
BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie

OŚ.6220.5.2021.AW
Kluczbork, dnia 31 maja 2021 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. l pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. l i ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2021r., póz. 247 z późn. zm.) - dalej zwana ustawą OOS, a także §3 ust. l pkt 54 lit. b
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., póz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca ł960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., póz. 735),
po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę DL FNVEST GROUP XXXIX Sp. z o.o., ul.
Wrocławska 54, 40-217 Katowice, działającej przez pełnomocnika Panią Iwonę Cieślik
Węgorzewo 41, 62-280 Kiszkowa z dnia 19 lutego 2021 r. (wpływ do Urzędu Miejskiego
w Kluczborku dnia 2 marca 2021r.) wraz z uzupełnieniem, które wpłynęło dnia 23 marca 2021r.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie obiektu magazynowo-logistycznego z dwukondygnacyjną częścią
biurowo-socjalną oraz portierni, zbiornika i pompowni ppoż., zbiornika retencyjnego, wjazdu,
parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Kluczborku przy ul. Wołczyńskiej, na działkach
nr 16/19, 16/20, 16/21 (obręb Kluczbork)

STWIERDZAM

l.

2.

a)

b)

c)

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu magazynowo-logistycznego
z dwukondygnacyjną częścią biurowo-socjalną oraz portierni, zbiornika
i pompowni ppoż., zbiornika retencyjnego, wjazdu, parkingów wraz z towarzyszącą
infrastrukturą w Kluczborku przy ul. Wolczyńskiej, na działkach nr 16/19, 16/20,
16/21 (obręb Kluczbork).
Określam następujące warunki i wymagania dotyczące planowanego
przedsięwzięcia:
roboty budowlane w bezpośrednim sasiedzhvie zabudowy chronionej akustycznie,
prowadzić wyłącznie w porze dziennej;
teren zaplecza budowy, składu materiałów budowlanych i sprzętu, miejsc
przechowywania substancji niebezpiecznych oraz magazynowania odpadów,
przewidzieć na utwardzonym i uszczelnionym podłożu (np. płytami betonowymi);
zaplecze budowy wyposażyć w odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń,
zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);

d) powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne, do
czasu ich odbioru przez upoważnione jednostki, magazynować selektywnie
w wyznaczonym miejscu placu budowy, w opisanych pojemnikach i kontenerach;
powstające w trakcie realizacji inwestycji odpady niebezpieczne, do czasu ich odbioru
przez upoważnione jednostki, magazynować selektywnie, w szczelnych, zamkniętych
i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie substancji
w nich zawartych, w wydzielonych miejscach na terenie zapleczy budowy, na płaskim,
utwardzonym (np. płyty betonowe) i uszczelnionym (np. folia) podłożu,
zabezpieczającym przed przenikaniem odcieku do gruntu;
do ogrzewania hali przewidzieć:
- 20 promienników gazowych o mocy każdego z nich do 45kW;
- 2 kotły gazowe o mocy każdego z nich do 130kW;
przewidzieć 2 awaryjne agregaty prądotwórcze o mocy każdego z nich do 300kW;

e)

f)

g)



h) przewidzieć ekran akustyczny o nw. parametrach i współrzędnych:

Ekran
Lokalizacja (współrzędne)
x Y

Wysokość
[m]

Długość
[m] Typ ekranu

l 5649084,2 | 6513418,6
5648993,5 | 6513403,3

5 93,2 Odbijający,
przezroczysty

2 5648993,5 | 6513403,3
5648903,7 | 6513429,6

6 109,7 Odbijający,
przezroczysty

i)

j)

k)

l)

n)

o)

