkt 1-3 ustawy opiece i ochronie podlegają, bez względu na stan 
zachowania:

• „zabytki nieruchome będące w szczególności:
o krajobrazami  kulturowymi,  układami  urbanistycznymi  i  zespołami 

budowlanymi, dziełami architektury i budownictwa,
o obiektami techniki,  a zwłaszcza kopalniami,  hutami,  elektrowniami  i  innymi 

zakładami przemysłowymi,
o cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
o miejscami  upamiętniającymi  wydarzenia  historyczne  bądź  działalność 

wybitnych osobistości lub instytucji,

• zabytki ruchome będące w szczególności:
o dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
o kolekcjami  stanowiącymi  zbiory  przedmiotów  zgromadzonych  i 

uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,
o numizmatami  oraz  pamiątkami  historycznymi,  a  zwłaszcza  militariami, 

sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,
o wytworami  techniki,  a  zwłaszcza  urządzeniami,  środkami  transportu  oraz 

maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, 
o materiałami  bibliotecznymi,  instrumentami  muzycznymi,  wytworami  sztuki 

ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,
o przedmiotami  upamiętniającymi  wydarzenia  historyczne  bądź  działalność 

wybitnych osobistości lub instytucji,

• zabytki archeologiczne będące, w szczególności:
o pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
o cmentarzyskami, kurhanami,
o reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.”

Po  analizie  obiektów  znajdujących  się  w  sąsiedztwie  lub  w  bezpośrednim  zasięgu 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, tj. w promieniu równym 50-krotnej wysokości 
najwyższego emitora (0,75 km) stwierdzono, że zarówno na terenie inwestycji jak i w jej 
najbliższym otoczeniu nie znajdują się obiekty podległe ochronie na podstawie przepisów o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (na podstawie „wykazu obiektów nieruchomych 
wpisanych do rejestru zabytków woj. opolskiego”).
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6. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 
NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Wariant  przewidujący  rezygnację  z  realizacji  planowanego  przedsięwzięcia  i 
pozostawienie jego otoczenia w dotychczasowym stanie określa  się jako wariant  zerowy. 
Uwzględnienie wariantu zerowego w raporcie jest wymogiem ustawowym, sformułowanym w 
art.  66 ust.  1  pkt  4  ustawy z dnia  3  października  2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  o 
środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz  ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227). 

W przypadku nie podjęcia przedsięwzięcia montażu nowej linii  Nr 9 produkcji folii  wraz z 
maszyną  drukującą  w  istniejącej  hali  produkcyjnej  zakładu  Nordfolien  Sp.  z  o.o.  w 
Zdzieszowicach, spowodowanego np. zmianą planów biznesowych przez inwestora, obecny 
stan  środowiska  w  rejonie  proponowanej  lokalizacji  inwestycji  nie  ulegnie  zmianie. 
Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia i pozostawienie jego otoczenia w obecnym stanie nie 
powoduje  dających  się  przewidzieć  negatywnych  oddziaływań na  środowisko, 
w tym obszary Natury 2000.

7. OPIS ANALIZOWANYCH  WARIANTÓW  PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA, W 
TYM WARIANTU: 

1) PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ RACJONALNEGO 
WARIANTU ALTERNATYWNEGO

2) NAJKORZYSTNIEJSZEGO DLA ŚRODOWISKA.

Realizacja  planowanego  przedsięwzięcia  nie  posiada  rozwiązań  wariantowych  w 
przedmiocie lokalizacji, wielkości oraz rodzaju technologii. Zabudowę dodatkowej linii planuje 
się na jedynie wolnym polu nr 9 w istniejącej hali nr 2 (patrz rys. nr 2). Jest to rozwiązanie 
kompatybilne do istniejących linii technologicznych oraz do istniejącego parku maszynowego 
i stanowi optymalne położenie względem istniejącego urządzenia redukującego lotne związki 
organiczne, tj. do dopalacza LZO RELOX.

Proponowane  rozwiązania  techniczno-technologiczne  są  nowoczesne,  stosowane 
powszechnie w obiektach tego typu. 

Analiza przeprowadzona w niniejszym raporcie wykazała, że eksploatacja nowej linii Nr 9 do 
produkcji  nowego  asortymentu  folii  „stretch  –  hood”  z  maszyną  drukującą  DM  9  po 
zastosowaniu proponowanych w raporcie rozwiązań, w tym przede wszystkim po podłączeniu 
układu wentylacyjnego odprowadzającego lotne związki  organiczne (LZO) do istniejącego 
dopalacza RELOX, nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko oraz 
nie będzie negatywnie wpływać na warunki życia i zdrowie ludzi.

Wobec powyższego uznaje się, że nie istnieją obiektywne przesłanki do rezygnacji z realizacji 
przedsięwzięcia  lub  zmiany  wariantu  realizacji  przedsięwzięcia  proponowanego  przez 
inwestora  i  dlatego  we wniosku  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach 
sformułowano tylko jeden wariant realizacji przedsięwzięcia polegającego na dobudowaniu 
nowej linii  Nr  9 produkcji  folii  wraz z  maszyną drukującą w istniejącej  hali  produkcyjnej 
Zakładu Nordfolien w Zdzieszowicach.

Proponowany przez wnioskodawcę wariant jest jednocześnie uznany przez autorów raportu 
za  wariant  najkorzystniejszego  dla  środowiska,  gdyż  za  jego  wyborem  przemawiają 
następujące uwarunkowania:
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• podłączenie nowej linii nr 9 do pracującego w zakładzie katalitycznego dopalacza lotnych 
związków  organicznych  gwarantuje  dotrzymanie  obowiązujących  standardów 
emisyjnych,  tzn.  redukcji  lotnych  związków  organicznych  powyżej  94%  przy 
następującym maksymalnym zużyciu surowców: 

Tabela Nr 4:
Lp. Nazwa materiału Jednostka Zużycie
1. Farba drukarska CHESPA kg/rok 31928
2. Rozcieńczalnik FFM kg/rok 70864
3. Metoksybutanol kg/rok 6030
4. Octan etylu kg/rok 920
5. Etoksypropanol kg/rok 4546

Razem: kg/rok 114 288

Rozwiązania  ograniczające  szkodliwe  oddziaływanie  na  etapie  montażu  oraz  rozruchu 
instalacji:

• odpady  powstające  na  etapie  prac  budowlano-montażowych  będą  segregowane  i 
przekazywane odbiorcom do dalszego zagospodarowania zgodnie z Ustawą z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach.

8.  OKREŚLENIE  PRZEWIDYWANEGO  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO 
ANALIZOWANYCH  WARIANTÓW,  W  TYM  WYPADKU  WYSTĄPIENIA  AWARII 
PRZEMYSŁOWEJ A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA 
NA ŚRODOWISKO.

8.1. Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków - wpływ na środowisko, 
zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie wraz z oceną

8.1.1. Pobór wody

Etap eksploatacji przedsięwzięcia.

Dostawa  wody  dla  celów  technologicznych  i  socjalnych  nastąpi,  tak  jak  dotychczas,  z 
wykorzystaniem istniejącego  przyłącza  wodnego  z  sieci  miejskiej  (zgodnie  z  podpisaną 
umową). Woda technologiczna będzie używana do chłodzenie maszyn i urządzeń. W celu 
zmniejszenia zużycia wody zastosowano obieg zamknięty.

Opis zamkniętej instalacja wody chłodniczej.

Do przygotowania wody chłodniczej (do chłodzenia urządzeń technologicznych) zastosowano 
agregat wody lodowej typ CCUN 208 firmy TRANE chłodzony powietrzem, z zewnętrznym 
skraplaczem typ ACDS903C-T firmy ALFAGREEN.

Charakterystyka techniczna agregatu:

o moc chłodnicza 330,4kW

o temperatura wody wychodzącej 15ºC, temperatura wody wchodzącej 20ºC

o czynnik chłodzący R407C

Charakterystyka techniczna skraplacza:

o moc chłodnicza 439,3 kW

o czynnik chłodniczy R407C, 
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o powietrze chłodzące 127 300m3/h

Uzupełnianie ubytków wody w układach chłodzenia (max 0,4 m3/d) odbywać się będzie z 
istniejącej  stacji  uzdatniania  wody  zlokalizowanej  w  kotłowni.  Pomieszczenie  agregatu 
chłodniczego chłodzone jest za pomocą wentylatora ściennego. 

Do bilansu wodnego przyjęto następujące zapotrzebowanie wody po zakończeniu przebudowy hali 
(przy 4-brygadowym systemie pracy przez 10 miesięcy w roku: 10 m x 30 d/m = 300 dni/rok):

Tabela nr 4:

Lp. Sposób zużycia wody
Zużycie 

Dobowe; 
m3/d

Miesięczne; 
m3/m-c

Roczne;
m3/rok

1 Woda technologiczna -  uzupełnianie układu 
chłodzenia

0,4 12,0 120

2 Woda na cele socjalne*:
60 l/pracownik prod./d = 60 l x 44osób
15 l/pracownik biur./d = 15 l x 14 osób

2,8 84 840

RAZEM: 3,2 96,0 960

* - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 
wody

8.1.2.  Odprowadzenie ścieków

Montaż oraz eksploatacja nowej linii produkcyjnej Nr 9 nie spowoduje wzrostu ilości 
wytwarzanych  ścieków  socjalno-bytowych  oraz  nie  będzie  generowała ścieków 
technologicznych. 

Nie  zmieniona  ilość  (0,9  x  84,0)  =  75,0  m3/m-c powstających  ścieków  socjalnych 
odprowadzana będzie do sieci kanalizacyjnej miasta Zdzieszowice zgodnie z zawartą umową. 

8.1.3.  Odprowadzenie ścieków opadowych

Montaż  oraz  eksploatacja  nowej  linii  produkcyjnej  Nr  9  nie  spowoduje zmian  w 
gospodarce wodami opadowymi. Wody opadowe i roztopowe, jak dotychczas, będą zbierane 
z powierzchni utwardzonych terenów przemysłowych, ciągów komunikacyjnych oraz z połaci 
dachowych.  Wody  opadowe  z  połaci  dachowych  są  wodami  umownie  czystymi  i  nie 
wymagają podczyszczania, natomiast wody opadowe i roztopowe z terenów przemysłowych 
(place  manewrowe,  parkingi,  drogi  zakładowe)  wymagają  podczyszczenia  przed 
odprowadzeniem do wód powierzchniowych lub do ziemi. 

Ścieki opadowe z dachów odprowadzane będą bezpośrednio do ziemi za pomocą zbiorczych 
studni chłonnych D9, D10, D11 oraz z  wykorzystaniem drenażu z rur perforowanych. 

Wody  opadowe  i  roztopowe  z  utwardzonych  terenów  przemysłowych  będą  zbierane  za 
pomocą  istniejącej  sieci  kanalizacji  deszczowej i  odprowadzane  do  separatora 
koalescencyjnego  typu  NG30,  gdzie  po  podczyszczeniu  będą  odprowadzane  do  ziemi  za 
pomocą drenażu z rur perforowanych.

Jest to zgodne z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 19.03.2010 r. (z terminem ważności na 
10 lat) na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Zakładu o powierzchni 
ogólnej 1,4847 ha o następującym składzie:

o - węglowodory ropopochodne –  15 mg/l

o - zawiesina ogólna - 100 mg/l.
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8.1.4. Ocena oddziaływania na środowisko gospodarki wodno-ściekowej.

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na środowisko w związku z poborem wody 
oraz gospodarką ściekami bytowymi, technologicznymi oraz deszczowymi. Przy prawidłowym 
eksploatowaniu  urządzeń  technologicznych  i  wodnych  nie  wystąpi  ponadnormatywne 
oddziaływanie zakładu na środowisko ze względu na zużycie wody, odprowadzanie ścieków 
socjalnych  oraz  wód  opadowych  i  roztopowych  w  fazie  realizacji  i  eksploatacji 
przedsięwzięcia.

8.2. Emisja zanieczyszczeń do powietrza z podaniem rodzaju i ilości - wpływ na 
środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie wraz z oceną

8.2.1. Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia. 

Stan  zanieczyszczenia  powietrza  w  rejonie  lokalizacji  przedsięwzięcia  przy  ul. 
Rozwadzkiej w Zdzieszowicach w oparciu o szacunek imisji zanieczyszczeń powietrza podany 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu (pismo nr WMŚ.BB.5051-107/10 
z dnia 06.09.2010 r. przedstawia się następująco:

o średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM10     35 µg/m3  

o średnioroczne stężenie dwutlenku azotu   18  µg/m3  

o średnioroczne stężenie benzenu   4,5  µg/m3  

o średnioroczne stężenie ołowiu   0,1  µg/m3  

A  zatem  w  rejonie  planowanego  przedsięwzięcia  nie  stwierdza  się  przekroczeń 
dopuszczalnych stężeń wymienionych wyżej zanieczyszczeń ponad obowiązującą normę. 

8.2.2. Opis procesów mogących mieć wpływ na stan czystości powietrza wokół 
zakładu:

8.2.2.1. Stan istniejący:

Zakład NORDFOLIEN POLSKA Sp. z o.o. w Zdzieszowicach jest producentem:
o folii typu LDPE o grubości 120 - 250μm
o folii dwuwarstwowej Coex typu LDPE o grubości 120 – 250 μm,
o nadruków na folii metodą fleksograficzną,
o worków foliowych,
o opakowań transportowych.

Omawiana instalacja wyposażona jest w urządzenia niezbędne do produkcji folii i opakowań 
z folii. Zakład zajmuje się produkcją opakowań polietylenowych. Są to w szczególności worki 
o różnych rozmiarach i folie do pakowania np. palet do transportu różnego typu produktów.

Produkowane folie są wytwarzane metodą wytłaczania, jako folia wydmuchiwana. Na foliach 
wykonywane są nadruki metodą fleksografii.  Wyprodukowana folia jest konfekcjonowana, 
zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców.

Autor: Z.P.-U. HI-EKO s.c. w Opolu, ul. Wschodnia 25, tel. 77 456 37 85
26



Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: 
Dobudowa linii Nr 9 w zakładzie NORDFOLIEN POLSKA Sp. z o.o., Zdzieszowice, ul. Rozwadzka 4

Produkowane folie LDPE są wytwarzane metodą wytłaczania, jako folie wydmuchiwane, w 
następujących etapach: 

o przygotowanie granulatu PE (substratu) z silosów lub worków pakowych, 

o mieszanie i odważanie granulatu oraz dodatków, 

o topienie termiczne granulatu w ekstruderze (do stanu płynnego), 

o transport stopionego granulatu w ekstruderze za pomocą ślimaka do głowicy 
wtryskowej – urządzenia dmuchania folii, 

o wytworzenie pęcherza folii na wytłaczarce za pomocą dmuchawy dostarczającej 
powietrze zewnętrzne w ilości 5000 m3/h,

o odbiór zimnej folii na górnym podeście – przeciąganie folii przez jednostkę 
płaskofałdową,

o sprowadzenie folii za pomocą rolek kierujących na poziom podłogi,

o nawijanie folii na nawijarce.

Produkcja folii typu Coex odbywa się podobnie, lecz przy zastosowaniu dwóch ekstruderów i 
wielowarstwowej głowicy wtryskowej.

Substrat  do  produkcji  (granulat  PE)  aktualnie  dowożony  jest  do  zakładu  w  workach  i 
składowany w magazynach. Część worków z substratem przechowywana jest bezpośrednio 
przy  zasypach,  gdzie  po  rozpakowaniu  obsługa  przesypuje  granulat  polietylenowy  do 
zasobników. 

W pomieszczeniu zasypów znajduje się sześć stanowisk do zasypów ekstruderów (jeden z 
ekstruderów jest podwójny). Regenerat dowożony w workach po 1200 kg zasypywany jest 
do zasypów 1 i 2, a do pozostałych zasypów trafia substrat nowy w workach po 25 kg. 

Na etapie dozowania substratu nie występuje emisja substancji do powietrza. 

