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D E C Y Z J A 
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

 

 Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1,  art. 75 ust. 
1 pkt 4, oraz art. 80 ust. 1, art. 82, art. 85 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                                        
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) dalej 
ustawa ooś,  a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), 
uwzględniając opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawartą w piśmie                                                           
Nr GL.ZZŚ.3.435.100.2021.MO z dnia 28.04.2021 r. (data wpływu 30.04.2021 r.), Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach Nr NZ.9022.80.2021.GJ z dnia 16.09.2021 r. 
(data wpływu 17.09.2021 r.) oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                          
w Opolu zawarte w piśmie Nr WOOŚ.4221.69.2021.AW z dnia 28.09.2021 r.,  po rozpatrzeniu wniosku 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Metsa Tissue Krapkowice Sp. 
z o.o., ul. Opolska 103, 47-300 Krapkowice 

 
po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa                              
i rozbudowa placów magazynowych, dróg dojazdowych, placów manewrowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na terenie zakładu produkcyjnego Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o.                                               
w Krapkowicach” 

OKREŚLAM: 

I. Rodzaj i miejsce realizacji 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 drogą na istniejącej 
powierzchni utwardzonej. Dodatkowo na działkach nr 136/3 oraz 140/1 będzie realizowane 
przyłącze kanalizacji deszczowej. 

II. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania 
przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości 
przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów 
sąsiednich: 

       Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące   
działania: 
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1. prace budowlane oraz ruch pojazdów budowlanych i transportujących materiały prowadzić 
wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 600 do 2200; 

2. ruch pojazdów ciężarowych realizujących dostawy makulatury prowadzić wyłącznie w porze 
dziennej, tj. w godz. od 600 do 2200; 

3. eksploatować: 
a) nie więcej niż 2 wózki widłowe, o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie 

większym niż 90 dB; 
b) nie więcej niż 1 ładowarkę, o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 104 dB. 

4. wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie 
sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni 
zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych; 

5. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów 
zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz 
wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty),                           
w sytuacji awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu 
usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy 
przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania; 

6. wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla 
środowiska wodnego; 

7. wody opadowe i roztopowe z placów magazynowych, dróg dojazdowych, placów 
manewrowych odprowadzać do istniejącej kanalizacji deszczowej, po uprzednim 
podczyszczeniu ich w osadniku; 

8. uwzględnić wszystkich zalecenia i warunki w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi, 
określone w „Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko …”, m.in. w zakresie 
hałasu, powietrza atmosferycznego, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej, zarówno na 
etapie eksploatacji, jak i w trakcie realizacji inwestycji. 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji 
wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: 
Przewidzieć odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu placów 
magazynowych oraz ciągów komunikacyjnych, poprzez układ podczyszczania składającego się                      
z osadnika zawiesin o pojemności min. 10 m3 oraz separatora ropopochodnych o przepustowości 
nominalnej min. 40 l/s i przepustowości hydraulicznej min. 400 l/s, do rzeki Odry. 

IV. Wymagania w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.  
Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia 
wystąpieniem poważnej awarii. 

V. Wymagania w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko                                      
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowania w sprawie 
transgranicznego oddziaływania na środowisko.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach 
postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. 

VI. Wymagania w zakresie gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku 
instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy 
znamionowej nie mniejszej niż 300 MW. 
Nie dotyczy  

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.  

 

U z a s a d n i e n i e 

Dnia 07.04.2021 roku do tut. urzędu wpłynął wniosek Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o.,                      
ul. Opolska 103, 47-300 Krapkowice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
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przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa placów magazynowych, dróg dojazdowych, placów 
manewrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu produkcyjnego Metsa Tissue 
Krapkowice Sp.  z o.o. w Krapkowicach”. 

         Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 54 lit. b),  tj.: 
„zabudowa przemysłowa,  w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz                      
z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na obszarach innych 
niż wymienione w lit. a”, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839.),                                  
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

Wniosek zawierał  wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 74 ust. 1 ustawy ooś.  

Wniosek stał się podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej 
sprawie, o czym Burmistrz Krapkowic powiadomił strony Obwieszczeniem nr GGR.6220.7.2021 z dnia 
15.04.2021 r.  