przewidzieć nie więcej niż:
- 17 wentylatorów dachowych, o poziomie mocy akustycznej każdego z nich, nie
większym niż 75dB;
- 2 wentylatory dachowe (pomieszczenie akumulatorni), o poziomie mocy akustycznej
każdego z nich, nie większym niż 83dB;
-1 wentylator dachowy, o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 55dB;
- 3 wentylatory dachowe, o poziomie mocy akustycznej każdego z nich, nie większym
niż 81dB;
- 2 wentylatory dachowe, o poziomie mocy akustycznej każdego z nich, nie większym
niż 76dB;
-1 wentylator ścienny, o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 85dB;
- 2 wentylatory ścienne, o poziomie mocy akustycznej każdego z nich, nie większym
niż 71dB;
- 2 skraplacze klimatyzacji, o poziomie mocy akustycznej każdego z nich, nie
większym niż 68dB;
- 21 skraplaczy klimatyzacji, o poziomie mocy akustycznej każdego z nich, nie
większym niż 69dB;
- 2 centrale wentylacyjne, o poziomie mocy akustycznej każdej z nich, nie większym
niż 93dB;
- 2 agregaty prądotwórcze, o poziomie mocy akustycznej każdego z nich, nie
większym niż 97dB;
przewidzieć odprowadzanie ścieków bytowych do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej;
przewidzieć odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z
dachów, poprzez projektowany układ retencyjny, do miejskiej
deszczowej;
przewidzieć odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanych
terenów utwardzonych, po ich podczyszczeniu w projektowanym separatorze
substancji ropopochodnych z osadnikiem, poprzez projektowany układ retencyjny,
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;

) odpady magazynować w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach,
kontenerach ustawionych w wyznaczonym miejscu, na terenie należącym do
inwestora i przekazywać uprawnionym jednostkom posiadającym stosowne
uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami;
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;
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 sytuacjach 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;

projektowanych
sieci kanalizacji



p) wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla
środowiska wodnego;

q) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić
bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum
ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki
inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania
terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności
kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

r) wszystkie obiekty wykonać w technologii zapewniającej ich szczelność
z materiałów odpornych na agresywne środowisko, chroniących środowisko wodno-
gruntowe;

s) wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji retencjonować w zbiorniku;
t) wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych (dróg wewnętrznych, ciągów

pieszo-jednych, chodników, podjazdów, parkingów oraz innych terenów
utwardzonych) odprowadzać do zbiornika retencyjnego po uprzednim
podczyszczeniu w osadniku;

u) systematycznie czyścić osadniki ze szlamu, aby utrzymać system odwodnienia
w pełnej sprawności;

v) na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód opadowych do ziemi
uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Uzasadnienie

W toku postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek firmy DL INVEST
GROUP XXXIX Sp. z o.o., ul. Wrocławska 54, 40-217 Katowice, działającej przez
pełnomocnika Panią Iwonę Cieślik Węgorzewo 41, 62-280 Kiszkowa z dnia 19 lutego 2021 r.
(wpływ do Urzędu Miejskiego w Kluczborku dnia 2 marca 2021 r.) wraz
z uzupełnieniem, które wpłynęło dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu
magazynowo-logistycznego z dwukondygnacyjną częścią biurowo-socjalną oraz portierni,
zbiornika i pompowni ppoż., zbiornika retencyjnego, wjazdu, parkingów wraz z towarzyszącą
infrastrukturą w Kluczborku przy ul. Wołczyńskiej, na działkach nr 16/19, 16/20, 16/21 (obręb
Kluczbork) ustalono, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć określonych w art.
59 ust. l pkt 2 ustawy OOŚ jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko i zakwalifikowano na podstawie:
- §3 ust. l pkt. 37 lit. b) (instalacje do naziemnego magazynowania produktów naftowych - inne
niż wymienione w §2 ust. l pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw
wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej
pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej
niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców
energetycznych),
- §3 ust. l pkt 54, lit. b) (zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi,
lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej
niż l ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a),
- §3 ust. l pkt 58 lit. b) (garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na
potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt
52, 54-57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastmkturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej
niż: 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., póz. 1839) jako planowane
przedsięwzięcie mogące wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.