Po wymieszaniu i  odważeniu,  substrat transportowany jest pneumatycznie na ekstrudery, 
gdzie  ulega  obróbce  termicznej.  W  wyniku  ogrzewania  granulatu  wewnątrz  ekstrudera 
polietylen doprowadza się do stanu płynnego i przy pomocy obrotowego ślimaka zostaje on 
przetransportowany  do  urządzenia  dmuchania  folii.  Poprzez  doprowadzony  strumień 
powietrza  w czasie  procesu  wytłaczania,  nad  urządzeniem dmuchania  folii  wytwarza  się 
pęcherz foliowy w postaci rękawa. Taśma folii kierowana jest następnie pionowo w górę, 
gdzie następuje jej ochłodzenie. Dalej folia za pomocą rolek kierujących sprowadzana jest na 
poziom podłogi, gdzie na stacji nawijania zostaje zwinięta w rolkę jako folia płaska lub jako 
rękaw. 

Emisja  zanieczyszczeń,  tj.  etylen, jaki  może  wydzielać  się  podczas  obróbki  termicznej 
substratu przechodzi do powietrza hali, skąd usuwany jest poprzez wentylację ogólną hali 
produkcyjnej.  Pomiary  stanowiskowe  przeprowadzone  przez  Laboratorium  Ochrony 
Środowiska Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach wykazały,  że w trakcie procesów 
produkcyjnych emitowany jest również etylobenzen. 

Produkt finalny - folia zrolowana – przekazywany jest końcowemu odbiorcy do wykorzystania 
lub do dalszej przeróbki.

Zanim wyprodukowana folia przejdzie do następnego etapu ciągu technologicznego pewna 
jej część przechodzi przez urządzenia przygotowujące jej powierzchnię do nadruku farby. Do 
tego celu wykorzystywany jest łuk elektryczny. W czasie tej operacji powstaje ozon, który 
jest emitowany do powietrza atmosferycznego.

Nanoszenie nadruków na folię odbywa się w drukarce INLINE firmy UTECO S.p.A typ 160 w 
następujących etapach:
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o obróbka wstępna „Corona”,

o nanoszenie farby za pomocą max. 4 bębnów drukarskich, 

o suszenie folii,

o dziurkowanie folii w prasie do dziurkowania,

o nawijanie folii na nawijarkach.

Drukowanie odbywa się z prędkością 50 m/min przy zużyciu farby w ilości około 8 g/m2. Na 
etapie  drukowania  powstają  opary  rozpuszczalników stosowanych  do  farb 
fleksograficznych.  Źródłem powstawania zanieczyszczeń są dwie maszyny drukarskie przy 
liniach produkcyjnych 3 i 4 - druk wstępny. Zanieczyszczenia powstające podczas procesu 
drukowania wstępnego są emitowane do atmosfery przez 6 wentylatorów obsługujących całą 
halę  (również  ekstrudery),  ponieważ  drukarki  te  nie  posiadają  osobnego  układu 
wentylacyjnego. 

Konfekcjonowanie folii odbywa się na 4 urządzeniach: trzech typu Elektronik i jednym typu 
Rollomat.

Najważniejsze elementy linii Rollomat to:
o cięcie folii (wąż foliowy) na odcinki,

o formowanie dna i perforacja pojedynczych worków,

o nawijanie worków na zwoje 20÷25 sztuk,

o automatyczne pakowanie folii w kartony.

Najważniejsze elementy linii Elektronik to:
o cięcie folii (wąż foliowy) na odcinki,

o formowanie dna opakowań transportowych,

o formowanie jednostek transportowych,

o formowanie pakietów 10÷20 sztuk.

Produkcja folii odbywa się na 8 polach roboczych, zlokalizowanych w części wysokiej hali. W 
tej części hali są 2 pola rezerwowe, które planuje się wykorzystać do zainstalowania linii nr 9 
z maszyna drukującą będącej przedmiotem omawianego przedsięwzięcia. 

Produkcja folii przeznaczonej do wytwarzania worków na śmieci odbywa się w wydzielonej 
części hali – tzw. części brudnej, oddzielonej ścianami i bramą (folia szybkobieżna). 

Drukowanie  folii  odbywa  się  na  dwóch  liniach  maszyn  drukujących  czterokolorowych 
(dużych) nr 5 oraz nr 6 i jednej linii maszyny drukującej dwukolorowej (małej) nr 10, które 
są podłączone do instalacji regeneracyjnego dopalania termicznego o wydajności 8000 Nm3/
h  o  gwarantowanej  redukcji  lotnych  związków  organicznych  powyżej 94%;  oraz  na 
maszynie drukującej współpracującej z urządzeniem konfekcjonującym Elektronik 3, z której 
zanieczyszczenia lotne są emitowane bezpośrednio do powietrza atmosferycznego.

Etapy produkcji polegające na obróbce mechanicznej (np. cięcie, nawijanie, składowanie) nie 
stanowią źródła zanieczyszczeń atmosferycznych. 

W  Laboratorium  Kontroli  Jakości  produkowana  folia  sprawdzana  jest  pod  względem 
kurczliwości i jonizacji. Podczas tej operacji emitowane są zanieczyszczenia z odczynników 
stosowanych do kontroli jakości.

Gaz ciekły propan-butan, który jest używany do palników instalacji dopalania termicznego 
LZO, magazynowany jest w dwóch zbiornikach magazynowych o pojemności 6,4 m3 każdy. 
Zbiorniki nie są źródłem emisji zanieczyszczeń.
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Źródłami emitującymi zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego w chwili obecnej są: 

ο Wentylacja ogólna - ekstrudery, stanowiska drukowania wstępnego – 6 szt. wentylatorów
ο Odciąg od 2 urządzeń drukujących czterokolorowych (dużych) i jednej dwukolorowej 

(małej) – komin dopalacza
ο Odciągi od urządzeń do naświetlania folii przy 2 urządzeniach drukujących 

czterokolorowych (dużych), jednej dwukolorowej (małej) oraz maszyny drukującej 
współpracującej z urządzeniem Elektronik 3 - 4 szt.

ο Promienniki gazowe EST–200 opalane gazem GZ-50 - 4 szt.
ο Promienniki typ Robur opalane gazem GZ-50 - 6 szt. 
ο Kotły Buderus 43 kW opalane gazem GZ-50 - 2 szt. 
ο Wentylacja stanowiska do mycia elementów drukarek
ο Laboratorium kontroli jakości
ο Wentylacja kontenera magazynowego farb
ο Odciąg od drukarki urządzenia Elektronik 3
ο Palnik dopalacza katalitycznego opalany gazem propan-butan.

8.2.2.2. Stan projektowany

W stosunku do wyżej wymienionego stanu planuje się następujące zmiany:

o uruchomieniu nowej linii nr 9 z drukarką i urządzeniem do naświetlania folii

o uruchomienie nowego ekstrudera

o wzrost zużycia materiałów drukarskich 

o wzrost wielkości produkcji do 16.000 ton/rok.

Dodatkowe źródła zanieczyszczeń w związku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym 
stanowić będą:  odciąg od urządzenia naświetlania folii  linii  nr 9 oraz  wentylacja 
ogólna  –  nowego  stanowiska  ekstrudera,  a  także  nowa  drukarka znad  której 
zanieczyszczenia zostaną skierowane do dopalacza katalitycznego LZO.

Charakterystyka techniczna źródeł substancji zanieczyszczających oraz wielkość  
emisji substancji do powietrza po rozbudowie zakładu 

Wszystkie  przewidywane  źródła  zanieczyszczeń,  a  także  wielkości  emisji,  które  będą 
miały miejsce w wyniku realizacji inwestycji zostały przedstawione w poniższej tabeli nr 5:
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Lp. Określenie źródła Numer 
emitora

Wysokość
emitora

Średnica
Emitora

Prędkość
wylotowa

Tempera-
tura

wylotowa

Rodzaj/ 
sprawność 

urządz.
redukującego

czas
pracy

Nazwa
zanieczyszczenia

Natężenie
przepływu

Wielkość emisji

m m m/s K % h/rok m3/h g/s kg/h Mg/rok

1. Wentylacja ogólna - 
ekstrudery

E1 17,0 0,42 K = 0 297

brak

7850 Etylen  (węglowodory alif.)
Etylobenzen

12 500 0,08552
0,00792

0,3079
0,0285

2,417
0,224

2. E2 17,0 0,42 K = 0 297 7850 Etylen  (węglowodory alif.)
Etylobenzen

12 500 0,08552
0,00792

0,3079
0,0285

2,417
0,224

3. E3 17,0 0,42 K = 0 297 7850 Etylen  (węglowodory alif.)
Etylobenzen

12 500 0,08552
0,00792

0,3079
0,0285

2,417
0,224

4. E4 17,0 0,42 K = 0 297 7850 Etylen  (węglowodory alif.)
Etylobenzen

12 500 0,08552
0,00792

0,3079
0,0285

2,417
0,224

5. E5 17,0 0,42 K = 0 297 7850 Etylen  (węglowodory alif.)
Etylobenzen

12 500 0,08552
0,00792

0,3079
0,0285

2,417
0,224

6. E6 17,0 0,42 K = 0 297 7850 Etylen  (węglowodory alif.)
Etylobenzen

12 500 0,17104
0,01584

0,6158
0,0570

4,834
0,448

7. Wentylacja ogólna - 
stanowiska drukowania 
wstępnego

E1 17,0 0,42 K = 0 297

brak

7850 Octan etylu
Etanol*
Izopropanol*
Etoksypropanol*
Metoksybutanol*
Metoksypropanol*

12 500 0,00271
0,02070
0,00878
0,00330
0,00213
0,00170

0,00976
0,07452
0,03161
0,01188
0,00767
0,00612

0,077
0,585
0,248
0,093
0,060
0,048

8. E2 17,0 0,42 K = 0 297 7850 Octan etylu
Etanol*
Izopropanol*
Etoksypropanol*
Metoksybutanol*
Metoksypropanol*

12 500 0,00271
0,02070
0,00878
0,00330
0,00213
0,00170

0,00976
0,07452
0,03161
0,01188
0,00767
0,00612

0,077
0,585
0,248
0,093
0,060
0,048

9. E3 17,0 0,42 K = 0 297 7850 Octan etylu
Etanol*
Izopropanol*
Etoksypropanol*
Metoksybutanol*
Metoksypropanol*

12 500 0,00271
0,02070
0,00878
0,00330
0,00213
0,00170

0,00976
0,07452
0,03161
0,01188
0,00767
0,00612

0,077
0,585
0,248
0,093
0,060
0,048
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Lp. Określenie źródła Numer 
emitora

Wysokość
emitora

Średnica
emitora

Prędkość
wylotowa

Tempera-
tura

wylotowa

Rodzaj/ 
sprawność 

urządz.
redukującego

czas
pracy

Nazwa
zanieczyszczenia

Natężenie
przepływu

Wielkość emisji

m m m/s K % h/rok m3/h g/s kg/h Mg/rok

10. E4 17,0 0,42 K = 0 297 7850 Octan etylu
Etanol*
Izopropanol*
Etoksypropanol*
Metoksybutanol*
Metoksypropanol*

12 500 0,00271
0,02070
0,00878
0,00330
0,00213
0,00170

0,00976
0,07452
0,03161
0,01188
0,00767
0,00612

0,077
0,585
0,248
0,093
0,060
0,048

11. E5 17,0 0,42 K = 0 297 7850 Octan etylu
Etanol*
Izopropanol*
Etoksypropanol*
Metoksybutanol*
Metoksypropanol*

12 500 0,00271
0,02070
0,00878
0,00330
0,00213
0,00170

0,00976
0,07452
0,03161
0,01188
0,00767
0,00612

0,077
0,585
0,248
0,093
0,060
0,048

12. E6 17,0 0,42 K = 0 297 7850 Octan etylu
Etanol*
Izopropanol*
Etoksypropanol*
Metoksybutanol*
Metoksypropanol*

12 500 0,00271
0,02070
0,00878
0,00330
0,00213
0,00170

0,00976
0,07452
0,03161
0,01188
0,00767
0,00612

0,077
0,585
0,248
0,093
0,060
0,048

13. Odciąg od 4 maszyn 
drukujących- linie nr 
5,6,9,10-wspólny emitor – 
komin dopalacza
Vmax = 8 000m3/h

E7 17,4 1,0 2,94 443

po
w

yż
ej

 9
4%

6000 Octan etylu
Etanol*
Izopropanol*
Etoksypropanol*
Metoksybutanol*
Metoksypropanol*

8 000 0,01957
0,14946
0,06338
0,02386
0,01541
0,01224

0,07044
0,53806
0,22817
0,08590
0,05548
0,04406

0,423
3,228
1,369
0,515
0,333
0,264

14. Odciąg od drukarki 
urządzenia Elektronik 3

E8 7,7 0,54 K = 0
zadasz.

297 brak 576 Octan etylu
Etanol*
Izopropanol*
Etoksypropanol*
Metoksybutanol*
Metoksypropanol*

1 493 0,03692
0,28203
0,11961
0,04502
0,02908
0,02310

0,13292
1,01531
0,43060
0,16207
0,10469
0,08316

0,077
0,585
0,248
0,093
0,060
0,048
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Lp. Określenie źródła Numer 
emitora

Wysokość
emitora

Średnica
emitora

Prędkość
wylotowa

Tempera-
tura

wylotowa

Rodzaj/ 
sprawność 

urządz.
redukującego

czas
pracy

Nazwa
zanieczyszczenia

Natężenie
przepływu

Wielkość emisji

m m m/s K % h/rok m3/h g/s kg/h Mg/rok

15. Odciąg od urządzenia 
naświetlania folii 
- linia nr 5

E9 7,7 0,16 K = 0 297 brak 6000 ozon 741,1 0,00005 0,00019 0,0011

16. Odciąg od urządzenia 
naświetlania folii 
- linia nr 6

E10 7,7 0,16 K = 0 297 brak 6000 ozon 1 080,9 0,00009 0,00033 0,0020

17. Odciąg od urządzenia 
naświetlania folii 
- linia nr 10

E11 7,7 0,16 K = 0 297 brak 6000 ozon 738,5 0,00006 0,00023 0,0014

18. Odciąg od urządzenia 
naświetlania folii 
- Elektronik 3

E12 7,7 0,16 K = 0 297 brak 576 ozon 423,1 0,00002 0,00008 0,00005

19. Wentylacja stanowiska 
do mycia elementów 
drukarek

E26 3,2 0,25 K = 0 297 brak 200 Octan etylu
Etanol*
Izopropanol*

1 350 0,13889
1,66667
0,97222

0,500
6,000
3,500

0,100
1,200
0,700

20. Wentylacja kontenera 
magazynowego 
materiałów drukarskich

E27 1,0 0,15 K = 0 297 brak 8760 Octan etylu
Etanol*
Izopropanol*
Etoksypropanol*
Metoksybutanol*
Metoksypropanol*

27 0,00121
0,00927
0,00393
0,00148
0,00096
0,00076

0,00437
0,03337
0,01415
0,00533
0,00346
0,00274

0,0383
0,292
0,124
0,047
0,030
0,024

21. Odciąg od urządzenia 
naświetlania folii 
- linia nr 9

E28 7,0 0,2 K = 0 297 brak 6000 ozon 1 080,9 0,00009 0,00033 0,0020

* oznaczono substancje, dla których w przepisach prawa nie określono wartości stężeń dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym, ani wartości odniesienia.
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Wielkości emisji ze źródeł projektowanych określono z założeniem następujących wielkości:

Procesy drukowania (3 linie technologiczne):
Tabela nr 6:

Lp. Substancja Zawartość rozpuszczalnika
%

Zawartość C 
w rozpuszczalniku

%
I. Farba drukarska  (Chespa)

zużycie ok. 31 928 kg/rok
1. Metoksypropanol 15 52,14
2. Octan etylu 10 54,52
3. Etoksypropanol 15 57,66
4. Etanol 50 52,14

II.  Rozcieńczalnik FFM
zużycie ok. 70 864 kg/rok

1. Octan etylu 5 54,52
2. Izopropanol 35 59,97
3. Etanol 60 52,14

III. Pozostałe
zużycie ok. 11 496 kg/rok

1. Metoksybutanol 100 57,66
2. Octan etylu 100 54,52
3. Etoksypropanol 100 57,66

Emisję  zanieczyszczeń  z  procesu  nakładania  farby  drukarskiej  obliczono  przyjmując 
podane przez inwestora maksymalne zużycie przez poszczególne drukarki materiałów drukarskich 
oraz charakterystyki stosowanych farb i rozpuszczalników, a także podany wcześniej czas pracy 
drukarek. W obliczeniach emisji z drukarek, które są podłączone do instalacji regeneracyjnego 
dopalania termicznego, uwzględniono gwarantowaną przez producenta skuteczność redukcji LZO 
w instalacji katalitycznego dopalania w wysokości 94%.
Do obliczeń emisji ozonu powstającego w procesie naświetlania folii przyjęto wskaźniki oparte na 
pomiarach przeprowadzonych przez firmę ATMOTEST z Opola: 

▫ linia nr 5, 6, 10, elektronik nr 3 – na dotychczasowym poziomie,
▫ linia nr 9 (przyjmując wartość maksymalną) – 0,00033 kg/h. 