Informację o powyższym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych 
(www.ekoportal.pl) nr karty:  7/2021.  

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w województwie opolskim, w gminie 
Krapkowice, na działkach nr 108/7, 108/8, 108/13, 117/5, 124/4, 124/5, 133/7, 136/3, 140/1 z  k.m. 3,   
obręb 0011 Krapkowice.  

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym 
uchwałą nr XI/180/04 r.  Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 03 marca 2004r. (Dz.Urz.Woj.Op.                         
z 24.05.2004 r., Nr 34 poz. 1004) i oznaczony jako 52.P – tereny przeznaczone pod zabudowę 
przemysłową, produkcyjno-usługową oraz obiekty infrastruktury technicznej.  

Biorąc pod uwagę powyższe oraz wypełniając dyspozycje art. 64, ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…)  
pismem Nr GGR.6220.7.2021 z dnia 15.04.2021 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii, co do obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, załączając do 
pism kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) oraz kopię wniosku Inwestora o wydanie decyzji                                        
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W toku przedmiotowego postępowania administracyjnego otrzymano:   

1. opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 
Nr NZ.9022.18.2021.GJ z dnia 26.04.2021 r. wnoszącą o odstąpienie od potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko; 

2. opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr GL.ZZŚ.3.435.100.2021.MO                  
z dnia 28.04.2021r. (data wpływu 30.04.2021 r.) wyrażającą stanowisko, że dla przedsięwzięcia 
pn.: „Przebudowa i rozbudowa placów magazynowych, dróg dojazdowych, placów 
manewrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu produkcyjnego Metsa 
Tissue Krapkowice Sp. sp. z o.o. w Krapkowicach” nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko oraz określono warunki realizacji przedsięwzięcia określone                   
w sentencji decyzji. 

3. pismo o numerze WOOŚ.4220.173.2021.AW z dnia 04.05.2021 r., w którym Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: 
,,Przebudowa  i rozbudowa placów magazynowych, dróg dojazdowych, placów manewrowych 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu produkcyjnego Metsa Tissue 
Krapkowice Sp. z o.o. w Krapkowicach” istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. Jednocześnie w w/w opinii organ ustalił zakres raportu                               
o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który należy sporządzić 
zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku 
i jego ochronie (…), ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania planowanego 

http://www.ekoportal.pl/
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przedsięwzięcia na klimat akustyczny na terenach chronionych (przy ul. Fabrycznej) oraz 
skumulowanego oddziaływania planowanej inwestycji z istniejącą częścią zakładu.  

     W związku z powyższym, uwzględniając w/w stanowiska organów opiniujących, biorąc pod 
uwagę łącznie uwarunkowania wynikające z zapisów art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                                           
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie (…) organ prowadzący postępowanie                               
w przedmiotowej sprawie wydał w dniu 10.05.2021 r. postanowienie o nr GGR.6220.7.2021,                            
w którym nałożył obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres 
raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa placów 
magazynowych, dróg dojazdowych, placów manewrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą                           
na terenie zakładu produkcyjnego Metsa Tissue Krapkowice Sp.  z o.o. w Krapkowicach”. 

          Następnie organ prowadzący postępowanie Postanowieniem nr GGR.6220.7.2021 z dnia 
09.06.2021 r. zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę 
raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.   

          Dnia 17.08.2021 r. Wnioskodawca przedłożył w tutejszym urzędzie raport oddziaływania                             
na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa placów magazynowych, dróg 
dojazdowych, placów manewrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu 
produkcyjnego Metsa Tissue Krapkowice Sp.  z o.o. w Krapkowicach” opracowany w lipcu 2021 r. przez 
ECOPLAN pod kierownictwem Pana Ryszarda Kowalczyk stanowiący podstawę do wszczęcia 
zawieszonego postępowania w przedmiotowej sprawie - Postanowienie Burmistrza Krapkowic                         
Nr GGR.6220.7.2021 z dnia 27.08.2021 r. 