Na podstawie art. 75 ust. l pkt 4 ustawy OOS, stwierdzono, że organem właściwym
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest
Burmistrz Miasta Kluczborka.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego stwierdzono, że złożony
wniosek nie spełnia wymagań określonych w ustawie OOS.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 64 §2 Kodeksu postępowania
administracyjnego, pismem Nr OS.6220-5.2021.AW z dnia 4 marca 2021r. wezwano Inwestora
do uzupełnienia przedmiotowego wniosku, wyznaczając 14-dniowy termin na uzupełnienie
braków. Jednocześnie wnioskodawca został pouczony, że nieusunięcie braków
w określonym powyżej terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Pismem, z
dnia 15 marca 2021 r. Inwestor uzupełnił przedmiotowy wniosek o brakujące dokumenty.

Mając na uwadze zapisy art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy OOS,
o poszczególnych etapach prowadzonego postępowania administracyjnego strony informowano
pismem oraz poprzez obwieszczenia Burmistrza Miasta Kluczborka.

Uznając wniosek za kompletny, organ prowadzący postępowanie, poinformował strony
postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia zawiadomieniem
Nr OS.6220-5.2021.AW z dnia 29 marca 2021r.

W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. l ustawy OOS pismem
Nr OS.6220.5.2021.AW z dnia 29 marca 2021r. wystąpiono o wydanie opinii w sprawie
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kluczborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu
Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku pismem
Nr NZ.9022.4.17.2021.M0h z dnia 8 kwietnia 2021 r. wydał opinię sanitarną, w której uznał
potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie obiektu magazynowo-logistycznego z dwukondygnacyjną częścią
biurowo-socjalną oraz portierni, zbiornika i pompowni ppoż., zbiornika retencyjnego, wjazdu,
parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Kluczborku przy ul. Wołczyńskiej, na działkach
nr 16/19, 16/20,16/21 (obręb Kluczbork) i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko
w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OOS.

W uzasadnieniu swojej opinii PPIS w Kluczborku wyjaśnił, że planowane
przedsięwzięcie będzie stanowić nowe źródło emisji zanieczyszczeń (emisja niezorganizowana
i zorganizowana) oraz hałasu do środowiska. Przedsięwzięcie generować będzie również
powstawanie ścieków i odpadów.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w dniu 12 kwietnia 202 Ir.
wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia o infonnacje dotyczące podania
współrzędnych ekranu akustycznego w układzie współrzędnych 2000, które zostało złożone
przez pełnomocnika Inwestora do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Mając na uwadze złożone przez Inwestora uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, działając zgodnie z przepisami art. 7 i 77 ustawy Kpa
pismem Nr OS.6220-5.2020.AW z dnia 14 kwietnia 2021r. w celu ujednolicenia dokumentacji
sprawy, organ prowadzący postępowanie przesłał przedmiotowe uzupełnienie, do Dyrektora
Zarządu Zlewni w Opolu PGW WP oraz do PPIS w Kluczborku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem
Nr WOOS.4220.146.2021.MSe z dnia 13 kwietnia 2021r. wyraził opinię, że dla planowanego
przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
jednocześnie, działając na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy OOS, wskazał na potrzebę
uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:
a) roboty budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy chronionej akustycznie,

prowadzić wyłącznie w porze dziennej;



/

t b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

teren zaplecza budowy, składu materiałów budowlanych i sprzętu, miejsc przechowywania
substancji niebezpiecznych oraz magazynowania odpadów, przewidzieć na utwardzonym
i uszczelnionym podłożu (np. płytami betonowymi);
zaplecze budowy wyposażyć w odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń,
zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne, do czasu ich
odbioru przez upoważnione jednostki, magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu
placu budowy, w opisanych pojemnikach i kontenerach;
powstające w trakcie realizacji inwestycji odpady niebezpieczne, do czasu ich odbioru przez
upoważnione jednostki, magazynować selektywnie, w szczelnych, zamkniętych
i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie substancji w nich zawartych,
w wydzielonych miejscach na terenie zapleczy budowy, na płaskim, utwardzonym (np. płyty
betonowe) i uszczelnionym (np. folia) podłożu, zabezpieczającym przed przenikaniem
odcieku do gruntu;
do ogrzewania hali przewidzieć:
- 20 promienników gazowych o mocy każdego z nich do 45kW;
- 2 kotły gazowe o mocy każdego z nich do 130kW;
przewidzieć 2 awaryjne agregaty prądotwórcze o mocy każdego z nich do 300kW;
przewidzieć ekran akustyczny o nw. parametrach i współrzędnych:

Ekran
Lokalizacja (współrzędne)

x Y
Wysokość
[m]

Długość
[m] Typ ekranu

l 5649084,2 | 6513418,6
5648993,5 | 6513403,3

5 93,2 Odbijający,
przezroczysty

2 5648993,5 | 6513403,3
5648903,7 | 6513429,6

6 109,7 Odbijający,
przezroczysty

i) przewidzieć nie więcej niż:
-17 wentylatorów dachowych, o poziomie mocy akustycznej każdego z nich, nie większym
niż 75dB;
- 2 wentylatory dachowe (pomieszczenie akumułatorni), o poziomie mocy akustycznej
każdego z nich, nie większym niż 83dB;
- l wentylator dachowy, o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 55dB;
- 3 wentylatory dachowe, o poziomie mocy akustycznej każdego z nich, nie większym niż
81dB;
- 2 wentylatory dachowe, o poziomie mocy akustycznej każdego z nich, nie większym niż
76dB;
- l wentylator ścienny, o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 85dB;
- 2 wentylatory ścienne, o poziomie mocy akustycznej każdego z nich, nie większym niż
71dB;
- 2 skraplacze klimatyzacji, o poziomie mocy akustycznej każdego z nich, nie większym niż
68dB;
- 21 skraplaczy klimatyzacji, o poziomie mocy akustycznej każdego z nich, nie większym
niż 69dB;
- 2 centrale wentylacyjne, o poziomie mocy akustycznej każdej z nich, nie większym niż
93dB;
- 2 agregaty prądotwórcze, o poziomie mocy akustycznej każdego z nich, nie większym niż
97dB;

j) przewidzieć odprowadzanie ścieków bytowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
k) przewidzieć odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanych dachów,

poprzez projektowany układ retencyjny, do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;
l) przewidzieć odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanych terenów

utwardzonych, po ich podczyszczeniu w projektowanym separatorze substancji
ropopochodnych z osadnikiem, poprzez projektowany układ retencyjny, do miejskiej sieci



kanalizacji deszczowej;
m) odpady magazynować w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, kontenerach

ustawionych w wyznaczonym miejscu, na terenie należącym do inwestora i przekazywać
uprawnionym jednostkom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania
odpadami.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
pismem Nr GL.ZZS-3.435.84.2021.MO z dnia 13 kwietnia 2020r. wyraził opinię, że dla
planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko Jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 3 a ustawy 00 Ś określił następujące
warunki j ego realizacj i :
a) 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;

b) 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
sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w
celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu - zanieczyszczony gmnt
należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub
unieszkodliwiania;

c) wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gmntu substancji szkodliwych dla
środowiska wodnego;

d) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez
konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas
odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody
z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz
niezmieniający stanu wody na gmncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych
ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

e) wszystkie obiekty wykonać w technologii zapewniającej ich szczelność z materiałów
odpornych na agresywne środowisko, chroniących środowisko wodno-gruntowe;

f) wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji retencjonować w zbiorniku;
g) wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych (dróg wewnętrznych, ciągów

pieszo-jednych, chodników, podjazdów, parkingów oraz innych terenów utwardzonych)
odprowadzać do zbiornika retencyjnego po uprzednim podczyszczeniu w osadniku;

h) systematycznie czyścić osadniki ze szlamu, aby utrzymać system odwodnienia w pełnej
sprawności;

i) na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód opadowych do ziemi uzyskać
pozwolenie wodnoprawne.