Emisję zanieczyszczeń z procesu obróbki termicznej polietylenu obliczono przyjmując wskaźnik 
emisji  w wysokości 0,1% ogólnej  masy polietylenu, tj.  na dotychczasowym poziomie.  Emisję 
pozostałych substancji przyjęto również na dotychczasowym poziomie, tj. na podstawie danych 
pomiarowych uzyskanych na stanowiskach pracy. Do obliczeń emisji zanieczyszczeń założono, że 
emisja  z  procesu  obróbki  termicznej  polietylenu  w  projektowanym  ekstruderze  będzie  się 
sumowała w emisją ze źródeł istniejących i będzie zachodziła przez najbliższy emitor E6.
Jednostkową  emisję  zanieczyszczeń  z  procesu  mycia  elementów  drukarek  przyjęto  na 
dotychczasowym poziomie.

Emisja  zanieczyszczeń  z  procesów  energetycznego  spalania  paliw,  kontroli  jakości  folii  w 
laboratorium pozostaje na dotychczasowym, niezmienionym poziomie – realizacja inwestycji nie 
wpłynie na wielkość emisji z tych źródeł.

8.2.3. Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na stan czystości powietrza 
atmosferycznego
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Ponieważ z  ww. substancji,  związanych z eksploatacją instalacji  do drukowania folii 
jedynie  octan  etylu  ma  ustalone  wartości  odniesienia  w  powietrzu  atmosferycznym 
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu -Dz. U. Nr 47 , poz. 281), obliczenia rozprzestrzeniania się substancji 
w powietrzu przeprowadzono dla octanu etylu.

Pozostałe  wyżej  wymienione  substancje,  kwalifikujące  się  do  LZO  podlegają  razem  z 
octanem  etylu  standardom  emisyjnym  LZO,  określonym  w  rozporządzeniu  Ministra 
Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. nr 
260, poz. 2181).

Obliczenia rozprzestrzeniania się substancji z pozostałych procesów wykonano tylko dla tych 
substancji,  dla  których  w  cytowanych  przepisach  określono  wartości  odniesienia. 
Obliczeniami objęto: octan etylu, ozon, etylobenzen, etylen jako węglowodór alifatyczny – 
substancje, których emisja ulegnie zmianie w wyniku realizacji inwestycji. 

W  obliczeniach  nie  uwzględniono  następujących  substancji:  etoksypropanol,  izopropanol, 
metoksypropanol, etanol, metoksybutanol.

Obliczenia przeprowadzono na powierzchni terenu w siatce obliczeniowej oraz na wysokości 
sąsiadującej z zakładem wysokości zabudowy mieszkaniowej.

Obliczone  wartości  porównano  z  wartościami  odniesienia  substancji  w  powietrzu, 
określonymi w ww. cytowanych przepisach prawa.

Tabela nr 7:
Lp. Nazwa substancji Wartości stężeń obliczone w µg/m3

rok 1 godzina percentyl
Częstość 

przekroczeń
%

Poziom terenu  poza terenem, do którego Spółka posiada tytuł prawny
1. Octan etylu 1,093 958,018 56,698 0,20
2. Węglowodory alifat. – etylen 16,122 259,100 256,518 0,00
3. Etylobenzen 0,918 24,565 23,731 0,00
4. Ozon 0,015 0,818 0,693 0,00

Zabudowa mieszkaniowa
4. Octan etylu 0,783 402,031 37,745 0,08
5. Węglowodory alifat. - etylen 8,856 267,263 211,555 0,00
6. Etylobenzen 0,820 24,751 19,582 0,00
4. Ozon 0,006 0,38 0,278 0,00

W  wyniku  przeprowadzonych  obliczeń  dla  instalacji  będącej  przedmiotem 
niniejszego  raportu nie  stwierdzono  przekroczeń  dopuszczalnych  stężeń 
substancji w powietrzu ani wartości odniesienia. Zakładana emisja do powietrza 
nie spowoduje przekroczeń standardów jakości środowiska.

Zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra Środowiska z  dnia  20 grudnia  2005 r.  w 
sprawie  standardów  emisyjnych  z  instalacji  dla  procesów  prowadzonych  w 
instalacji  będącej  przedmiotem  niniejszego  raportu  kwalifikującej  się  do 
kategorii  drukarstwa  (fleksografia)  obowiązuje  dotrzymanie  standardu 
emisyjnego  
LZO  =  100  mg/Nm3 (jako  stężenie  LZO  w  przeliczeniu  na  całkowity  węgiel  
organiczny, w gazach odlotowych, w warunkach umownych).
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8.3. Wytwarzanie odpadów stałych z podaniem ich rodzaju i ilości – wpływ na 
środowisko , zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie wraz z oceną 

8.3.1. Źródła powstawania odpadów.

Etap eksploatacji nowej instalacji.

W  związku  z  eksploatacją  planowanego  przedsięwzięcia  przewiduje  się  wzrostu 
wytwarzanych  odpadów  w  stosunku  do  posiadanej  Decyzji  Starosty  Krapkowickiego  nr 
ROŚ.7690-1/2006  z  dnia  22.03.2006  r.,  dlatego  ich  ilości  na  etapie  eksploatacji  będą 
następujące.

Tabela nr 8

L.p. Rodzaj odpadu Kod 
odpadu

Ilość odpadu 
[Mg/rok] 

ODPADY NIEBEZPIECZNE
1 Rozpuszczalniki z mycia elementów do drukarek 07 02 04* 13,0

2
Odpady farb drukarskich zawierające substancje 
niebezpieczne

08 03 12* 5,6

3
Szlamy farb drukarskich zawierające substancje 
niebezpieczne

08 03 14* 7,0

4 Przepracowane oleje przekładniowe i smarowe 13 02 08* 2,0
5 Zużyty olej hydrauliczny 13 01 13* 0,1
6 Zużyte zaolejone czyściwo i rękawice ochronne 15 02 02* 2,8
7 Opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 15 01 10* 2,8
8 Zużyte źródła światła – świetlówki 16 02 13* 0,5
9 Filtry olejowe 16 01 07* 0,1

RAZEM: 33,9
ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość odpadu 
[Mg/rok] 

1. Odpady z tworzyw sztucznych
Odpady z tworzyw sztucznych przewidzianych do 
samodzielnego odzysku (EREMA)

07 02 13
1 500,0

1 500,0
2. Wkłady do drukarek  i tonery z kserokopiarek 08 03 99 0,5
3. Opakowania papierowe, tekturowe i makulatura 15 01 01 7,0
4. Opakowania z tw. szt.– pojemniki, folie i taśmy 15 01 02 70,0
5. Odpadowe drewno opakowaniowe w postaci palet 15 01 03 150,0
6. Zużyte lampy sodowe lub sprzęt elektroniczny 16 02 14 0,1
7. Złom, metale żelazne 17 04 05 7,0
8. Gruz z rozbiórek i remontów 17 09 04 7,0

RAZEM: 3 241,6

Ilość odpadów przeznaczonych do samodzielnego odzysku przez zakład z wykorzystaniem 
instalacji  EREMA  (wzrost  w  stosunku  do  Decyzji  Starosty  Krapkowickiego  nr  ROŚ.7693-
17/2005 z dnia 18.10.2005 r.):

Tabela nr 9:
Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość odpadu na rok 

[Mg]
1. Odpady z tworzyw sztucznych 07 02 13 1 500

Razem: 1 500
Wytworzone odpady są zbierane i  magazynowane w sposób selektywny w wyznaczonych 
miejscach, skąd następnie są odbierane przez specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie 
pozwolenia. 
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Etap realizacji przedsięwzięcia.

W trakcie prac montażowych przy nowej linii mogą być wytworzone następujące grupy 
odpadów:

- Opakowania papierowe i tekturowe     (kod 15 01 01)   0,1 Mg

- Opakowania z tworzyw sztucznych     (kod 15 01 02)   0,2 Mg

- Żelazo i stal, złom (z demontażu starej instalacji)     (kod 17 04 05)  1,0 Mg

- Zmieszane odpady z budowy inne niż 
17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (kod 17 09 04)  5,0 Mg

Ilość odpadów wytworzonych w fazie montażu ocenia się na ok. 6,3 Mg. 

Na etapie demontażu starej instalacji i montażu nowej linii nie planuje się prowadzenia prac 
ziemnych, dlatego nie będą powstawać masy ziemne do zagospodarowania.

W czasie prac przygotowawczych oraz montażu należy wyznaczyć sektory i ustawić w nich 
odpowiednie pojemniki oraz kontenery, w których selektywnie składowane będą odpady. Po 
wykonaniu prac montażowych teren należy uporządkować. Wytworzone na etapie montażu 
odpady, po zgromadzeniu ilości ekonomicznie uzasadniającej transport, będą wywiezione do 
zagospodarowania przez firmę posiadającą zezwolenie na transport odpadów.

8.3.2. Gospodarka odpadami.

Odpady  generowane  w  trakcie  montażu  oraz  w  trakcie  eksploatacji  projektowanej 
instalacji  będą zagospodarowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie. Gospodarka odpadami odbywać się będzie zgodnie z :

• ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. Nr 62 , poz.627 
z późniejszymi zmianami )

• ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. Nr 62 , poz.628 z późniejszymi 
zmianami )

• z  posiadanym  pozwoleniem  Starosty  Strzeleckiego  nr  ROŚ.7647-1-1/07  z  dnia 
23.02.2007 r.

Wytwarzane w zakładzie odpady zostaną zagospodarowane na zasadach dotychczasowych, 
zgodnie  z  posiadanym  pozwoleniem  Starosty  Krapkowickiego  ROŚ.7690-1/2006  z  dnia 
22.03.2006  r.  Odpady poprodukcyjne  w postaci  opakowań z  polietylenu oraz  granulatu  
(07 02 13) w ilości do 1 500 Mg/rok przetwarzane będą we własnym zakresie na instalacji 
recyklingu Erema Aglomelator KAG 800/63. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia należy dokonać 
przeglądu  prowadzonej  gospodarki  odpadowej  z  bilansem  odpadów  i  w  przypadku 
konieczności wystąpić o zmianę posiadanych pozwoleń odpadowych.

Sposób postępowania z pozostałymi odpadami:

• Odpady  niebezpieczne,  tj.  odpady  farb  drukarskich  zawierające  substancje 
niebezpieczne,  rozpuszczalniki  organiczne,  roztwory  z  przemywania  i  ciecze 
macierzyste, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, zużyte 
mineralne  oleje  hydrauliczne  i  inne  oleje  silnikowe,  przekładniowe  i  smarowe, 
opakowania po olejach, świetlówki, sorbenty,  zaolejone czyściwo i  ubrania - będą 
przekazywane do utylizacji specjalistycznym firmom.

• Odpady inne niż niebezpieczne tj.: odpady papieru i tektury, opakowania z tworzyw 
sztucznych - będzie przekazywane do odzysku specjalistycznym firmom.
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8.3.3. Ocena gospodarki odpadami.

Na  podstawie  przedstawionego  opisu  aktualnej  gospodarki  odpadowej,  sposobów 
unieszkodliwiania lub wykorzystania gospodarczego odpadów oraz sposobów prowadzenia 
robót  montażowych należy  stwierdzić,  że  przy  zachowaniu  warunków opisanych  powyżej 
proces inwestycyjny  nie  naruszy  przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i  ustawy  
o odpadach. 

Gospodarka odpadami na terenie zakładu będzie realizowana poprzez:
o ograniczanie  ilości  powstających  odpadów  poprzez  optymalizację  wykorzystania 

surowców,  materiałów  i  paliw,  w  tym  poprzez  prowadzenie  na  bieżąco  kontroli 
zapasów magazynowych, 

o magazynowanie odpadów w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie 
na  środowisko,  poddawaniu  odpadów,  w  pierwszej  kolejności  odzyskowi,  
a w przypadku braku takiej możliwości unieszkodliwianiu i przekazywaniu odpadów 
do zagospodarowania posiadaczom mającym stosowne zezwolenia, 

o prowadzenie systemu recyklingu odpadów poprodukcyjnych w postaci opakowań z 
polietylenu oraz granulatu (07 02 13) w ilości do 1 500 Mg/rok 

o prowadzenie  systemu  gospodarowania  odpadami  polegającego  na  selektywnym 
zbieraniu  odpadów  ze  szczególnym  uwzględnieniem  odpadów  nadających  się  do 
odzysku. 

W trakcie eksploatacji instalacji należy dokonać bilansu wytwarzanych odpadów innych niż 
niebezpieczne oraz niebezpiecznych i w przypadku nie spełniania warunków pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów, wystąpić z wnioskiem o zmianę posiadanego pozwolenia.

8.4. Emisja hałasu – wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie wraz 
z oceną

8.4.1. Źródła emisji hałasu oraz ich charakterystyka.

Źródłami uciążliwości akustycznej w całym zakładzie NORDFOLIEN POLSKA Sp. z 
o.o.  w Zdzieszowicach po zakończeniu montażu w istniejącej  hali  linii  produkcyjnej  Nr  9 
będzie: 

• praca  nowych  źródeł  emisji:  wyrzutnia  powietrza  z  ekstrudera  nr  9  (z  tłumikiem), 
wyrzutnia ozonu z maszyny nr 9 (z tłumikiem) oraz wyrzutnia awaryjna z nad maszyny 
drukarskiej nr 9 (z tłumikiem)

• praca  istniejących  źródeł:  wentylatory  dachowe  hali  ekstruzji  (6  szt.)  w  obudowach 
dźwiękochłonnych,  dachowe  wyrzutnie  awaryjna  z  nad  maszyn  drukarskich,  z  nad 
ekstruderów  oraz  ozonu  (z  tłumikami),  skraplacz  agregatu  wody  lodowej,  czerpnie 
powietrza oraz urządzenia pracujące w pomieszczeniu sprężarek oraz pomieszczeniu trafo

• praca źródeł  ruchomych,  tj.  praca wózków widłowych oraz samochodów ciężarowych 
(dostawa surowców oraz odbiór produkcji) 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prowadzącego instalację przyjęto czas pracy:

• Hala produkcyjna - na I, II, III zmianę
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• Obiekty pomocnicze - na I, II, III zmianę

• Transport wewnętrzny - na I, II zmianę

• Transport  zewnętrzny - na I, II zmianę

W tabeli  nr  10  scharakteryzowano  wszystkie  istotne  dla  klimatu  akustycznego  instalacji 
źródła hałasu. Uwzględniając całodobową pracę obiektu rozpatrywano dwa warianty: pracy 
w porze dziennej oraz nocnej (za wyjątkiem transportu wewnętrznego oraz zewnętrznego, 
których praca odbywa się tylko w porze dziennej).

