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Załącznik do Decyzji nr GGR.6220.7.2021 z dnia 13.01.2022 r.  

 

Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

Planowane przedsięwzięcie polegające na  przebudowie i rozbudowie placów magazynowych, 
dróg dojazdowych, placów manewrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu 
produkcyjnego Metsa Tissue Krapkowice Sp.  z o.o. w Krapkowicach zlokalizowane będzie w obrębie 
istniejącego zakładu, na terenie magazynu makulatury, przylegającego od strony południowej do budynku 
z linią odbarwiania makulatury i linią braku oraz budynku hydropulpera – jako funkcjonalnie z nimi 
powiązane na działkach ewidencyjnych nr 108/7, 108/8, 108/13, 117/5, 124/4, 124/5, 133/7 k.m. 3, obręb 
Krapkowice. Zakres prac objętych planowanym przedsięwzięciem obejmie przede wszystkim niewielką 
zmianę kształtu istniejących placów magazynowych makulatury, wydzielenie/przebudowę ścian 
oddzielających, wydzielenie drogi przejazdowej oraz zmianę konstrukcji nawierzchni i podbudowy pod 
drogę na istniejącej powierzchni utwardzonej. Dodatkowo na działkach nr 136/3 oraz 140/1 będzie 
realizowane przyłącze kanalizacji deszczowej. 

Przedsięwzięcie zakłada wydzielenie trzech powierzchni funkcjonalnych,  na które składać się będą: 

• plac makulatury P1: 
✓ powierzchnia ogólna placu 5141 m2, 
✓ w tym powierzchnia magazynowania 1998 m2,  

• plac makulatury P2: 
✓ powierzchnia ogólna placu 4405 m2, 
✓ w tym powierzchnia magazynowania 2057 m2, 

• plac manewrowy P3: 
✓ powierzchnia ogólna placu 1039 m2, 
✓ powierzchnia drogi 609 m2, 

Place magazynowe, zgodnie z założeniem projektowym, będą podzielone na kwatery magazynowe: 

• plac makulatury P1 - strefa składowania, obejmujące 10 kwater rozdzielonych ścianami 
żelbetowymi, 

• plac makulatury P2 – strefa składowania, obejmująca 7 kwater rozdzielonych siatką/podwaliną 
żelbetową. 

Z treści raportu wynika, że liczba kwater może ulec zmianie na dalszym etapie prac projektowych, 
co nie przedkłada się na zmianę powierzchni magazynowania oraz oddziaływania na środowisko. Pozostały 
teren placów makulatury, nie stanowiący stref składowania (magazynowania), będzie stanowić strefy 
komunikacyjne.  

 
Z up. Burmistrza  

Zastępca Burmistrza 
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Arnold Joszko  

 
Sprawę prowadzi: Sprawę prowadzi: Katarzyna Szylar, tel. 77 44 66 864, e-mail: k.szylar@krapkowice.pl  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina 
Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na 
adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl  
Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl  
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