          Zgodnie z dyspozycją art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie (…) pismem z dnia 27.08.2021 r. nr GGR.6220.7.2021 r. Burmistrz 
Krapkowic zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu                                             
o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do Państwowego Inspektora 
Sanitarnego w Krapkowicach o zaopiniowanie raportu oddziaływania na środowisko. W związku                        
z wcześniejszą opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o braku potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie wystąpiono o uzgodnienie warunków 
realizacji przedsięwzięcia zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś.   

         Dnia 17.09.2021 r. do tut. urzędu wpłynęła opinia sanitarna nr NZ.9022.80.2021.GJ z dnia 
16.09.2021 r. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach pozytywnie opiniująca 
Inwestorowi warunki realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych   
z zastrzeżeniem uwzględnienia wszystkich zaleceń i warunków w zakresie ochrony środowiska                                 
i zdrowia ludzi, określonych w „Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko …” 
sporządzonym na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, m.in. w zakresie 
hałasu, powietrza atmosferycznego, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej, zarówno na etapie 
eksploatacji, jak i w trakcie realizacji inwestycji.   

         Dnia 28.09.2021 r. do tut. urzędu wpłynęło postanowienie nr WOOŚ.4221.69.2021.AW z dnia 
28.09.2021 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu uzgadniające realizację 
przedsięwzięcia w wariancie 1 proponowanym przez Inwestora i określające warunki, które zostały 
uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia jest rozpatrywana w dwóch wariantach, które                                 
są tożsame w zakresie konstrukcji magazynów i terenów komunikacyjnych. Różnica między wariantami 
wynika z uwzględnienia różnych rozwiązań związanych z ograniczeniem oddziaływania akustycznego 
przedsięwzięcia: 

− wariant 1 (preferowany przez Inwestora) – zakłada wykorzystywanie nowych wózków 
widłowych o obniżonej emisji hałasu, tj. o poziomie mocy akustycznej wynoszącej 90 dB, 
bez konieczności budowy ekranów akustycznych, 

− wariant 2 (alternatywny) – zakłada wykorzystanie, obecnie użytkowanych na terenie 
magazynu makulatury, wózków widłowych o poziomie mocy akustycznej 100 dB. 
Wiązałoby się to z koniecznością realizacji ekranów akustycznych przy placu 
magazynowym nr P2, po jego stronie: 
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• zachodniej – o wysokości 10 m i długości 35m; 

• południowej – o wysokości 5 m oraz długości 113 m. 

Przeprowadzona analiza oddziaływania akustycznego wskazuje, że normy hałasu na granicy 
terenów mieszkaniowych zostaną w obu wariantach dotrzymane. Zatem, wariant 1 i 2 można uznać za 
porównywalne w przypadku rozpatrywanego oddziaływania. Ponadto biorąc pod uwagę fakt,                              
że wariant 1 wskazany przez Inwestora jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska 
oraz ograniczy ingerencję w środowisko na etapie realizacji przedsięwzięcia (z uwagi na konieczność 
realizacji dodatkowych prac przy wznoszeniu ekranów będzie dłuższy, co przekłada się na dłuższy czas 
oddziaływania na etapie budowy w zakresie hałasu oraz emisji zanieczyszczeń powietrza, związany                     
z pracą maszyn i pojazdów ciężkich, co nie jest bez znaczenia z uwagi na bardzo bliskie sąsiedztwo 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) i równocześnie pozwoli na dotrzymanie standardów jakości 
środowiska, w niniejszej decyzji organ uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia                      
w wariancie 1, wskazanym przez Inwestora.  

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji obejmie: 

• w zakresie oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego – emisję o charakterze 
niezorganizowanym i lokalnym związaną w wymianą nawierzchni betonowej placów 
magazynowych oraz ruchem pojazdów budowlanych. Uciążliwość ta będzie miała charakter 
krótkotrwały i ustąpi z chwilą zakończenia prac.  

• w zakresie oddziaływania akustycznego – emisję hałasu związanego z pracami budowlano-
montażowymi oraz z ruchem samochodów ciężarowych dostarczających materiały budowlane 
oraz urządzenia i maszyny. Planowana jest praca wyłącznie w porze dziennej. Lokalizacja źródeł 
hałasu będzie się zmieniać wraz z postępem prac. Emisja hałasu, związana z prowadzonymi 
pracami, będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia prac. Ocenia się, 
że ze względu na bliskość terenu zabudowy mieszkaniowej etap realizacji może powodować 
uciążliwość na terenach chronionych akustycznie. 