Tabela nr 10:

Lp. Źródła punktowe

Poz. 
dźwięku w 

odl. 1m
LA1 , dB-A

Moc 
akustycz-na 

LWA , dB-A

Czas pracy, h/d
Moc akustyczna 
ekwiwalentna
LWAeq , dB-A

Dzień Noc Dzień Noc

1
Wentylator hali ekstruzji 1 
wyciszony 55,0 63,0 16 8 63,0 63,0

2
Wentylator hali ekstruzji 2 
wyciszony 55,0 63,0 16 8 63,0 63,0

3
Wentylator hali ekstruzji 3 
wyciszony 55,0 63,0 16 8 63,0 63,0

4
Wentylator hali ekstruzji 4 
wyciszony 55,0 63,0 16 8 63,0 63,0

5
Wentylator hali ekstruzji 5 
wyciszony 55,0 63,0 16 8 63,0 63,0

6
Wentylator hali ekstruzji 6 
wyciszony 55,0 63,0 16 8 63,0 63,0

7 Transormator 1 wyciszony 58,0 66,0 16 8 66,0 66,0

8 Transormator 2 wyciszony 58,0 66,0 16 8 66,0 66,0

9 Transormator 3 wyciszony 58,0 66,0 16 8 66,0 66,0

10 Wentylator ścienny trafo wyciszony 58,0 66,0 16 8 66,0 66,0

11 Skraplacz agregatu wody lodowej 80,0 88,0 16 8 88,0 88,0

12 Czerpnia ścienna 2000x1000 67,0 75,0 16 8 75,0 75,0

13 Czerpnia/budynek (brama północna) 62,0 70,0 16 8 70,0 70,0

14 Czerpnia ścienna pom. agregatu 62,0 70,0 16 8 70,0 70,0

15 Czerpnia ścienna pom. sprężarkowni 62,0 70,0 16 8 70,0 70,0

16 Czerpnia ścienna letnia 1 h.ekstruzji 62,0 70,0 16 8 70,0 70,0

17 Czerpnia ścienna letnia 2 h.ekstruzji 62,0 70,0 16 8 70,0 70,0

18 Czerpnia ścienna 1 hali ekstruzji 62,0 70,0 16 8 70,0 70,0

19 Czerpnia ścienna 2 hali ekstruzji 62,0 70,0 16 8 70,0 70,0

20 Czerpnia ścienna 3 hali ekstruzji 62,0 70,0 16 8 70,0 70,0

21 Czerpnia ścienna 4 hali ekstruzji 62,0 70,0 16 8 70,0 70,0

22 Czerpnia ścienna 5 hali ekstruzji 62,0 70,0 16 8 70,0 70,0

23 Czerpnia ścienna 6 hali ekstruzji 62,0 70,0 16 8 70,0 70,0

24 Wentylator dachowy 1 sprężarkowni 65,0 73,0 16 8 73,0 73,0
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25 Wentylator dachowy 2 sprężarkowni 65,0 73,0 16 8 73,0 73,0

26 Wentylator ścienny pom. agregatu 74,0 82,0 16 8 82,0 82,0

27 Dopalacz katalityczny gazów 67,0 75,0 16 8 75,0 75,0

28 Komin dopalacza 57,0 65,0 16 8 65,0 65,0

29 Klimatyzator 57,0 65,0 16 8 65,0 65,0

30 Wyrzutnia z maszyny konfekcyjnej 3 58,0 66,0 16 8 66,0 66,0

31
Wentylator dachowy D315 
pomieszczenia socjalnego 1 58,0 66,0 16 8 66,0 66,0

32
Wentylator dachowy D160 
pomieszczenia socjalnego 2 45,0 53,0 16 8 53,0 53,0

33
Wentylator ścienny D250 
pomieszczenia socjalnego 3 55,0 63,0 16 8 63,0 63,0

34
Czerpnia 400x200 wentylatora 
pomieszczenia socjalnego 4 45,0 53,0 16 8 53,0 53,0

35
Wentylator kontenerowego 
magazynu farb 55,0 63,0 16 8 63,0 63,0

36 Sam. ciężarowy I 98-88 Tab.11 79,0 -

37 Sam. ciężarowy II 98-88 Tab.11 79,0 -

38 Wózek widłowy 93-88 Tab.11 82,2 -

39 Wyrzutnia z ekstrudera 1 ztłumikiem 55,0 63,0 16 8 63,0 63,0

40 Wyrzutnia z ekstrudera 2 ztłumikiem 55,0 63,0 16 8 63,0 63,0

41 Wyrzutnia z ekstrudera 3 ztłumikiem 55,0 63,0 16 8 63,0 63,0

42 Wyrzutnia z ekstrudera 4 ztłumikiem 55,0 63,0 16 8 63,0 63,0

43 Wyrzutnia z ekstrudera 6 ztłumikiem 55,0 63,0 16 8 63,0 63,0

44 Wyrzutnia z ekstrudera 7 ztłumikiem 55,0 63,0 16 8 63,0 63,0

45
Wyrzutnia z ekstrudera 9 ztłumikiem 
NOWA 55,0 63,0 16 8 63,0 63,0

46
Wyrzutnia z ekstrudera 10 z 
tłumikiem 55,0 63,0 16 8 63,0 63,0

47
Wyrzutnia ozonu z maszyny 5-6 z 
tłumikiem 55,0 63,0 16 8 63,0 63,0

48
Wyrzutnia ozonu z maszyny 9 z 
tłumikiem NOWA 55,0 63,0 16 8 63,0 63,0

49
Wyrzutnia ozonu z maszyny 10 z 
tłumikiem 55,0 63,0 16 8 63,0 63,0

50
Wyrzutnia awaryjna z maszyny 
drukarskiej 5-6 z tłumikiem 55,0 63,0 16 8 63,0 63,0

51
Wyrzutnia awaryjna z maszyny 
drukarskiej 9 z tłumikiem NOWA 55,0 63,0 16 8 63,0 63,0

52
Wyrzutnia awaryjna z maszyny 
drukarskiej 10 z tłumikiem 55,0 63,0 16 8 63,0 63,0

UWAGA:

Moc akustyczną źródeł punktowych określamy:
 na podstawie danych producenta
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 na podstawie dane producenta o poziomie ciśnienia akustycznego w odległości 1 m od 
urządzeń oraz wykorzystując przybliżoną metodę określenia poziomu mocy akustycznej źródła  
zgodnie z Instrukcją 338/2003, według wzoru:

LW = LM + 10logS/So  
gdzie:

LM - średni poziom dźwięku A zmierzony na powierzchni pomiarowej w odległości d od źródła
              a+ b + c

S = 4(ab + ac + bc) -------------------------
a+ b + c + 2d

a, b, c – parametry powierzchni pomiarowej
So = 1 m2

Tabela nr 11:

Lp.
Źródła ruchome/opcja 

ruchowa/opis umownego miejsca 
postojowego

Poz. 
dźwięku 

w odl. 1m
LA1 , dB-A

Moc 
akustyczna 

LWA , dB-A

Czas pracy, 
Moc akustyczna 
ekwiwalentna

LWAeq , dB-A

Dzień

min/8h

Noc

min/1h
Dzień Noc

1 Sam. ciężarowy (MAN) I/strat – 
przy bramie północnej

90,0 98,0 6x0,5 - 79,0 -

2 Sam. ciężarowy I/hamowanie, 
jazda – przy bramie północnej

80,0 88,0 6x5 -

3 Sam. ciężarowy II/strat – przy 
portierni

90,0 98,0 6x0,5 - 79,0 -

4 Sam. ciężarowy II/hamowanie, 
jazda – przy portierni

80,0 88,0 6x5 -

5 Wózek widłowy /strat – przy 
elewacji północno-wschodniej

85,0 93,0 2 - 82,2 -

6 Wózek widłowy /hamowanie, 
jazda – przy elewacji północno- 
wschodniej

80,0 88,0 120 -

UWAGA:
1. Moc akustyczną źródeł ruchomych określamy na podstawie danych o poziomie dźwięku w 
odległości 1 m od środka transportu oraz wykorzystując przybliżoną metodę określenia zasięgu emisji  
hałasu od środków transportu zgodnie z Instrukcją 338/2003, załącznik 5, według wzoru:

                             1        N         0,1LWn

LWeqn =  10 log  [ ---     ∑  ti  10             ] 
                            T      n=1

LWeqn – ekwiwalentny poziom mocy akustycznej n-tego pojazdu
LWn –poziom mocy akustycznej dla danej opcji ruchowej
ti   - czas trwania opcji
N - liczba opcji
T - czas oceny 
2. Określenie natężenia ruchu na terenie zakładu:
A. Transport surowców oraz materiałów - 3 sam/d = 2 sam/I zm = 2 sam/8 h
B. Spedycja gotowej produkcji - 2 sam/d = 1 sam/I zm = 1 sam/8 h
RAZEM (A+B): 5 sam/d = 3 sam/I zm = 3 sam/8 h
C. Transport wewnętrzny (wózki spalinowe) - 4 h/d = 2 h/I zm = 2 h/8 zm
3. Opis metody: Drogę przejazdu środka transportu zamieniamy na zbiór zastępczych punktowych 
źródeł i/lub identyfikujemy każde miejsce postojowe, zastępując je punktowym źródłem hałasu.
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Tabela nr 12:

Lp. Źródła budynki
Izolac. 

ścian/dachu
Riz, dB-A

Poz. dźw. 
1m od 
ściany.

LA1 , dB-A

Czas pracy, 
h/d

Poz. dźwięku 
ekwiwalentny

LAeq , dB-A

Dzień Noc Dzień Noc

1 Hala ekstruzji I 35/40 85 16 8 85 85

2 Hala konfekcji I z maszyną 3 35/40 83 16 8 83 83

3 Hala ekstruzji II 35/40 85 16 8 85 85

4 Hala konfekcji II z linią 10, 9 35/40 83 16 8 83 83

5 Hala - służby techniczne 35/40 55 16 8 55 55

6 Biura 35/40 45 16 8 45 45

7 Stacja recyklingu 25/35 93 16 8 93 93

8 Zaplecze techniczne I 25/35 70 16 8 70 70

9 Zaplecze techniczne II 25/35 85 16 8 85 85
UWAGA:

Poziom dźwięku w odległości 1 m od ścian wewnętrznych określamy na podstawie pomiarów hałasu 
przeprowadzonych na stanowiskach pracy w podobnych zakładach lub na podstawie poziomu dźwięku 
maszyn przewidzianych do zainstalowania w budynku, z uwzględnieniem odległości od poszczególnych 
ścian.

8.4.2. Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku

Teren  inwestycji  posiada  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  Nr  2  dla 
sołectwa Rozwadza, zatwierdzony uchwałą RM w Zdzieszowicach nr XXI/163/2000 z dnia 
29.02.2000  (Dz.U.  Woj.  Opolskiego  nr  19/15.03.2000,  poz.73).  Wg  planu  teren  zakładu 
oznaczony jest symbolem 3P-U i oznacza tereny pod działalność przemysłowo-usługową. 

Teren wokół zakładu od strony północnej, zachodniej oraz południowej, zgodnie z planem 
zagospodarowania  przestrzennego Nr  2  dla  sołectwa Rozwadza,  nie  posiada określonych 
standardów akustycznych (teren nie chroniony).

Najbliższe tereny chronione znajdują się od strony wschodniej 

o budynek mieszkalny przy ul. Rozwadzkiej 3 – teren MN wg planu

o budynek mieszkalny przy ul. Żyrowskiej 1A – teren MN wg planu

o budynek mieszkalny przy ul. Żyrowskiej 3 – teren MN wg planu

i  zgodnie  z  ustaleniami  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Zdzieszowice (Uchwała Nr LII/419/02 z dnia 10.10.2002)  określone są jako tereny MN - 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej, 
dla których ustala się standardy akustyczne zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 
120, poz. 826), Tabela 1 p.3d):

• dopuszczalny poziom hałasu, wyrażone wskaźnikami LAeq D; i LAeq N, na terenach 
zabudowy jednorodzinnej nie może przekraczać następujących wartości:

LAeq D dla pory dziennej [6.00 –22.00] - 50 dB-A

LAeq N dla pory nocnej [22.00-6.00] - 40 dB-A
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Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 14 
czerwca 2007 r. (poz. 826)

DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU:  Tabela 13

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, 
z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych 
oraz  linie elektroenergetyczne,  wyrażone  wskaźnikami LAeq  D; i  LAeq  N,  które to wskaźniki 
mają zastosowanie do ustalania  i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do 
jednej doby

Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]

Drogi lub linie kolejowe1' Pozostałe obiekty i działalność 
będąca źródłem hałasu

LAeq D

przedział czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom

LAeq N

przedział czasu 
odniesienia 
równy 8 
godzinom

LAeq D

przedział czasu 
odniesienia równy 8 
najmniej korzystnym 

godzinom dnia 
kolejno po sobie 
następującym

LAeq N

przedział czasu 
odniesienia 

równy 1 
najmniej 

korzystnej 
godzinie nocy

1 a) Strefa ochronna „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

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 Tereny w strefie 
śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. mieszkańców3'

65 55 55 45

Objaśnienia:
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 tys. 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 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę 
śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych.
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8.4.3. Wyniki obliczeń.

Wyniki  obliczeń  przeprowadzonych  zgodnie  z  instrukcją  ITB  338/96  “Metody 
określania  emisji  i  imisji  hałasu  przemysłowego  w  środowisku”  oraz  przy  wykorzystaniu 
programu komputerowego HPZ’ 2001 Windows: Wersja: luty’2004, dla pory dziennej oraz 
nocnej (całodobowa praca zakładu) w formie planu sytuacyjnego oraz obliczeń w węzłach 
siatki  obliczeniowej przedstawiono  na  rys.  nr  4,  5  oraz  zawarto  w  załącznikach  do 
niniejszego raportu.

Rys.4: Dobudowa linii Nr 9 - wykres izofon w porze dziennej

55 dB 50 dB

Autor: Z.P.-U. HI-EKO s.c. w Opolu, ul. Wschodnia 25, tel. 77 456 37 85
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Rys. 5: Dobudowa linii Nr 9 - wykres izofon w porze nocnej

 45 dB  40 dB

Dla określenia wpływu pracy zakładu na środowisko na terenach normowanych akustycznie 
przeprowadzono  obliczenia  wielkości  równoważnego  poziomu  dźwięku  LA w  wybranych 
punktach obserwacji, położonych przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej. Wynik 
poniżej:

Tabela 14. Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji

Lp. Symbol Nazwa x [m] y [m] z [m] LA/LAeq D [dB]
Pora dzienna

1 PP1 Zabudowa mieszkalna ul. Rozwadzka 3 382,6 38,4 4,0 37,1/50
2 PP2 Zabudowa  mieszkalna ul. Żyrowska 1A 374,7 87,8 4,0 38,1/50
3 PP3 Zabudowa  mieszkalna ul. Żyrowska 3 419,8 160,1 4,0 36,1/50

Pora nocna
1 PP1 Zabudowa mieszkalna ul. Rozwadzka 3 382,6 38,4 4,0 30,9/40
2 PP2 Zabudowa  mieszkalna ul. Żyrowska 1A 374,7 87,8 4,0 33,0/40
3 PP3 Zabudowa  mieszkalna ul. Żyrowska 3 419,8 160,1 4,0 31,7/40

Dla  określenia  wpływu  poszczególnych  źródeł  hałasu  w  porze  dziennej  oraz  nocnej  na 
poziom równoważny LA [dB-A] w punkcie pomiarowym najbardziej narażonym na hałas PP2 
(przy zabudowie ul. Żyrowska 1A), poniżej przedstawiono histogram poszczególnych źródeł 
hałasu. Pozostałe histogramy przedstawione są w Załącznikach.

Autor: Z.P.-U. HI-EKO s.c. w Opolu, ul. Wschodnia 25, tel. 77 456 37 85
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LEGENDA:
W30 Samochód ciężarowy I
B7 Stacja recyklingu

W32 Wózek widłowy

Rys. 6: Punkt pomiarowy PP 2: zabudowa przy ul. Żyrowskiej 1A – pora dzienna

Rys. 7: Punkt pomiarowy PP 2: zabudowa przy ul. Żyrowskiej 1A – pora nocna

LEGENDA:
B7 Stacja recyklingu
B1 Hala ekstruzji I
W7 Transformator 1 wyciszony

Autor: Z.P.-U. HI-EKO s.c. w Opolu, ul. Wschodnia 25, tel. 77 456 37 85
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8.4.6. Omówienie wyników obliczeń.