W uzasadnieniu swojej opinii organ stwierdził, że:
- teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się na obszarach wodno-błotnych, innych
obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek,
obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych oraz stref ochromiych ujęć wody oraz
obszarze przylegającym do jezior. Leży także poza obszarem szczególnego zagrożenia
powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne,
- analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych
(JCWPd) o kodzie PLGW600097, w zlewni Widawy w Jednolitej Części Wód
Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW60001713231 - nazwie Stobrawa od źródeł do
Kluczborskiego Strumienia, oznaczonej jako silnie zmieniona część wód,
- 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
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z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., póz. 310 ze zm.), a ustanowionych
w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 18 października 20 lor. (Dz. U. z 2016r., póz. 1967).

W związku z przesłanym uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia, PPIS
w Kluczborku pismem Nr NZ.9022.4.17.2021 .MCh z dnia 16 kwietnia 2021 r. podtrzymał swoją
opinię wyrażoną w piśmie z dnia 8 kwietnia 2021 r. Natomiast Dyrektor Zarządu Zlewni
w Opolu PGW WP pismem Nr GL.ZZS.435.84.2021 .MO z dnia 27 kwietnia 2021r. podtrzymał
swoje stanowisko wyrażone w opinii z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Warunki określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz
Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
zostały w całości ujęte w sentencji niniejszej decyzji.

Po analizie treści przedłożonych materiałów organ stwierdzil, co następuje:
Po zapoznaniu się z wnioskiem firmy DL INVEST GROUP XXXIX Sp. z o.o.,

ul. Wrocławska 54, 40-217 Katowice, działającej przez pełnomocnika Panią Iwonę Cieślik
Węgorzewo 41, 62-280 Kiszkowa z dnia 19 lutego 2021 r. (wpływ do Urzędu Miejskiego
w Kluczborku dnia 2 marca 2021 r.), a w szczególności z dołączoną do wniosku kartą
informacyjną przedsięwzięcia zawierającą informacje o planowanym przedsięwzięciu, określone
w art. 62a ustawy OOS wraz z uzupełnieniami stwierdzono, że przedmiotem planowanego
przedsięwzięcia jest budowa:

a) obiektu magazynowo - logistycznego z dwukondygnacyjną częścią biurowo-socjalną,
o powierzchni zabudowy ok. 7.100m ;

b) portierni;
c) zbiornika i pompowni ppoż.;
d) zbiornika retencyjnego otwartego lub systemu rur retencyjnych lub systemu

hybrydowego o łącznej pój. ok. 300m ;
e) stacji LNG (w przypadku braku możliwości podłączenia się do sieci gazowej);
f) ekranu akustycznego o łącznej długości 202,8m;
g) posadowienie 2szt. agregatów prądotwórczych;
h) terenów utwardzonych ( dróg, placów, parkingów), o łącznej powierzchni zabudowy

ok. 16.000m2.
Najemcą projektowanej hali będzie firma kurierska. W planowanym obiekcie

prowadzona będzie działalność logistyczna, tj. przyjmowanie przesyłek, sortowanie,
magazynowanie oraz wysyłanie. Dostawa oraz wywóz przesyłek do i z magazynu, odbywać się
będzie transportem kołowym, a rozładunek z samochodów i załadunek na samochody odbywać
się będzie ręcznie lub za pomocą wózków widłowych akumulatorowych.

Hala magazynowa będzie ogrzewana przy pomocy promienników gazowych (ok. 20szt.
o mocy 45kW każdy). Do ogrzewania części biurowo - socjalnej zainstalowane zostaną 2 kotły
gazowe, o mocy 130kW każdy. W hali przewiduje się 2 pomieszczenia akumulatomi dla
ładowania akumulatorów wózków widłowych. W każdej akumulatomi zlokalizowane będą:

- 10 stanowisk do ładowania baterii 48V (24 ogniwa), natężenie prądu 100A,
- l O stanowisk do ładowania baterii 48V (24 ogniwa), natężenie prądu 130A,
- 10 stanowisk do ładowania baterii 24 V (12 ogniw), natężenie prądu 50A.