• w zakresie gospodarki odpadami – w wyniku prowadzonych prac wytwarzane będą gównie 
odpady o kodach: 17 01 07, 17 05 04, 17 04 05, 17 09 04, 17 04 11, 15 01 10*. Obowiązek 
zagospodarowania odpadów powstałych podczas ww. robót spoczywać będzie na ich 
wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego magazynowania odpadów                  
z uwzględnieniem zasad postepowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami 
nadającymi się do ponownego wykorzystania w sposób zgodny z wymaganiami określonymi                 
w ustawie o odpadach. 

• w zakresie oddziaływania na środowisko gruntowe – podczas realizacji inwestycji przewiduje 
się powstawanie ścieków bytowych, które będą generowane przez pracowników budowy. 
Organizacja placu budowy będzie zatem uwzględniać ustawienie przenośnych kabin 
sanitarnych. 

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji inwestycji: 

• W zakresie powietrza atmosferycznego – wystąpi głównie emisja niezorganizowana 
zanieczyszczeń do powietrza, spowodowana przejazdami wózków widłowych, pojazdów 
ciężarowych oraz pracą ładowarki kołowej. Źródłem tej emisji będzie emisja komunikacyjna 
związana ze spalaniem paliw w komorach silnikowych samochodów transportowych, wózków 
widłowych i ładowarki kołowej. Ruch samochodów ciężarowych po terenie zakładu związany 
będzie z dowozem makulatury na instalację. Przewiduje się, że natężenie ruchu samochodów 
ciężarowych poruszających się po terenie magazynu makulatury kształtować się będzie                        
na poziomie 14 poj./dobę.  

Kumulowanie się emisji zanieczyszczeń generowanych przez planowaną inwestycję                                  
z zanieczyszczeniami występującymi w jej otoczeniu zostało uwzględnione                                                       
w przeprowadzonych obliczaniach jako tło substancji.  
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Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu 
atmosferycznym dla emitowanych substancji (dwutlenek siarki, tlenki azotu, pył PM10, pył 
PM2,5, tlenek węgla, węglowodory aromatyczne i alifatyczne) wynika, że stężenia 
zanieczyszczeń nie powodują przekroczeń obowiązujących norm jakości powietrza, poza 
terenami inwestycji, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. 

• w zakresie oddziaływania akustycznego – tereny, na jakie będzie oddziaływać zakład                           
po realizacji przedsięwzięcia, są objęte ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, przyjętych:  

− Uchwałą nr XI/180/2004 Rady Miejskiej w Krapkowicach  z dnia 3 marca 2004 roku                 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice 
obejmującej teren w rejonie Zakładów Przemysłu Papierniczego w Krapkowicach,  

− Uchwałą nr XV/198/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach. 

Zgodnie z zapisami mpzp najbliższymi terenami podlegającymi ochronie akustycznej są: 

− tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z których najbliższy znajduje się                     
w odległości ok. 15 m, w kierunku zachodnim od granic inwestycji oraz w dalszej 
odległości na południowy wschód, 

− tereny zabudowy jednorodzinnej – położone na południowy zachód, 

− tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej – położone na południe. 

Źródłami hałasu na terenie przedsięwzięcia będą źródła ruchome, tj.: 

− samochody ciężarowe, które dostarczają makulaturę z zewnątrz (punkt II.2 sentencji 
decyzji), 

− ładowarka o poziomie mocy akustycznej 104 dB (punkt II.3.b sentencji decyzji), 

− 2 wózki widłowe o poziomie mocy akustycznej 90 dB każdy (punkt II.3.a sentencji 
decyzji). 

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie prowadzona przez całą dobę, przy czym dostawy surowca 
samochodami ciężarowymi i jego rozładunek przy wykorzystaniu ładowarki i dwóch wózków 
widłowych, będzie odbywać się wyłącznie w godz. 700-1500. W późniejszych godzinach, w tym 
również w porze nocnej, pracować będzie jeden wózek widłowy i ładowarka.  