Etap eksploatacji instalacji:

Z przeprowadzonych obliczeń emisji hałasu w środowisku pochodzącego od całego 
Zakładu NORDFOLIEN POLSKA Sp.  z  o.o.  w Zdzieszowicach  wynika,  że  przy  założonych 
poziomach dźwięku przy poszczególnych źródłach oraz wypadkowej izolacyjności akustycznej 
przegród (ścian i sufitów budynków) nie wystąpią przy najbliższej zabudowie mieszkalnej (ul. 
Rozwadzka  3,  Żyrowska  1A  oraz  Żyrowska  3)  przekroczenia  dopuszczalnych  poziomów 
dźwięku  50  dB  dla  pory  dziennej  oraz  40  dB  dla  pory  nocnej,  określonych  zgodnie  z 
załącznikiem do  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

Izofona 50 dB dla dnia nieznacznie wykracza poza granicę własności działki inwestora w 
kierunku zachodnim na tereny nie normowane akustycznie (tereny upraw polowych, łąki i 
pastwiska).

Analogicznie dla pory nocnej izofona 40 dB znacznie wykracza poza granicę własności działki 
w kierunku zachodnim, także na tereny nie normowane akustycznie (tereny upraw polowych, 
łąki i pastwiska).

Z  analizy  histogramu  źródeł  hałasu  wynika,  że  największy  wpływ  na  poziom  hałasu  w 
punktach pomiarowych zlokalizowanych przy zabudowie mieszkalnej ma hałas pochodzący 
od źródeł:

Pora dzienna:

W30, W32, - transport samochodowy oraz transport wózkami spalinowymi

B7– Stacja recyklingu.

Pora nocna:

B7– Stacja recyklingu

B1– Hala ekstruzji I

B1 – Transformator 1.

Etap realizacji instalacji:

W czasie realizacji inwestycji mogą wystąpić krótkotrwałe, wyższe od obliczonych, poziomy 
dźwięku  w środowisku,  spowodowane pracą  sprzętu  transportowego  i  dźwigów w porze 
dziennej  (godz.  7.00 – 18.00).  Mogą one chwilowo powodować przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych dla terenów chronionych. W trakcie wykonywania prac nie przewiduje się 
stosowania specjalnych zabezpieczeń przeciwhałasowych. Użyty do prac budowlanych sprzęt 
powinien być sprawny i działać zgodnie z normą PN-86/M-47251. 

Uwzględniając  powyższe  wyniki  obliczeń  można  stwierdzić,  że  możliwa  jest  realizacja 
projektowanego  przedsięwzięcia  ze  względu  na  skumulowane  oddziaływanie  hałasu 
emitowanego  do  środowiska  z  całego  zakładu pod  warunkiem  dotrzymania 
przedstawionych w raporcie założeń projektowych:

• utrzymywaniu  w  technicznej  sprawności  tłumików  zainstalowanych  na 
wyrzutniach  dachowych  oraz  szczelności  obudów  dźwiękochłonnych 
wentylatorów hali ekstruzji;

• wyeliminowania  lub  zdecydowanego  ograniczenia  pracy  spedycji  oraz 
transportu wewnętrznego w porze nocnej (godz. 22.00-6.00) 
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8.5. Emisja promieniowania , zakłóceń elektromagnetycznych i inne uciążliwości 
z  podaniem  odpowiednich  parametrów  tych  czynników  i  zasięgu  ich 
rozprzestrzeniania – wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 
wraz z oceną.

Pole elektryczne wytwarzane jest przez elementy przewodzące, znajdujące się pod 
napięciem.  Wartość  natężenia  pola  zależy  od  napięcia  i  odległości.  Natężenie  pola  
w rozpatrywanym miejscu lub obszarze jest tym wyższe im większe jest napięcie. Natomiast 
wraz  z  oddalaniem  się  od  urządzenia  znajdującego  się  pod  napięciem  natężenie  pola 
elektromagnetycznego maleje.

Wszystkie  czynne  urządzenia  elektromagnetyczne  wytwarzają  pole  elektryczne,  jednakże 
urządzenia elektryczne niskiego napięcia wytwarzają wokół siebie pola słabe o niewielkim 
zasięgu oddziaływania.

Na  podstawie  literatury  można  stwierdzić,  że  przy  wyznaczaniu  oddziaływania  pola 
elektrycznego  na  człowieka  przyjęto  pojęcie  pola  nieodkształconego.  Z  polem 
nieodkształconym mamy do czynienia wówczas, gdy do rozpatrywanej przestrzeni jeszcze nie 
wszedł  człowiek.  Człowiek  wchodzący  w  tę  przestrzeń  odkształca  pole,  tak  jak  każdy 
przedmiot znajdujący się w tej przestrzeni. Jednocześnie wzdłuż ciała człowieka natężenie 
pola  elektrycznego  jest  zróżnicowane  i  praktycznie  nie  ma  możliwości  jednoznacznego 
określenia wartości natężenia pola w tych warunkach.

Projektowana do montażu  nowa linia  produkcyjna  Nr  9  wyposażona  będzie  w instalację 
siłową 380/220 V oraz oświetleniową 220 V zasilaną z jednej z czterech istniejących stacji 
transformatorowej. 

o Moc zainstalowana     270 kW

Przy  tego rodzaju sieci  nie  występuje  zjawisko tworzenia  się  pola  elektromagnetycznego 
emitującego promieniowanie niejonizujące o natężeniu stwarzającym zagrożenie dla zdrowia, 
dlatego  projektowana  wytwórnia  nie  będzie  źródłem  zagrożenia  elektromagnetycznym 
promieniowaniem niejonizującym.

8.6. Wpływ obiektów na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym na 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne wraz z oceną.

Lokalizacja  przedsięwzięcia  jest  zgodna  z  miejscowym  planem  zagospodarowania 
przestrzennego Nr 2 dla sołectwa Rozwadza, zatwierdzonym uchwałą RM w Zdzieszowicach 
nr  XXI/163/2000  z  dnia  29.02.2000  (Dz.U.  Woj.  Opolskiego  nr  19/15.03.2000,  poz.73). 
Zgodnie  z  planem  teren  działki  oznaczony  jest  symbolem  3P-U  i  oznacza  tereny  pod 
działalność przemysłowo-usługową.

Najbliższe  otoczenie  lokalizacji  przedsięwzięcia  stanowią  aktualnie  tereny  przemysłowe 
Zakładu NORDFOLIEN Sp. z o.o. 

Najbliższe  tereny  chronione  -  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  Osiedla  Zdzieszowice  - 
znajdują się od miejsca lokalizacji inwestycji w odległości 150 m w kierunku wschodnim (50 
m od granicy własności inwestora „NORDFOLIEN” Sp. z o.o.).

Przedmiotowa działka nie jest wpisana do rejestru zabytków, nie podlega ochronie oraz nie 
znajduje się na terenie objętym wpływem eksploatacji górniczej. 

Uwzględniając  aktualny  stopień  zainwestowania  opisywanego  terenu  inwestycji  a  także 
nieduży  zakres  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  otaczające  środowisko  ze  względu  na 
emisję hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, opisaną szczegółowo na 
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podstawie obliczeń przeprowadzonych w p.7.2 oraz p.7.4, nie przewiduje się dodatkowego 
negatywnego  oddziaływania  na  istniejące  elementy  środowiska:  drzewostan,  wody 
powierzchniowe i podziemne.

W czasie wykonywania prac montażowych, związanych z dobudową linii produkcyjnej Nr 9, 
nastąpi tylko nieznaczne - do głębokości 1,5 m - naruszenie wierzchniej warstwy ziemi na 
terenie  istniejącej  hali  produkcyjnej.  Zatem  nie  przewiduje  się  także  dodatkowego 
negatywnego oddziaływania na gleby.

8.7. Ocena możliwości powstania sytuacji awaryjnych (nadzwyczajnego 
zagrożenia środowiska) a także potencjalnego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko oraz ich skutki

Określenie „poważnej awarii przemysłowej” wprowadzone zostało Ustawą z dnia 27 
kwietnia  2001  roku  „Prawo  ochrony  środowiska”.  Zgodnie  z  definicją  ustawową  przez 
poważną  awarię  przemysłową rozumie  się  „zdarzenie  w szczególności  emisję,  pożar  lub  
eksplozję,  powstałe w czasie procesu przemysłowego,  magazynowania  lub transportu,  w 
której  występuje  jedna  lub  więcej  substancji  niebezpiecznych,  prowadzące  do 
natychmiastowego  powstania  zagrożenia  życia  lub  zdrowia  ludzi  lub  środowiska  lub  
powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”.

Zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Gospodarki  z  dnia  31  stycznia  2006  r.  zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie 
się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o 
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 r.), 
uwzględniając jednocześnie charakter prowadzonych w zakładzie procesów technologicznych 
oraz właściwości stosowanych materiałów stwierdza się,  że zakład produkcji  opakowań z 
tworzywa  sztucznego  w  miejscowości  Zdzieszowice  nie  zalicza  się  do  zakładów  o 
zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Niezbędne do produkcji folii granulaty oraz wymagane do wykonywania nadruku farby będą 
magazynowane w sposób nie powodujący wystąpienia awarii  przemysłowej, w szczelnych 
silosach lub w pojemnikach w wentylowanych pomieszczeniach magazynowych poza halą 
produkcyjną. 

W celu wykluczenia możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych lub katastrofy budowlanej 
użytkownik  instalacji  ma  obowiązek  prawidłowej  eksploatacji  urządzeń  i  instalacji  oraz 
właściwego ich zabezpieczenia (m.in. poprzez przeprowadzanie okresowych kontroli  stanu 
technicznego urządzeń i obiektów).

W trakcie wykonywania robót budowlano-montażowych mogą wystąpić awarie sprzętu tj. 
wyciek paliwa lub materiałów smarnych. W celu wyeliminowania możliwości postania stanów 
awaryjnych, należy prowadzić prace budowlano-montażowe :

- w sposób ostrożny i pod ścisłym nadzorem,
- zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczno-technologiczną,

Lokalizacja  nowej  linii  produkcji  folii  w  hali  na  terenie  przemysłowym  oraz  lokalne  i 
nieznaczne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, opisane w pkt. 8.2-8.4 niniejszego 
raportu, wyklucza możliwość jej wpływu na obszary położone poza granicami Polski, zarówno 
na  etapie  montażu  jak  i  eksploatacji  nowej  linii. Dlatego  nie  przewiduje  się 
transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.
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9. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE 
WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO: 

A) ODDZIAŁYWANIE NA LUDZI, ROŚLINY, ZWIERZĘTA, GRZYBY I SIEDLISKA 
PRZYRODNICZE, WODĘ I POWIETRZE, 
B) ) ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI, Z UWZGLĘDNIENIEM RUCHÓW 
MASOWYCH ZIEMI, KLIMAT I KRAJOBRAZ, 
C) ) ODDZIAŁYWANIE NA DOBRA MATERIALNE, 
D) ) ODDZIAŁYWANIE NA ZABYTKI I KRAJOBRAZ KULTUROWY, OBJĘTE ISTNIEJĄCĄ 
DOKUMENTACJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI REJESTREM LUB EWIDENCJĄ ZABYTKÓW, 
E) WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY TYMI ELEMENTAMI.

9.1. Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, 
wodę i powietrze.

W rejonie  projektowanej  do  dobudowy  linii  Nr  9  produkcji  folii  zlokalizowanej  w 
zakładzie „Nordfolien” w Zdzieszowicach znajduje się otulina Parku Krajobrazowego Góra św. 
Anny, jednak ze względu na odległość instalacji od otuliny (do 3 km) a także ściśle lokalny 
charakter  instalacji,  wyklucza  się  możliwość  powstania  jakichkolwiek  negatywnych 
oddziaływań ze strony inwestycji na obszary objęte ochroną, w tym obszary NATURA 2000. 

Dotyczy  to  zarówno  oddziaływań  o  charakterze  bezpośrednim  jak  i  pośrednim. 
Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe w zależności od warunków pogodowych transportowane 
są  w  atmosferze  na  znaczne  odległości  i  deponowane  najczęściej  w  glebie  i  wodzie. 
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie powoduje pośrednich negatywnych oddziaływań 
na zdrowie ludzi, gdyż nie powoduje wycinki drzew, czyli nie zmniejsza ilości wytwarzanego 
przez drzewostan tlenu i możliwości pochłaniania przez rośliny CO2.

Inwestycja nie zmieni warunków poboru wód powierzchniowych i podziemnych, gdyż nowa 
linia nie wykorzystuje wody do procesów produkcji folii,  natomiast w układach chłodzenia 
wykorzystane  będą  istniejące  układy  wody  technologicznej.  Nowa  linia  nie  będzie 
powodować  powstawania  ścieków  technologicznych.  Gospodarka  ściekami  w  istniejącym 
zakładzie pozostanie nie zmieniona. 

Przedsięwzięcie nie spowoduje dodatkowego zatrudnienie pracowników, a więc ilości wody 
pitnej oraz odprowadzanych ścieków bytowo-sanitarnych także nie ulegną zmianie. 

Nie  wystąpią  istotne  oddziaływania  na  siedliska  przyległe  do  zakładu,  gdyż  eksploatacja 
nowej linii produkcyjnej nie prowadzi do obniżenia zwierciadła wody podziemnej.

9.2. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych 
ziemi, klimat i krajobraz

Planowane przedsięwzięcie uruchomienia nowej linii technologicznej do produkcji folii 
będzie realizowane na przemysłowym terenie istniejącego zakładu Nordfolien Sp. z o.o. w 
Zdzieszowicach przy ul. Rozwadzkiej 4, w istniejącej hali produkcyjnej. W związku z tym 
nie  zajdzie  potrzeba  prowadzenia  prac  budowlanych  z  naruszeniem wierzchniej  warstwy 
ziemi  i  inwestycja  w  żaden sposób  nie  wpłynie  negatywnie  na  powierzchnię  ziemi  oraz 
istniejący krajobraz. 

Autorzy raportu nie przewidują negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na etapie 
jego realizacji, eksploatacji, a także w przypadku ewentualnej likwidacji.
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9.3. Oddziaływanie na dobra materialne

Nie przewiduje się wpływu inwestycji na dobra materialne na żadnym z etapów jej 
istnienia (montaż, eksploatacja bądź likwidacja). Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia w 
istniejącej  hali  produkcyjnej  nie  koliduje  z  żadnymi  obiektami  stanowiącymi  dobra 
materialne. 

9.4. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą 
dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków

Nie  przewiduje  się  negatywnego  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  na 
zabytki i krajobraz kulturowy ze względu na lokalizację inwestycji w istniejącej hali na terenie 
przemysłowym.

9.5. Wzajemne oddziaływanie między elementami wymienionymi w pkt. 9.1-9.4.

Realizacja  planowanego  przedsięwzięcia  nie  będzie  powodować  wzajemnego 
oddziaływania między elementami wymienionymi w pkt. 9.1÷9.4 oraz w art.66 ust.1 pkt.7 
lit.e) ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko.

10. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 
ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, 
POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I 
DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

10.1. O  pis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę  

W Raporcie zastosowano metodę porównawczą w stosunku do podobnych rozwiązań, 
urządzeń  i  wartości  normowych,  ale  jednocześnie  metodę  prostego  prognozowania 
wynikowego,  polegającego  na  ocenie  przedsięwzięcia  i  analizie  możliwego  wpływu 
omawianego przedsięwzięcia na otaczające środowisko, z uwzględnieniem jego położenia  
w  terenie.  Materiał  wyjściowy  do  sporządzenia  raportu  stanowiły:  materiały  źródłowe 
dostarczone  przez  inwestora,  przepisy  prawne,  opracowania  dotyczące  omawianego 
przedsięwzięcia, a także literatura (spis na końcu opracowania).

Przy opracowaniu niniejszego raportu oraz przy prognozowaniu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko wykorzystano następujące metody:

• Metodykę obliczania  stanu zanieczyszczenia  powietrza  zgodnie  z  Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z  dnia  5 grudnia  2002 r.  w sprawie  wartości  odniesienia  dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 1, poz. 12) 

• Instrukcję ITB nr 338/2003 “Metody określania emisji i imisji hałasu przemysłowego 
w środowisku”. 
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• Program komputerowy HPZ-2001, wersja maj 2007, ITB Warszawa, licencja NA-0150 
Hi-Eko Opole.