Na terenie inwestycji wyznaczono ok. 64 miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych,
ok. 90 dla pojazdów dostawczych (do 3,5Mg) i ok. 10 dla pojazdów ciężarowych.

W przypadku niemożności podłączenia się do sieci gazowniczej, na potrzeby odbiorcy
zostanie wybudowana stacja LNG służąca do zgazowania skroplonego metanu (zmiany fazy
ciekłej na LNG w fazę gazową).

Zakład będzie pracował na trzy zmiany przez 7 dni w tygodniu. W zakładzie przewiduje
się zatrudnić:
- ok. 40 pracowników biurowych,
-ok. 115 pracowników fizycznych,
- ok. 160 kurierów.
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W związku z realizacją projektowanej inwestycji przewiduje się ruch pojazdów
(w porze dziennej i nocnej):
- ciężarowych - ok. 35 pojazdów/dobę,
- dostawczych (do 3,5Mg) - ok. 170 pojazdów/dobę,
- osobowych (m.in. pracownicy zakładu) - około 180 pojazdów/dobę.

Planowana inwestycja będzie realizowana w województwie opolskim, na terenie powiatu
kluczborskiego, w gminie Kluczbork, na działkach ewidencyjnych o nr 16/19,16/20,16/21 obręb
Kluczbork. Teren pod projektowaną inwestycję obecnie jest niezagospodarowany.

Całkowita powierzchnia nieruchomości wynosi 30.000 m2, z czego 100% podlegać
będzie zainwestowaniu.

Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej, chronionej ze względu na hałas,
zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji, w kierunku południowo-
zachodnim.

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 202 lr., póz. 247 z późn. zm.) ustalono, że
realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Kluczborka - część północna, uchwalonego przez Radę Miejską w Kluczborku Uchwałą
Nr XXV/227/16 z dnia 29 czerwca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016r. póz. 1652),
Uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XXXVII/365/17 z dnia 31 maja 2017r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka - część
północna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017r. póz. 1699) oraz Uchwałą nr XVIII/314/20 Rady
]VIiejskiej w Kluczborku z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka - część północna (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z 2020r. póz. 1530).

Wymienione powyżej działki inwestycyjne (16/19, 16/20, 16/21 k.m. 3) położone są
w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem:

2P - tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.
Zasilanie obiektów w wodę realizowane będzie z miejskiej sieci wodociągowej. Woda

zużywana będzie na cele socjalno-bytowe pracowników, na cele porządkowe oraz ewentualnie
na potrzeby nieuciążliwej produkcji. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą poprzez układy
kanalizacji wewnątrzzakładowej do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Ścieki socjalno-bytowe
posiadają stan i skład oraz parametry charakterystyczne dla ścieków pochodzących
z bytowania ludzi. Ewentualne ścieki technologiczne z nieuciążliwej produkcji będą musiały
spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w
sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz wamnków
wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 20 lor., póz. 1757).

Wody opadowe (z dachów, powierzchni utwardzonych i terenów nieutwardzonych)
odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej poprzez układ retencyjny składający się z:

a) otwartego zbiornika retencyjnego (szczelnego lub infiltrującego),
b) systemu rur retencyjnych ziemnych,
c) system hybrydowego uwzględniającego warianty a) i b).

Przepływ wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej zostanie
uzgodniony z właścicielem sieci. Do oczyszczania wód opadowych z obiektu zastosowane
zostaną osadniki i separatory (lub separatory zintegrowane z osadnikiem) o łącznym nominalnym
przepływie równym lub większym niż 3 Odm /s (dobór odpowiednich separatorów do zlewni
nastąpi na etapie projektu budowlanego). Separatory ropopochodnych zostaną zabezpieczone
przed dopływem o natężeniu większym niż jego przepustowość nominalna poprzez zastosowanie
by-passów.
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W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą odpady z grupy 17 (odpady z budowy,
remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej), w tym przede
wszystkim:

a) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów [1701 01] - do lOMg,
b) zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,