Na potrzeby raportu ooś wykonano obliczenia propagacji hałasu w środowisku uwzględniające 
ww. źródła hałasu poruszające się na terenie przedsięwzięcia.  

Obliczenia wykonano w siatce punktów na wysokości 4 m oraz dla 19 punktów obliczeniowych, 
zlokalizowanych na granicy terenów podlegających ochronie akustycznej, dla pory dziennej                    
i dla pory nocnej. W celu analizy skumulowanego oddziaływania akustycznego planowanego 
przedsięwzięcia z istniejącą częścią zakładu w obliczeniach uwzględniono dodatkowo wyniki 
pomiaru hałasu w środowisku przeprowadzonego w pobliżu budynku przy ul. Fabrycznej 3 
(określenie tła akustycznego). 

Wykonane obliczenia pozwalają stwierdzić, że przy przyjętych założeniach dotyczących 
funkcjonowania przedsięwzięcia oraz poziomów mocy akustycznych źródeł hałasu, realizacja 
zamierzenia inwestycyjnego nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku na terenach normowanych. 

• w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – pobór wody na etapie funkcjonowania placu 
magazynowego, zarówno na cele bytowe jak i do ewentualnego zraszania powierzchni placów, 
prowadzony będzie z wodociągu. Funkcjonowanie projektowanego placu magazynowego nie 
spowoduje wzrostu zapotrzebowania na wodę  w stosunku do stanu obecnego, gdyż 
projektowana inwestycja polegająca na przebudowie i rozbudowie placów magazynowych, 
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dróg dojazdowych, placów manewrowych, nie spowoduje wzrostu zatrudnienia i sposobu 
gospodarowania placem w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje się powstawania 
ścieków technologicznych, w związku z funkcjonowaniem projektowanego placu 
magazynowego. 

Wody opadowe pochodzące z terenu placów magazynowych oraz ciągów komunikacyjnych, 
poprzez instalacje podczyszczającą (osadnik i separator), odprowadzane będą do rzeki Odry. Jak wynika 
z treści raportu, w ramach projektowanej inwestycji planowane jest między innymi: 

− realizacja systemu kanałów deszczowych do istniejącej zakładowej kanalizacji deszczowej, 

− montaż wpustów deszczowych i ewentualnych systemowych korytek odwodnienia 
liniowego, 

− zabudowa układu podczyszczania składającego się z osadnika zawiesin o pojemności min. 
10 m3 oraz separatora ropopochodnych o przepustowości nominalnej min. 40 l/s                                  
i przepustowości hydraulicznej min. 400 l/s (punkt III sentencji decyzji). 

• w zakresie gospodarki odpadami – funkcjonowanie projektowanego placu magazynowego nie 
spowoduje wzrostu ilości powstających odpadów w stosunku do stanu obecnego. Celem 
projektowanej inwestycji, nie jest wzrost produkcji zakładu, ale dostosowanie go do wymogów 
budowlanych. Tym samym, inwestycja ta nie wpłynie na ilość odpadów powstających na 
terenie zakładu. Powstaną natomiast odpady związane z koniecznością okresowego 
czyszczenia osadnika i separatora, a także opakowania z metali, zużyte urządzenia np. 
świetlówki. Odpady magazynowane będą selektywnie i okresowo przekazywane uprawnionym 
do tego jednostkom, w celu ich dalszego zagospodarowania.  

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, wystąpią emisje niezorganizowane gazów i pyłów 
związane z pracą sprzętu budowlanego. Będą to typowe emisje ze spalania paliw w silnikach 
mechanicznych (np. węglowodory  aromatyczne, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu).                  
Z uwagi jednak na niewielki ładunek emitowanych zanieczyszczeń (krótki okres realizacji), realizacja 
przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na klimat (zarówno w skali regionalnej , jak i lokalnej).  

Na etapie eksploatacji emisja gazów cieplarnianych, związana będzie ze spalaniem paliw                       
w pojazdach poruszających się po terenach komunikacyjnych i po placach magazynowych, zarówno 
w pojazdach transportowych makulatury, jak i w wózkach widłowych (spalanie gazu LPG) oraz                        
w ładowarce – długookresowa emisja bezpośrednia. Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie 
będzie miała wpływu na klimat, zarówno w skali regionalnej, jak i lokalnej. 