• Metody pomiaru natężenia hałasu w środowisku – metoda referencyjna określona w 
zał. nr 6 Rozporządzenia MŚ z dnia 4.11.2008 w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 
Nr 206, poz. 1291).

oraz  następujące  informacje  o  środowisku:  tło  zanieczyszczeń  powietrza  podane  przez 
Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  oraz  katalog  danych 
meteorologicznych. Ww. zakres należy uznać za zadawalający i  na tym etapie oceny nie 
stwierdzono braków i niedoskonałości.

Jak  wykazano  w  p.8  raportu,  nie  przewiduje  się  znaczących  oddziaływań  planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko w żadnym jego komponencie, oddziaływanie przedsięwzięcia 
związane jest w stosunku do obecnego stanu tylko z nieznacznym wzrostem:

• emisji  pyłów  i  gazów  do  powietrza,  nie  powodujących  przekroczeń  stężeń 
dopuszczalnych i poziomów odniesienia emitowanych substancji gazowych i pyłowych 
w powietrzu oraz przekroczeń dopuszczalnego opadu pyłu.

• imisji  hałasu  do  środowiska,  nie  przekraczających  standardów  akustycznych  dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej, tj. terenów chronionych akustycznie.

Wzrost  ten wykazano na podstawie  przeprowadzonych obliczeń emisji  zanieczyszczeń do 
środowiska  od  skumulowanego  oddziaływania  wszystkich  aktualnie  pracujących  linii 
produkcyjnych nr 1 – 8, nr 10 oraz projektowanej nowej linii nr 9.

10.2. Opis oddziaływań wynikających z istnienia przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie  oddziałuje  bezpośrednio  na  środowisko  poprzez  emisje 
zanieczyszczeń  powstałych  w  wyniku  eksploatacji  nowej  linii  produkcyjnej  Nr  9  (emisja 
zorganizowana z  procesu produkcji  folii  oraz nanoszenie  nadruków na folię  na maszynie 
drukującej DM 9), jednakże jego realizacja nie spowoduje ponadnormatywnych oddziaływań 
na środowisko. Jest to oddziaływanie długoterminowe.

10.3. Opis oddziaływań wynikające z wykorzystania zasobów środowiska

W procesie eksploatacji nowej linii, w fazie montażu bądź likwidacji, nie użytkuje się 
lokalnych zasobów naturalnych. Przedsięwzięcie nie powoduje kolizji ze złożami kopalin, nie 
zagraża też zasobom wód podziemnych. 

Wpływ przedsięwzięcia na zasoby zieleni.

Planowana inwestycji nie wpływa na zasoby zieleni na terenie działki inwestora, gdyż jest 
realizowana w istniejącej hali produkcyjnej.

Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na kopaliny.

Realizacja przedsięwzięcia  nie będzie wpływać na złoża kopalin,  gdyż jest  realizowana w 
istniejącej hali produkcyjnej.
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10.4. O  pis   oddziaływań wynikających z emisji do środowiska  

Pełną  analizę  oddziaływania  wynikającego  z  emisji  do  środowiska  na  etapie 
eksploatacji przedsięwzięcia przeprowadzono w p.8 niniejszym opracowaniu. Jak wynika z tej 
analizy,  oddziaływania  należą  do  bezpośrednich  i  chwilowych,  ograniczonych  czasem 
prowadzenia procesu produkcji folii. Przy prowadzeniu procesu wg warunków określonych w 
założeniach technicznych, oddziaływania te mieszczą się granicach dopuszczalnych .

Analiza  oddziaływania  przeprowadzona  została  metodą  obliczeniową  z  wykorzystaniem 
zalecanych  modeli  matematycznych  dla  rozprzestrzeniania  się  zanieczyszczeń powietrza  i 
propagacji  hałasu  w  środowisku  oraz  danych  bilansowych  w  celu  ustalenia  ilości 
powstających ścieków oraz ilości powstających odpadów. 

10.5. O  ddziaływanie wynikające z budowy, eksploatacji i likwidacji  

Każda  inwestycja  wykazuje  istotne  zróżnicowanie  w  zakresie  oddziaływania  na 
środowisko  w  poszczególnych  fazach  jej  realizacji  tj.  w  fazie  budowy,  eksploatacji 
(ewentualnie modernizacji lub rozbudowy) i likwidacji. Różnice te w dużym stopniu zależą w 
głównej mierze od rodzaju inwestycji. 

10.5.1. Oddziaływania w fazie realizacji (montażu).

Inwestycja  dotyczy  głównie  wykonania  robót  montażowych  oraz  instalacyjnych. 
Zakres robót budowlanych ograniczy się  tylko do wykonania niewielkich fundamentów w 
istniejącej hali produkcyjnej. Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia jego wpływ na 
poszczególne komponenty środowiska będzie praktycznie zauważalny lub jedynie niewielki.

W czasie prowadzenia prac montażowych wprowadzane będą do powietrza zanieczyszczenia 
głównie typu komunikacyjnego - ze spalania paliw w środkach transportu dostarczających 
elementy nowej linii oraz w urządzeniach transportowo-dźwigowych. Emisja ta będzie miała 
charakter  lokalny,  okresowy  i  nie  wpłynie  w  sposób  znaczący  na  stan  zanieczyszczenia 
atmosfery  w  rejonie  lokalizacji  inwestycji.  Okresowy  hałas  emitowany  przez  pracujące 
maszyny  oraz  transport  samochodowy,  z  uwagi  na  lokalizację  inwestycji  w  istniejącym 
zakładzie,  nie  będzie  wpływał  istotnie  na  klimat  akustyczny  terenów  normowanych 
akustycznie. W czasie prowadzenia prac montażowych powstaną niewielkie ilości odpadów. 
Odpady te będą wytworzone w wyniku działalności firmy wykonującej usługi montażowe i w 
całości przez nią będą zagospodarowane.

Zapotrzebowanie na wodę i źródła powstawania ścieków w fazie montażu.

W trakcie prowadzonych prac związanych z montażem nastąpi nieznaczne zapotrzebowanie 
na  wodę,  związane  z  przebywaniem  na  terenie  przedsięwzięcia  ekipy  montażowej. 
Pracownicy ci będą korzystać z istniejącej w zakładzie infrastruktury socjalnej (WC, woda, 
ścieki). W okresie realizacji inwestycji nie będą powstawały ścieki przemysłowe. 

Wpływ na wody podziemne w fazie montażu.

W  trakcie  prowadzonych  prac  związanych  z  montażem nie  wystąpi  zagrożenie  wód 
podziemnych (nie nastąpi znaczące naruszenie gruntu).

Wpływ na wody powierzchniowe w fazie montażu.
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W  trakcie  prowadzonych  prac  związanych  z  montażem nie  wystąpi  zagrożenie  wód 
powierzchniowych, gdyż prace prowadzone będą w istniejącej hali produkcyjnej.

Wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza w fazie montażu.

Oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne w fazie montażu 
powodowane będzie eksploatacją maszyn transportowo-dźwigowych i środków transportu.

Maszyny  użyte  do  wyżej  wymienionych  prac  będą  w  większości  napędzane  silnikami 
wysokoprężnymi, które będą głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza podczas 
realizacji  przedsięwzięcia.  Do  powietrza  będą emitowane  zanieczyszczenia  komunikacyjne 
powstające podczas spalania oleju napędowego w silnikach tj. dwutlenek azotu, dwutlenek 
siarki, tlenek węgla, węglowodory.

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne będzie występowało w obszarze ograniczonym, w 
osi wiatru w kierunku zawietrznym od miejsca prowadzonych prac. Z przykładowych obliczeń 
rozkładów  stężeń  zanieczyszczeń  w  powietrzu  dla  emisji  zanieczyszczeń  występującej 
podczas prac budowlanych wynika, że przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu ciężkiego 
przy  niekorzystnych  warunkach  atmosferycznych,  w  pobliżu  prowadzonych  robót  mogą 
występować  przekroczenia  dopuszczalnej  wartości  maksymalnych  stężeń  zanieczyszczeń 
odniesionych do 1 godziny dla dwutlenku azotu. Zasięg tych przekroczeń nie będzie większy 
niż 20 m od miejsca prowadzenia prac ziemnych. Nie powinno występować przekraczanie 
dopuszczalnej  częstości  przekroczeń  z  uwagi  na  wymagający  podkreślenia  fakt,  że 
oddziaływanie  w  fazie  realizacji  jest  nieciągłe,  chwilowe  i  kończy  się  całkowicie  wraz  z 
zakończeniem prac budowlano-montażowych.

Wpływ na klimat akustyczny w fazie budowy.

W czasie realizacji  obiektu będzie występowało oddziaływanie akustyczne na środowisko. 
Podczas montażu będą występowały przede wszystkim ruchome źródła hałasu - maszyny 
transportowo-dźwigowe  i  środki  transportu.  Oddziaływanie  ogranicza  się  jedynie  do 
momentu pracy maszyn, czyli jest krótkotrwałe i występuje wyłącznie w porze dnia, tj. w 
porze wykonywania robót montażowych. 

Z doświadczenia obliczeń pracy sprzętu budowlanego np. dźwigów wynika, że na terenie 
własności  inwestora, przekroczenie dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku A w 
porze dnia obowiązującego dla terenów mieszkaniowych, zamkną się w granicy własności 
inwestora. Uciążliwość ta będzie miała charakter nieciągły, chwilowy i całkowicie kończy się z 
chwilą zakończenia realizacji obiektu.

10.5.2. Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie eksploatacji.

Zostało  szczegółowo  omówione  w  rozdziale  8  raportu,  gdzie  wykazano,  że 
przewidywane  oddziaływania  na  środowisko  nie  będą  przekraczać  dopuszczalnych 
standardów. 

10.5.3. Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie likwidacji.

Obiekt nowej linii  produkcji  folii  nie jest przewidywany do likwidacji  w dającej się 
przewidzieć przyszłości. Likwidacja linii nie będzie wymagała prowadzenia prac budowlanych. 
W przypadku likwidacji fizycznej obiektów obowiązkiem Inwestora będzie przywrócić teren 
do stanu pierwotnego lub przeznaczyć na inwestycję zgodną z obowiązującym w tym czasie 
planem zagospodarowania przestrzennego.
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11. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
ZMNIEJSZANIE LUB KOMPENSOWANIE SZKODLIWYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO.

Działania  mające  na  celu  zapobieganie,  ograniczanie  lub  kompensację  przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko:

• ograniczenie emisji zanieczyszczeń LZO oraz substancji złowonnych (węglowodorów 
aromatycznych)  poprzez  podłączenie  odciągów  z  nad  nowej  drukarki  DM9  do 
pracującego w zakładzie katalitycznego dopalacza lotnych związków organicznych,

• redukcja  emisji  hałasu  dzięki  zastosowaniu  tłumików  akustycznych  na  nowych 
wyrzutniach dachowych z nad linii nr 9,

• ograniczanie  o  1500  Mg/rok  ilości  powstających  odpadów  poprzez  prowadzenie 
systemu recyklingu odpadów poprodukcyjnych o kodzie 07 02 13,

• postępowanie z pozostałymi odpadami wytwarzanymi na etapie realizacji, eksploatacji 
oraz  likwidacji  przedsięwzięcia  w  sposób  zgodny  z  przepisami  ustawy  z  dnia  27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007 r. w Dz.U. nr 39, poz. 251 ze 
zmianami)

• wody  opadowe  i  roztopowe  z  dachów  wraz  z  podczyszczonymi  w  separatorze 
ściekami opadowymi z drogi dojazdowej i placów magazynowych kierowane będą za 
pomocą istniejącej kanalizacji deszczowej do gruntu na terenie inwestora,

• w zakładzie nie będą generowane ścieki technologiczne,

• prowadzenie ewidencji rodzaju i ilości gazów wprowadzanych do powietrza, a także 
naliczanie i wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska.

• wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego silosów, maszyn i urządzeń.

Rozwiązania ograniczające szkodliwe oddziaływanie na etapie montażu i rozruchu instalacji:

• odpady powstające na etapie prac montażowych będą okresowo magazynowane i 
zagospodarowane  przez  wykonawców  tych  usług,  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami.

Zastosowane rozwiązania pozwolą na ograniczenie uciążliwego działania obiektu do granic 
terenu,  do  którego  inwestor  posiadać  będzie  tytuł  prawny  oraz  do  granic  terenów  nie 
normowanych akustycznie.

12. PORÓWNANIE Z ZASTRZEŻENIEM ART. 52 UST.2 USTAWY PRAWO OCHRONY 
ŚRODOWISKA PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ 
SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA , O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 W/W USTAWY.

Przedmiotem  inwestycji  jest  dobudowa  linii  Nr  9  produkcji  folii  wraz  z  maszyną 
drukującą i niezbędną infrastrukturą w istniejącej hali produkcyjnej Zakładu Nordfolien Sp. z 
o.o.  w Zdzieszowicach.  Planowane przedsięwzięcie  nie  jest  związane z  użyciem instalacji 
objętej  obowiązkiem  uzyskania  pozwolenia  zintegrowanego.  Zastosowane  procesy 
technologiczne, w znacznej części zmechanizowane, są typowe dla stosowanych w kraju i za 
granicą  technologii  produkcji  folii.  W  proponowanych  rozwiązaniach  zminimalizowano 
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uciążliwości  zakładu dla środowiska poprzez ograniczenie zużycia materiałów i  energii  na 
jednostkę produkcji. Jednocześnie:

• Przedsięwzięcie realizowane jest z zachowaniem zasady o poszanowaniu energii 

• Zastosowano maszyny, dla których producent gwarantuje zastosowanie najnowszych 
rozwiązań technicznych, uwzględniających spełnienie standardów ochrony środowiska

• Zapewniono racjonalne zużycie wody oraz optymalne surowców, materiałów i paliw.

• Rodzaj,  zasięg  oraz  wielkość  emisji  jest  minimalny  a  uciążliwość  nie  będzie 
przekraczać granic terenu zabudowy lub terenów normowanych akustycznie.

• Według  posiadanego  rozeznania,  rozwiązania  technologiczne  spełniają  wymogi 
ochrony środowiska obowiązujące w UE.

• Przedsięwzięcie  realizowane  będzie  zgodnie  z  postępem  naukowo-technicznym 
zachodzącym w technice produkcji materiałów budowlanych.

13. WSKAZANIE, CZY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE JEST USTANOWIENIE 
OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 
w rozumieniu przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz określenie 
granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań 
technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich.

Zgodnie  z  Rozdz.3,  art.135,  ust.1  Ustawy  z  dnia  27.04.2001  r.  Prawo  Ochrony 
Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) obszar ograniczonego użytkowania 
wyznaczany  jest  w  przypadku,  gdy  mimo  zastosowanych  dostępnych  rozwiązań 
technicznych,  technologicznych  i  organizacyjnych  nie  mogą  być  dotrzymane  standardy 
jakości środowiska poza terenem inwestycji. 

W oparciu o wyniki wykonanej analizy oddziaływania na środowisko, a w szczególności na 
podstawie  przeprowadzonych  symulacji  rozprzestrzeniania  się  hałasu  oraz  zanieczyszczeń 
powietrza,  można  stwierdzić,  iż  nie  ma  uzasadnionych  podstaw  do  tworzenia  obszaru 
ograniczonego użytkowania.

Niezależnie od powyższego, w art.135 ust. l ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 Prawo ochrony 
środowiska  nie  przewidziano  możliwości  tworzenia  obszaru  ograniczonego  użytkowania  dla 
obiektów takich jak instalacja produkcji folii.
Zatem  jedyną  możliwością  minimalizowania  wszelkich  oddziaływań  na  środowisko,  są 
wyłącznie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne. 

14. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ

Wyniki przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pyłowych 
w powietrzu oraz propagacji hałasu od projektowanych źródeł zostały przedstawione w 
formie graficznej jako załączniki do raportu:

o Dane wprowadzone do obliczeń i wyniki obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza 
wraz planem sytuacyjnym z naniesionymi izoliniami

o Dane wprowadzane do obliczeń propagacji hałasu oraz ich wyniki wraz z planem 
sytuacyjnym z naniesionymi izofonami
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15. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z 
PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM.