17 09 02 i 17 09 03 [17 09 04] -do 80Mg,
c) opakowania z papieru i tektury [1501 01] - do l,OMg,
d) opakowania z tworzyw sztucznych [15 01 02] -do 2,5 Mg,
e) opakowania z drewna [15 01 03] -do 5Mg,
f) żelazo i stal [17 04 05] - do 2,OMg,
g) gleba, ziemia i kamienie [17 05 04] - do 50.000Mg;
h) niesegregowane odpady komunalne [20 03 01] - do 0,5Mg.

W trakcie eksploatacji obiektu powstaną następujące rodzaje odpadów:
a) zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (zużyte świetlówki) [16 02 13]-

dolOOkg/rok.
b) niesegregowane odpady komunalne (odpady z pomieszczeń biurowych i socjalnych)

[200301]-dol20Mg/rok.
Na terenie planowanej inwestycji powstaną dodatkowo następujące odpady, których

wytwórcami tych odpadów będą podmioty, świadczące usługi w zakresie serwisu urządzeń oraz
w zakresie utrzymania zieleni i czystości (nie będą one gromadzone, lecz wywożone
bezpośrednio po dokonaniu usługi):

a) mieszanina odpadów z płaskowników i z odwadniania olejów w separatorach [13 05 08]
- do 20Mg/rok,

b) odpady ulegające biodegradacji (skoszona trawa) [20 02 01] - do 20Mg/rok,
c) odpady z czyszczenia placów [20 03 03] - do 30Mg/rok,
d) zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (sprzęt komputerowy) [16 02 13]

- do 2,5Mg/rok,
e) odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 [08 03 18] - do 0,5Mg/rok,
f) baterie i akumulatory ołowiowe (serwis wózków widłowych) [16 06 01] - dol,5 Mg/rok.

Mając na uwadze podstawowe przeznaczenie obiektu (magazyn), odpady które mogą
tam powstać to głównie odpady opakowaniowe:
a) opakowania z papieru i tektury [150101]-dol00 Mg/rok,
b) opakowania z tworzyw sztucznych [15 01 02] - do 80 Mg/rok,
c) opakowania z drewna [15 01 03] -do 100 Mg/rok.

Wszystkie powstające odpady zostaną przekazane do dalszego zagospodarowania
wyspecjalizowanym firmom, posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki
odpadami tj. na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub odzysku albo
unieszkodliwiania poszczególnych rodzajów odpadów.

Na etapie realizacji inwestycji najistotniejszym źródłem oddziaływań w zakresie emisji
pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego będą prace budowlano-montażowe, spalanie paliw
w silnikach pojazdów transportujących materiały służące do budowy, roboty ziemne. Emisja ta
nie spowoduje trwałych zmian w powietrzu atmosferycznych i ustanie z chwilą zakończenia
prac.

W trakcie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównym źródłem emisji
substancji do powietrza będą:

a) urządzenia gazowe - promienniki gazowe o mocy do 45kW każdy (20 szt.);
b) kotły gazowe o mocy do 130 kW każdy (2 szt.);
c) ładowanie akumulatorów wózków widłowych;
d) 2 awaryjne agregaty prądotwórcze;
e) ruch pojazdów po terenie zakładu.
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Podczas wyżej wymienionych procesów, głównymi substancjami emitowanymi do
powietrza atmosferycznego, dla których ustalone są wartości odniesienia będą: pył ogółem
(w tym PM10, pył PM2,5), dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgła, kwas siarkowy,
węglowodory alifatyczne i aromatyczne.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że planowane przedsięwzięcie, nie podlega
przepisom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia l marca 2018r. w sprawie
standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń
spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2018r., póz. 680).

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w strefie, w której występują przekroczenia
standardów jakości powietrza dla benzo(a)pirenu. W ramach planowanej instalacji nie
przewiduje się emisji benzo(a)pirenu do powietrza atmosferycznego, tym samym
przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na jakość powietrza atmosferycznego w tym zakresie.