Analizowane przedsięwzięcie, z uwagi na jego lokalizację, nie jest zagrożone powodzią oraz nie 
jest zagrożone ruchami masowymi ziemi. Zjawiska związane z gwałtownym i długotrwałym wzrostem 
temperatury nie są czynnikiem, który miałby wpływ, zwłaszcza negatywny, na funkcjonowanie 
magazynu makulatury. Jednakże, zgromadzenie dużych ilości makulatury stanowi potencjalny 
czynnik zapalny, a wysokie temperatury zdecydowanie sprzyjać mogą powstaniu pożarów. W związku 
z powyższym wdrożone zostaną działania adaptacyjne, tj. 

− zabezpieczenie magazynu makulatury obejmuje wyposażenie go w system hydrantów 
zewnętrznych DN80 oraz działka gaśnicze, 

− wyloty rur wydechowych wózków widłowych skierowane są w górę, aby zachować 
bezpieczeństwo przeciwpożarowe.  

Długotrwały brak opadów atmosferycznych nie ma znaczenia dla funkcjonowania 
przedsięwzięcia. Place magazynowe jako takie, nie wymagają stałego, czy też ciągłego, zaopatrzenia               
w wodę. Bardzo silne wiatry oraz burze (w tym połączone z wyładowaniami atmosferycznymi) 
praktycznie nie stwarzają zagrożenia dla obiektu z uwagi na jego charakter. Będą to bowiem 
powierzchnie płaskie, ze ściankami żelbetowymi, względnie z siatkami oddzielającymi kwatery. 
Ekstremalnie silne wiatry mogą natomiast stanowić w pewnym stopniu zagrożenie dla 
magazynowanych odpadów, tj. makulatury, która w takich sytuacjach może być rozwiewana. 
Zagrożenie dla funkcjonalności zakładu, a także dla środowiska jest jednak minimalne, nie ogranicza 
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funkcjonowania przedsięwzięcia, a standardowe rozwiązania (sprzątanie) mogą zniwelować skutki 
silnych wiatrów. Działania adaptacyjne są w tym przypadku następujące: 

− dostarczanie i magazynowanie makulatury w sprasowanych kostkach/belach, które 
dodatkowo są odrutowane, w związku z czym nie rozpadają się, 

− realizacja rozdzielających kwatery magazynowe ścianek żelbetowych oraz siatek 
oddzielających. 

Zarówno realizacja jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodowała 
zagrożenia wystąpienia poważnej awarii oraz katastrofy naturalnej i budowlanej.  

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

Zgodnie z raportem ooś, teren planowanego przedsięwzięcia stanowi obszar zabudowany,                     
na którym nie występują chronione gatunki roślin i grzybów. Zgodnie z raportem, tego typu teren mogą 
zasiedlać jedynie najbardziej rozpowszechnione gatunki zwierząt chronionych. 

Zgodnie z bazą przyrodniczą, będącą w posiadaniu RDOŚ w Opolu, obszar inwestycji znajduje 
się poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098), a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie 
naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.  

 Inwestycja znajduje się poza projektowanymi formami ochrony przyrody ujętymi w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza: korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi                     
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 roku 
przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk oraz poza ponadlokalnymi korytarzami wg 
danych udostępnianych przez GGOŚ na stronie http://geoserwis.gdos.gov.pl. 

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

W niniejszym postępowaniu organ odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie 
transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji                   
o pozwoleniu na budowę ponieważ: 

a) dane ujęte w „Raporcie…” na temat przedsięwzięcia oraz elementów przyrodniczych 
środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
pozwalają w pełni ocenić jego oddziaływanie na środowisko, 

b) w raporcie przedstawiono skumulowane oddziaływanie niniejszego przedsięwzięcia oraz 
istniejącej części zakładu; 

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

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone                
w art.63 ww. ustawy ooś, ustalono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie 
występują: 

− obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym 
siedliska łęgowe oraz ujścia rzek; 

− obszary wybrzeży i środowisko morskie; 

− obszary górskie lub leśne; 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/
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− obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód 
śródlądowych; 

− obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; 

− obszary przylegające do jezior; 

− uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej; 

− obszary szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne.   