Lokalizacja  przedsięwzięcia  jest  zgodna  z  miejscowym  planem  zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  Zdzieszowice  oraz  z  miejscowym  planem  zagospodarowania 
przestrzennego  Nr  2  sołectwa  Rozwadza.  Projektowana  nowa  linia  technologiczna  do 
produkcji folii będzie zlokalizowana w istniejącej hali w obrębie terenu przemysłowego i nie 
wystąpi  konieczność  zajmowania  nowych  terenów  prywatnych.  Teren  lokalizacji  hali 
produkcyjnej (lokalizacja inwestycji)  znajduje się  w bezpiecznej odległości od terenów 
zabudowy mieszkaniowej osiedla Zdzieszowice.

Inwestycja nie koliduje z interesami osób trzecich. Wymagania dotyczące ochrony interesów 
osób trzecich zależą od przeznaczenia terenu i uwarunkowań lokalnych. Wymagania te w 
szczególności obejmują ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, 
ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Pod pojęciem interesów osób 
trzecich  należy  rozumieć  przede  wszystkim  możliwość  zabudowy  własnej  działki,  oraz 
możliwość  prowadzenia  działalności,  którą  plan  zagospodarowania  przestrzennego 
dopuszcza. Granice praw i interesów określają przepisy prawa materialnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem  przepisów  techniczno-budowlanych,  obowiązujących  Polskich  Norm  oraz 
innych  przepisów  zawartych  w  aktach  normatywnych  w  tym  wydanych  dla  ochrony 
środowiska.  Ochrona interesów osób trzecich wynikająca z realizacji projektu wyraża się w 
następujący sposób:

- lokalizacja  inwestycji  na  terenie  istniejącego  zakładu  nie  spowoduje  konieczności 
zajęcia dodatkowego terenu i związanych z tym zmian własności gruntu, wyłączeń z 
użytkowania, 

- ograniczenie różnego rodzaju uciążliwości powstających w trakcie montażu do terenu 
zakładu  lub  terenów  oddalonych  od  zamieszkania  zbiorowego  (dotyczy  np.  pracy 
urządzeń hałaśliwych),

- dotrzymywanie  przez  inwestycję  wymogów  z  zakresu  ochrony  środowiska  przed 
hałasem,  ochrony  powietrza  atmosferycznego,  ochrona  wód  powierzchniowych  i 
podziemnych,

- realizowanie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- oszczędne gospodarowanie terenem w każdej fazie przedsięwzięcia. 

Wobec wykazanego w niniejszym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
braku  przekroczeń  wartości  ustalonych  w  przepisach  prawnych  dotyczących  ochrony 
środowiska, spełnieniu wymogów prawa budowlanego i norm technicznych przez Inwestora, 
oraz wobec zgodności inwestycji z prawem lokalnym, inwestycja nie narusza interesów osób 
trzecich,  gdyż  nie  ogranicza  w  żaden  sposób,  określonych  w  prawie,  w  tym  również 
lokalnym,  możliwości  wykorzystywania  terenów  należących  do  osób  trzecich  –  jest 
prawidłowa do realizacji w zakresie wskazanym. 

Dlatego  też,  przyjmując  warunki  wynikające  z  prawidłowej  eksploatacji  nowej  linii 
produkcyjnej  oraz urządzeń chroniących środowisko zakładamy, że nie powinny wystąpić 
konflikty społeczne.
Potencjalnym  źródłem  konfliktów  społecznych  może  być,  z  uwagi  na  konieczność 
użytkowania  przez  wykonawcę  robót  montażowych  oraz  przez  prowadzącego  instalację 
ogólnodostępnych  dróg  powiatowych  i  gminnych,  uciążliwość  związana  z  transportem 
samochodowym  materiałów  na  etapie  budowy  oraz  surowców  i  produktów  na  etapie 
eksploatacji  po  lokalnych  drogach.  W  tym  celu,  wychodząc  naprzeciw  ewentualnym 
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protestom mieszkańców, inwestor przyjął zasadę ograniczenia prac transportowych tylko do 
pory dziennej (godz. 6.0-0-2.00).

Innym źródłem konfliktów może być obawa najbliższych mieszkańców o możliwość wzrostu 
emisji  hałasu  do  środowiska  z  tytułu  zainstalowania  na  dachu  dodatkowych  wyrzutni 
powietrza.  Dlatego  w  raporcie  przyjęto  wariant  dodatkowego  montażu  na  wszystkich 
wyrzutniach dachowych tłumików akustycznych.

Nie  wyklucza  to  jednak  zaangażowania  się  części  społeczeństwa  czy  organizacji 
pozarządowych,  np.  ekologicznych,  w  trakcie  procedury  postępowania  w  sprawie  oceny 
oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko.  Dlatego  postępowanie  dla  oceny  skutków 
realizacji  przedsięwzięcia  należy  przeprowadzać  przy  aktywnym  udziale  społeczeństwa, 
organizując  stosowne  spotkania  konsultacyjne  z  nimi.  Organ  właściwy  do  prowadzenia 
postępowania może wraz z Inwestorem przeprowadzać rozprawę administracyjną na każdym 
etapie postępowania otwartą dla społeczności lokalnej. W kształtowaniu pozytywnej opinii 
społecznej  dużą  rolę  odgrywają  dokładne  informacje  przedstawiane  w sposób  rzetelny  i 
terminowy.

16. PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 
 PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI.

Proponuje się następujący zakres monitoringu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia w czasie rozruchu, przed oddaniem do użytkowania:

o pomiary emisji z emitora instalacji dopalania LZO – jednorazowo w czasie rozruchu instalacji, 
po zakończeniu budowy.

o pomiary poziomu hałasu na granicy terenów mieszkalnych – jednorazowo w trzech punktach 
(ul. Rozwadzka 3, Żyrowska 1A oraz Żyrowska 3).

Proponuje się następujący zakres monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
na etapie eksploatacji:

o pomiary okresowe (co dwa lata) poziomu hałasu pochodzącego od instalacji w trzech 
punktach monitoringu (na granicy ul. Rozwadzka 3, Żyrowska 1A oraz Żyrowska 3), 
zgodne z obowiązującymi przepisami.

o pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza – zgodnie z posiadanym pozwoleniem na 
wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego

o prowadzenie ewidencji rodzaju i ilości gazów wprowadzanych do powietrza, a także 
naliczanie i wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska.

o przekazywanie informacji o ilości i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz o 
sposobach ich zagospodarowania, zgodne z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie 

o prowadzenie ewidencji odpadów, zgodne z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie. 
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17. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB 
LUK WE  WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC 
RAPORT.

W przygotowaniu raportu szczególną uwagę zwrócono na właściwą ocenę zagadnień 
istotnych  dla  środowiska  oraz  oddziaływujących  na  jego  poszczególne  elementy  w 
najwyższym  stopniu.  Analiza  tychże  elementów  polegała  na  sprawdzeniu  zgodności  z 
obowiązującymi  normatywami  i  przepisami  oraz  określeniu  zmian,  jakie  mogą wynikać  z 
realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Ocenę wykonano w oparciu o dostępną wiedzę techniczną i  badania naukowe z zakresu 
ochrony  środowiska  oraz  w  oparciu  o  dostępne  dane  o  środowisku.  W  Raporcie 
oddziaływania na środowisko wykorzystano:

- Metodykę  obliczania  stanu  zanieczyszczenia  powietrza  zgodnie  z  Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 1, poz.11, 12) 

- Instrukcję ITB nr 338/2003 “Metody określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w 
środowisku” oraz program komputerowy HPZ-2001, wersja maj 2007, ITB Warszawa, 
licencja NA-0150 Hi-Eko Opole,

- Metody  referencyjne  pomiarów  hałasu  w  środowisku  wg  Rozporządzenia  Ministra 
Środowiska  z  dnia  4  listopada  2008  r.  w sprawie  wymagań w zakresie  prowadzenia 
pomiarów wielkości  emisji  oraz pomiarów ilości  pobieranej  wody (Dz.U.  Nr  206,  poz. 
1291),

- Klasyfikację odpadów oraz ocenę jakości odprowadzanych ścieków,

- Bibliografię

Wykorzystano następujące informacje o środowisku:

- Tło zanieczyszczeń powietrza podane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w Opolu.

- Katalog danych meteorologicznych, 

W/w zakres należy uznać za zadawalający i na tym etapie oceny nie stwierdzono braków 
i niedoskonałości.
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18. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Cel opracowania i kwalifikacja przedsięwzięcia.

Przedmiotem  opracowania  jest  raport  opisujący  oddziaływanie  na  środowisko 
przedsięwzięcia polegającego na montażu nowej linii Nr 9 do folii wraz z maszyną drukującą 
DM9 w istniejącej hali produkcyjnej Zakładu Nordfolien Sp. z o.o. w Zdzieszowicach przy ul. 
Rozwadzkiej 4.

Raport  jest  załącznikiem do  wniosku  składanego  do  Burmistrza  Zdzieszowic  o  uzyskanie 
decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.  Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
dołącza się do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 

Przedsięwzięcie  zgodnie  z  §3  ustęp  1  pkt.14  (instalacje  do  powierzchniowej  obróbki 
substancji,  przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych) 
rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004  roku  kwalifikuje  się  do 
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  dla  których 
sporządzanie raportu może być wymagane.  Burmistrza Zdzieszowic wydał postanowienie o 
konieczności sporządzenia raportu. 

Lokalizacja przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie  będzie  realizowane  w  istniejącej  hali  produkcyjnej  działającego  zakładu 
Nordfolien Sp. z o.o. w Zdzieszowicach przy ul. Rozwadzkiej 4.

Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zdzieszowice oraz sołectwa Rozwadza, teren zakładu oznaczony jest 
symbolem wg planu: 3P-U i oznacza teren przemysłowo-usługowy.

Najbliższe otoczenie istniejącej hali: 

 Od północy - tereny nie zainwestowane, w dużej części należące do inwestora oraz małe 
fragmenty lasu, 

 Od strony wschodniej - tereny dzielnicy mieszkaniowej Osiedle Zdzieszowice

 Od strony południowej i południowo-wschodniej znajdują się tereny leśne i park. W nieco 
większej odległości (500m) znajdują się tereny sportowe oraz stadion.

 Od strony zachodniej - tereny otwarte nie zainwestowane

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości 120 m od hali produkcyjnej od 
strony wschodniej.  Są to tereny dzielnicy mieszkaniowej  Zdzieszowice Osiedle stanowiące 
zabudowę jednorodzinną.

Opis planowanego przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie obejmuje:

o montaż nowej linii Nr 9 do produkcji folii wraz z maszyną drukującą DM9

o przebudowę  niezbędnej  infrastruktury  technicznej,  w  tym  montaż  trzech  nowych 
wyrzutni dachowych.

Maksymalna wielkość produkcji po uruchomieniu nowej linii:

o aktualnie 14 500 Mg/rok

o po rozbudowie 16 000 Mg/rok (wzrost o ok. 17%)
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Przyjęto czas pracy zakładu: 24h/d system czterobrygadowy, 11 miesięcy w roku, 
327 dni/rok.

Maksymalne zużycie surowców: 
Lp. Nazwa materiału Jednostka Zużycie
1. Farba drukarska CHESPA kg/rok 31928
2. Rozcieńczalnik FFM kg/rok 70864
3. Metoksybutanol kg/rok 6030
4. Octan etylu kg/rok 920
5. Etoksypropanol kg/rok 4546

Razem: kg/rok 114 288

Opis elementów przyrodniczych środowiska:

Najbliżej planowanego przedsięwzięcia z tzw. obszarów NATURA 2000, w odległości 1,5 km, 
położony  jest  Specjalny  Obszar  Ochrony Łęg  Zdzieszowicki  oraz  w  odległości  3,5  km 
Specjalny  Obszar  Ochrony Góra  Św.  Anny.  Jak  wynika  z  przeprowadzonych  obliczeń 
przedsięwzięcie  nie  będzie  oddziaływało  znacząco  na  stan  siedlisk  przyrodniczych  oraz 
siedlisk gatunków roślin i zwierząt w ramach sieci Natura 2000.

Opis skutków w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia:

Uwzględnienie  w  raporcie  wariantu  rezygnacji  z  realizacji  przedsięwzięcia,  tzw.  wariantu 
zerowego, jest wymogiem formalnym, wynikającym z art. 66 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji.

W przypadku nie podjęcia opisywanego przedsięwzięcia obecny stan środowiska w rejonie 
proponowanej lokalizacji inwestycji nie ulegnie zmianie.

Opis analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia:

We wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sformułował tylko jeden 
wariant realizacji przedsięwzięcia polegającego na dobudowaniu nowej linii  Nr 9 produkcji 
folii  wraz  z  maszyną  drukującą  w  istniejącej  hali  produkcyjnej  Zakładu  Nordfolien  w 
Zdzieszowicach.  Przedsięwzięcie  nie  posiada  rozwiązań  wariantowych  w  przedmiocie 
lokalizacji, wielkości oraz rodzaju technologii, gdyż jest realizowane na jedynie wolnym polu 
nr 9 w istniejącej hali produkcyjnej nr 2. 

Proponowany przez wnioskodawcę wariant jest jednocześnie uznany przez autorów raportu 
za  wariant  najkorzystniejszego  dla  środowiska,  gdyż  za  jego  wyborem  przemawiają 
następujące uwarunkowania:

• przedsięwzięcie  będzie  realizowane  zgodnie  z  aktualnym  mpzp  na  terenach 
przemysłowych,  w  istniejącej  hali  produkcyjnej, w  której  pracują  analogiczne  linie 
produkcyjne nr 5, nr 6 oraz nr 10

• podłączenie nowej linii nr 9 do pracującego w zakładzie katalitycznego dopalacza lotnych 
związków  organicznych  gwarantuje  dotrzymanie  obowiązujących  standardów 
emisyjnych, 

Określenie oddziaływania, w tym wystąpienia awarii oraz transgranicznego.

A: Woda i ścieki

Przy  prawidłowym  eksploatowaniu  urządzeń  technologicznych  i  wodnych  oraz  przy 
racjonalnym  gospodarowaniu  wodą  nie  wystąpi  ponadnormatywne  oddziaływanie 
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projektowanego przedsięwzięcia na środowisko ze względu na zużycie wody, odprowadzanie 
ścieków socjalnych, technologicznych oraz wód opadowych i roztopowych.

B: Emisja zanieczyszczeń do powietrza

Z  przeprowadzonych  obliczeń  wynika,  że  przedsięwzięcie  realizowane  przez  inwestora 
podczas eksploatacji nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie na stan czystości powietrza 
w otoczeniu zakładu.

C: Wytwarzanie odpadów stałych

Na podstawie przedstawionego opisu gospodarki  odpadowej oraz sposobów prowadzenia 
robót montażowych należy stwierdzić, że przy zachowaniu warunków opisanych w raporcie 
proces inwestycyjny nie naruszy przepisów ustawy POŚ i ustawy o odpadach. 

D: Emisja hałasu

Z przeprowadzonych obliczeń emisji hałasu w środowisku pochodzącego od całego zakładu, 
po zakończeniu montażu nowej linii,  wynika, że przy założonych poziomach dźwięku przy 
źródłach  oraz  zamontowanych  tłumikach  akustycznych  na  wyrzutniach  dachowych  nie 
wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenie najbliższej zabudowy 
mieszkaniowej.  Izofona  50  dB(A)  dla  pory  dziennej  oraz  40  dB(A)  dla  pory  nocnej  nie 
przekracza terenu zabudowy. 

E: Emisja promieniowania

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się montażu urządzeń, które zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku podlegają przepisom 
sprawdzania  dopuszczalnych  poziomów  pól  elektromagnetycznych  w  środowisku. 
Przewidywana  inwestycja  w  świetle  obowiązujących  przepisów  będzie  umiejscowiona  na 
terenie  przemysłowym,  a  więc  nie  podlegającym  normatywom zawartym  w  powyższym 
rozporządzeniu.  Nie  przewiduje  się  oddziaływania  na  środowisko  ze  względu  na  emisję 
promieniowania elektromagnetycznego. 