Inwestycja położona jest na terenie miasta Krapkowice gdzie gęstość zaludnienia wynosi 795 
os/km2. 

        Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych 
(JCWPd) o kodzie PLGW6000127, w zlewni Przyodrza w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych 
(JCWP)  o kodzie PLRW60002111799 - nazwie  Odra od Osobłogi do Małej Panwi, oznaczonej jako silnie 
zmieniona część wód. W wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w ramach 
przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których  
jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 310 ze zm.),  a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, 
przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967). 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie 
(…) organ prowadzący postępowanie administracyjne podał do publicznej wiadomości  w formie 
Obwieszczenia informację o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przeprowadzona jest ocena 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa placów 
magazynowych, dróg dojazdowych, placów manewrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą                           
na terenie zakładu produkcyjnego Metsa Tissue Krapkowice Sp.  z o.o. w Krapkowicach”.                                          
W Obwieszczeniu poinformowano o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie                        
w formie pisemnej bezpośrednio w urzędzie lub droga pocztową oraz w formie elektronicznej do 
Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy                                           
w Krapkowicach w terminie od 06.10.2021 r. do 04.11.2021 r.  od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy urzędu. Obwieszczenie ukazało się   prasie lokalnej, na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta     
i Gminy Krapkowice oraz  na tablicach ogłoszeń urzędu, a także w pobliżu miejsca planowanej 
inwestycji.  

         W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wniosek.  

      Następnie na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego Obwieszczeniem nr GGR.6220.7.2021 z dnia 09.11.2021 r.  poinformowano strony 
postępowania   o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie oraz o możliwości wypowiedzenia się 
co do ich treści w terminie 7 dni. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków                 
w sprawie. 

Wydając niniejszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i dokonując oceny wpływu 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko organ wziął pod uwagę oraz uwzględnił następujące 
opracowania i dokumenty: 

1. raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa placów 
magazynowych, dróg dojazdowych, placów manewrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
na terenie zakładu produkcyjnego Metsa Tissue Krapkowice Sp.  z o.o. w Krapkowicach” 
opracowany w lipcu 2021 r. przez ECOPLAN pod kierownictwem Pana Ryszarda Kowalczyk; 

2. opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr GL.ZZŚ.3.435.100.2021.MO                   
z dnia 28.04.2021r. (data wpływu 30.04.2021 r.) wyrażającą stanowisko, że dla przedsięwzięcia 
pn.: „Przebudowa i rozbudowa placów magazynowych, dróg dojazdowych, placów 
manewrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu produkcyjnego Metsa 
Tissue Krapkowice Sp. sp. z o.o. w Krapkowicach” nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko oraz określono warunki wskazane w sentencji decyzji; 
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3. opinię sanitarną nr NZ.9022.80.2021.GJ z dnia 16.09.2021 r. Państwowego Inspektora 
Sanitarnego w Krapkowicach pozytywnie opiniująca Inwestorowi warunki realizacji 
przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;   

4. postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, nr 
WOOŚ.4221.69.2021.AW z dnia 28.09.2021 r. uzgadniające firmie Metsa Tissue Krapkowice 
Sp. z o.o. w Krapkowicach, w wariancie 1 proponowanym przez Inwestora realizację 
planowanego przedsięwzięcia; 

5. Wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa. 

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. 

           

 

 
Z up. Burmistrza  

Zastępca Burmistrza 
/-/ 

Arnold Joszko  

 

POUCZENIE 
 Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Krapkowic 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 
 Zgodnie z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania 
strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze 
stron postepowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do 
wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                    
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 247  ze zm.). 

Wydanie niniejszej decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokość 205 zł (słownie: dwieście pięć złotych) zgodnie                  
z treścią części I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.  z 2020 r. poz. 1546). 
Opłata skarbowa została uiszczona przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.  

 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Wnioskodawca;   

2. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 z późn. zm.);  

3. a/a 
 
Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,  ul. Firmowa 1, 45-594 Opole 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach, ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice 
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski, Zarząd Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole 

 
 
 
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 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknbrha2ta