F: Możliwość powstania sytuacji awaryjnych

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz oddziaływania 
transgranicznego związanego z eksploatację planowanego przedsięwzięcia. 

Uzasadnienie wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na:

A) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze.

W rejonie zakładu znajdują się obszary chronione: Łęg Zdzieszowicki oraz Park Krajobrazowy 
Góra Św. Anny. Ze względu na odległość zakładu od tych terenów 1,5 - 4 km wyklucza się 
możliwość powstania jakichkolwiek negatywnych oddziaływań ze strony inwestycji.

Inwestycja nie zmieni warunków poboru wód powierzchniowych i podziemnych, dlatego nie 
wystąpią istotne oddziaływania na siedliska przyrodnicze przyległe do zakładu.

B) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz.

Przedsięwzięcie polegające na montażu nowej linii produkcyjnej nie spowoduje negatywnego 
oddziaływania na  powierzchnię ziemi, klimat i krajobraz zarówno na etapie jego realizacji, 
eksploatacji jak i w przypadku ewentualnej likwidacji, gdyż jest realizowane w istniejącej hali 
produkcyjnej na terenie przemysłowym.

C) dobra materialne.

Nie przewiduje się wpływu inwestycji  na dobra materialne.  Położenie przedsięwzięcia  nie 
koliduje z żadnymi obiektami stanowiącymi dobra materialne. 
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D) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem 
lub ewidencją zabytków.

Nie  przewiduje  się  negatywnego  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  zabytki  i  krajobraz 
kulturowy ze względu na lokalizację inwestycji na terenie przemysłowym oraz na terenach 
rolniczej zabudowy produkcyjnej.

Opis  metod prognozowania oraz opis  znaczących oddziaływań,  obejmujący bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko.

Przy sporządzaniu raportu wykorzystano:

- Metodykę  obliczania  stanu  zanieczyszczenia  powietrza  zgodnie  z  Rozporządzeniem 
Ministra  Środowiska  z  dnia  5  grudnia  2002  r.  wraz  z  programem komputerowym 
„Komin”,

- Instrukcję  ITB  nr  338  “Metody  określania  emisji  i  imisji  hałasu  przemysłowego  do 
środowiska wraz z programem komputerowym HPZ-95,

Jak wykazano w p.8 raportu nie przewiduje się znaczących oddziaływań planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko w żadnym jego komponencie. 

Opis działań mających na celu kompensację negatywnych oddziaływań:

- ograniczenia emisji lotnych związków organicznych z nowej linii dzięki podłączenia jej 
do pracującego w zakładzie katalitycznego dopalacza, 

- ograniczenia emisji substancji złowonnych (węglowodorów) dzięki podłączeniu nowej 
linii do katalitycznego dopalacza, 

- redukcja  hałasu  dzięki  zastosowaniu  na  wyrzutniach  dachowych  tłumików 
akustycznych,

- ograniczanie  o  1  500  Mg/rok  ilości  powstających  odpadów  z  produkcji  poprzez 
prowadzenie systemu recyklingu odpadów poprodukcyjnych,

Wskazanie konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Uwzględniając charakter inwestycji można stwierdzić, iż nie ma podstaw do tworzenia obszaru 
ograniczonego użytkowania.

Przedstawienie zagadnień w formie graficznej i kartograficznej.

W  raporcie  przedstawiono  w  formie  graficznej  wyniki  obliczeń  rozprzestrzeniania  się 
zanieczyszczeń  w  powietrzu  oraz  propagacji  hałasu  od  projektowanych  źródeł  całego 
zakładu. Do raportu załączono także mapy zasadnicze i ewidencyjne obrębu Łąki Kozielskie.

Analiza możliwych konfliktów społecznych.

Lokalizacja  hali  z  nową  linią  produkcyjną  jest  zgodna  z  miejscowym  planem 
zagospodarowania przestrzennego oraz znajduje się w bezpiecznej odległości  od terenów 
zabudowy  mieszkaniowej.  Nie  wystąpi  także  konieczność  zajmowania  nowych  terenów 
prywatnych pod inwestycje. 

Źródłem  konfliktów  społecznych  może  być  uciążliwość  związana  z  transportem 
samochodowym po okolicznych ogólnodostępnych drogach. Dlatego inwestor przyjął zasadę 
ograniczenia prac transportowych tylko do pory dziennej (godz. 6.0-0-2.00).

Innym źródłem konfliktów może być obawa mieszkańców o możliwość wzrostu hałasu nowej 
linii,  dlatego  inwestor  przyjął  wariant  dodatkowego  montażu  na  wszystkich  wyrzutniach 
dachowych tłumików akustycznych.

Propozycja monitoringu.
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− pomiary emisji z dopalacza LZO – jednorazowo w czasie rozruchu instalacji, 

− pomiary hałasu – jednorazowo na etapie rozruchu technologicznego w trzech punktach na 
granicy zabudowy ul. Rozwadzka 3, Żyrowska 1A oraz Żyrowska 3.

− okresowe  pomiary hałasu -  co dwa lata -  w trzech punktach na granicy zabudowy ul. 
Rozwadzka 3, Żyrowska 1A oraz Żyrowska 3..

− pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza – zgodnie z posiadanym pozwoleniem.

− prowadzenie ewidencji odpadów oraz ewidencji rodzaju i ilości gazów wprowadzanych 
do powietrza. 
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19. WNIOSKI 
1. Przedsięwzięcie  polegające  na  dobudowie  linii  Nr  9  produkcji  folii  wraz  z  maszyną 

drukującą w części istniejącej hali Zakładu Nordfolien Sp. z o.o. w Zdzieszowicach przy 
ul. Rozwadzkiej 4  kwalifikuje się do przedsięwzięć dla których sporządzenie raportu o 
oddziaływaniu  na  środowisko  może  być  wymagane.  Burmistrz  Zdzieszowic  wydał 
postanowienie nr Oś.7625-7/2010 z dnia 07.09.2010 r. nakładające taki obowiązek.

2. Przedsięwzięcie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zdzieszowice oraz z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 
2 dla sołectwa Rozwadza. Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej znajdują się w 
odległości 120 m od hali produkcyjnej, od strony wschodniej. Inwestycja realizowana 
będzie  poza  granicami  obszarów  specjalnej  ochrony  i  nie  będzie  negatywnie 
oddziaływać na obszary Natura 2000 oraz na zwierzęta, rośliny, powierzchnię ziemi, 
dobra materialne, zabytki.

3. Przeprowadzona  w  raporcie  analiza  przyjętych  koncepcji  technologicznych  oraz 
proponowanych  urządzeń  i  parametrów  planowanego  przedsięwzięcia  poparta 
obliczeniami wykazała, że uruchomienie nowej linii produkcyjnej, rozpatrywanej łącznie 
ze  skumulowanym  oddziaływaniem  pracy  całego  zakładu,  nie  będzie  wywierało 
ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko.

4. Przedsięwzięcie będące źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez 
zorganizowaną emisję zanieczyszczeń gazowych (emisja z dopalacza LZO, emisja z hali: 
z  ekstruderów,  ze  stanowisk  drukowania,  z  urządzeń  naświetlania),  nie  będzie 
powodować przekroczeń dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu oraz poziomów 
odniesienia określonych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Środowiska. 

5. Planowana inwestycja  będąca źródłem hałasu  do środowiska emitowanego podczas 
pracy  samochodów,  pracy  wentylatorów  oraz  wyrzutni  dachowych,  pracy  linii 
produkcyjnych w hali - nie będzie powodowała przekroczeń standardów akustycznych 
na terenach chronionych pod względem akustycznym (40 dB dla nocy oraz 50 dB dla 
dnia) pod warunkiem dotrzymania przedstawionych w raporcie założeń projektowych:
- utrzymywania w technicznej sprawności tłumików akustycznych zamontowanych na 
wyrzutniach  dachowych  oraz  obudów dźwiękochłonnych  wentylatorów hali  ekstruzji
-  wyeliminowania lub zdecydowanego  ograniczenia pracy transportu zewnętrznego i 
wewnętrznego w porze nocnej.

6. Planowane przedsięwzięcie nie będzie generowało większej niż aktualnie ilości ścieków 
bytowych,  opadowych  i  technologicznych,  a  projektowany  sposób  postępowania  ze 
ściekami, będzie zgodny z obowiązującymi przepisami. Realizacja przedsięwzięcia nie 
spowoduje  naruszania  stosunków  gruntowo-wodnych  (montaż  linii  w  hali  nie  jest 
związany z prowadzeniem prac ziemnych).

7. Realizacja  i  eksploatacja  przedsięwzięcia  będzie  źródłem  powstawania  odpadów 
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne a sposób postępowania z odpadami będzie 
zgodny  z  przepisami  ustawy  o  odpadach.  W  trakcie  eksploatacji  instalacji  należy 
dokonać  bilansu  wytwarzanych  odpadów  i  w  przypadku  nie  spełniania  warunków 
aktualnego pozwolenia,  wystąpić  z  wnioskiem o zmianę pozwolenia na wytwarzanie 
odpadów.

8. Planowane  przedsięwzięcie  nie  jest  związane  z  możliwością  wystąpienia  poważnych 
awarii, nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko i nie wymaga utworzenia 
obszaru ograniczonego użytkowania.

9. Należy  prowadzić  monitoring  zgodnie  z  punktem  16  niniejszego  raportu.  Pierwsze 
pomiary w ramach monitoringu należy wykonać w czasie rozruchu technologicznego 
instalacji.

Autor: Z.P.-U. HI-EKO s.c. w Opolu, ul. Wschodnia 25, tel. 77 456 37 85
64



Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: 
Dobudowa linii Nr 9 w zakładzie NORDFOLIEN POLSKA Sp. z o.o., Zdzieszowice, ul. Rozwadzka 4

20. BIBLIOGRAFIA

Poniżej  przedstawiono  wykaz  ważniejszych  przepisów  prawnych  związanych  z 
procesem lokalizacji  inwestycji  i  wykonaniem raportów oddziaływania na środowisko oraz 
obowiązków  użytkowników  obiektów  budowlanych  i  urządzeń  w  zakresie  ochrony 
środowiska, wg publikacji Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego: 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity. 
Dz.U. Nr 25 z 2008, poz. 150

2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. Nr 100, poz.1085 
z późniejszymi zmianami.

Akty wykonawcze:

− Rozporządzenie 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. 2004 nr 257 poz. 2573 zm.Dz.U. Nr 158 poz. 1105

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilość substancji niebezpiecznych , których 
znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku 
albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - Dz. U . 2006 
Nr 30 , poz. 208

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku Dz.U. Nr 120, poz. 826

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości 
progowych poziomów hałasu. Dz.U. 2002 nr 8 poz. 81

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki a dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska. Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202. Dz.U. 2006 nr 32 poz. 223. Dz.U. 2007 nr 105, 
poz. 718

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu Dz. U. Nr 47 , poz. 281

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87);

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji (Dz.U. nr 260, poz. 2181).

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie 
dopuszczalnych  poziomów promieniowania pól elektromagnetycznych w  środowisku 
oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów - Dz. U. Nr 192,  poz. 1883.

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9 września 2002 r. w sprawie standardów 
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi ( Dz. U. 2002.Nr 165, poz. 1359)

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)

Autor: Z.P.-U. HI-EKO s.c. w Opolu, ul. Wschodnia 25, tel. 77 456 37 85
65

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20071050718
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20071050718
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20060320223
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20052632202
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20042572573


Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: 
Dobudowa linii Nr 9 w zakładzie NORDFOLIEN POLSKA Sp. z o.o., Zdzieszowice, ul. Rozwadzka 4

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i 
sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami 
służącymi dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik (Dz. U. Nr 211, 
poz. 1547) 

3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko ( Dz.U. nr 199, poz. 1227 z 2008 r.) 

4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 
(tekst pierwotny Dz.U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493)

5.  Ustawa z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody  –  (tekst  jednolity  z  2009r.  
Dz.U.  Nr 151, poz. 1220 ze zm.).

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. „w sprawie typów siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie 
wyznaczenia obszarów Natura 2000”.

6. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r – (Dz.U. Nr 16, 
poz. 264) z późniejszymi zmianami. (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 121 poz. 1266 z póź. 
zmianami).

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości 
gleby oraz standardów jakości ziemi. (Dz.U.2002.165.1359).

7. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst pierwotny Dz.U. z 2004 r. 
Nr 11, poz. 94)

8. USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz.U.2005.45.435 z póź. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów  Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 
sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne 
oraz szczegółowych zasad  prowadzenia w  nich gospodarki leśnej - Dz. U. z 1992 r. Nr 
67, poz. 337. 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia 
rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie - Dz. U. z 2001 r. Nr 92, poz. 
1029. 

9. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz.U. 2001 nr 115 poz.1229) (tekst 
jednolity (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

− 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 283, poz. 2841)

10.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717.

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane- Dz. U. Nr 89, poz. 414 (Tekst jednolity: 
2006 nr 156 poz. 1118.

12. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, 
sporządzona  w Genewie  dnia 13 listopada 1979 r. - Dz.U. z 1985 r. Nr 60, poz. 311 i 312. 
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13.  Ustawa  z  dnia  11  stycznia  2001  r.  o  substancjach  i  preparatach  chemicznych  -  
Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późniejszymi zmianami

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty 
charakterystyki – Dz. Nr 215 , poz.1588

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001  o odpadach (tekst jednolity z 2007 r., w Dz.U. nr 39, 
poz. 251 ze zmianami).

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów. 
Dz. U. 2001 nr 112 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz 
stężeń substancji , które powodują , że urobek jest zanieczyszczony – Dz. .U. Nr 55, 
poz.498,

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia  2006 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub , 
jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod 
ich odzysku Dz.U. Nr 75, poz. 527

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku 
odpadów danego typu Dz.U.Nr.121, poz.832

− Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  listopada  2007  r.  w  sprawie  procesu 
odzysku R10 Dz. U. z 2007 r. Nr 228 poz. 1685

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia 
na prowadzenie działalności. Dz.U. Nr 23, poz. 136

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów 
odpadów, lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, 
oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną 
ewidencję odpadów (2001.152.1735) 

14. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
  (Dz. U. Nr 63, poz. 638). 

15. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 
  (Dz. U. Nr 63, poz. 639).(t.j.; Dz. U.     z 2007 r.     Nr 90, poz.     607);  
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21. ZAŁĄCZNIKI:

1. Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic nr Oś.7625-7/2010 z dnia 07.09.2010 r. o obowiązku 
sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

2. Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej

3. Odpis z KRS.

4. Wypis  i  wyrys  z  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Nr  2  dla 
sołectwa Rozwadza zatwierdzony uchwałą RM w Zdzieszowicach nr XXI/163/2000 z 
dnia 29.02.2000.

5. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice.

6. Umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

7. Karty charakterystyki substancji/preparatów zastosowanych do produkcji.

8. Decyzja  Starosty  Krapkowickiego  nr  ROŚ.7647-10/08  z  dnia  08.12.2008  r.  - 
pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z zakładu.

9. Decyzja  Starosty  Krapkowickiego  nr  ROŚ.7690-1/2006  z  dnia  22.03.2006  r. 
zezwolenie na wytwarzanie odpadów.

10. Pismo  Opolskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  określające  tło 
zanieczyszczeń.

11. Mapa zasadnicza w skali 1:1000 – lokalizacja emitorów oraz punktów pomiarowych 
hałasu

12. Rzut hali produkcyjnej z nowa linią nr 9 oraz nową drukarką DM9.

13.Protokół z pomiarów hałasu w środowisku (WIOŚ Opole, 29.10.2009).

14. Dane wprowadzane do obliczeń propagacji  hałasu oraz ich wyniki  wraz z  planem 
sytuacyjnym z naniesionymi izofonami.

15. Dane wprowadzane do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz ich wyniki 
wraz z planem sytuacyjnym z naniesionymi izoliniami.
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