Zgodnie z bazą przyrodniczą będącą w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu obszar inwestycji znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których
mowa w art. 6 ust. l pkt 1-4, 7-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2020r. póz. 55 z późn. zm.), w jego granicach nie występują stanowiska chronionych gatuiików
oraz pomniki przyrody, a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie namszać
obowiązujących w stosunku do nich zakazów. W związku z powyższym nie przewiduje się
negatywnego wpływu planowanej inwestycji na różnorodność biologiczną.

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza granicami oraz poza
bezpośrednim sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami
przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je
wyznaczono. Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi,
wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na
podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz poza korytarzami
ekologicznymi wyznaczonymi w 201 Ir. przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.
Teren inwestycji położony jest poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach
krajobrazowych.

W wyniku przeprowadzonej analizy zgromadzonych dokumentów, uwzględniając
łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOS, który określa uwarunkowania
konieczne do uwzględnienia przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy stwierdzić, że wpływ planowanego
przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie realizacji i funkcjonowania nie będzie
znaczący. Analizując cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że z uwagi na jego rodzaj,
usytuowanie oraz charakter i skalę nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan
środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Ponadto, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę uwarunkowania
określone w art. 63 ustawy OOS - organ stwierdził, że w zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia nie występują:

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

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie;
c) obszary górskie lub leśne;
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników

wód śródlądowych;
e) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
f) obszary przylegaj ące do j ezior;
g) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Inwestycja położona jest na terenie miasta Kluczbork, gdzie gęstość zaludnienia wynosi
1906os/km2.
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Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub
dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 20 lor. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji
niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., póz. 138). Skala i zakres
przedsięwzięcia wykluczają ryzyko poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

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).

Eksploatacja przedsięwzięcia związana będzie z emisją substancji do powietrza.
Z uwagi na niewielki ładunek emitowanych zanieczyszczeń przedsięwzięcie nie będzie miało
istotnego wpływ 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. Konstrukcja budynku uwzględnia opady
deszczu i śniegu oraz możliwość ich odprowadzenia i usunięcia.

Oddziaływanie inwestycji zamknie się w obszarze, do którego Inwestor posiada tytuł
prawny. W pobliżu miejsca realizacji inwestycji:

a) w bezpośrednim sąsiedztwie od strony północno-zachodniej, znajduje się PHPU Galińscy
(producent folii izolacyjnych);

b) w odległości ok. 35m na północny-zachód od granic terenu inwestycji, znajduje się
Bro Trans Polska (usługi transportowe);

c) w odległości ok. 150m na południe od granic terenu inwestycji, znajduje się market Dino;
d) w odległości ok. 70m na północ od granic terenu inwestycji, znajduje się trakcja

kolejowa.
Przewiduje się, że kumulacja oddziaływań zachodzić może w zakresie emisji hałasu oraz

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W przedstawionych w karcie informacyjnej
przedsięwzięcia obliczeniach rozprzestrzeniania zanieczyszczeń uwzględniono aktualny stan
powietrza (tło zanieczyszczeń określone przez GIOS w Opolu). Obliczenia wykazały, że
dotrzymane będą dopuszczalne poziomy substancji oraz wartości odniesienia poza terenem
zakładu.

Inwestycja znajduje się na obszarze przeznaczonym pod tereny produkcyjne, składy
i magazyny. Obliczenia propagacji hałasu w środowisku, przeprowadzone dla pory dziennej
i nocnej wykazały, że przy założeniach, zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w
tym po uwzględnieniu ekranu akustycznego o łącznej długości 202,8m i wysokościach 5m
(północna część ekranu) i 6m (południowa część ekranu), nie wystąpią przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach prawnie chronionych przed
hałasem.

Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji zakończy się z chwilą zakończenia jej
użytkowania.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia (eksploatacja powoduje jedynie lokalne
oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Ponadto, uwzględniając wyżej wymienione rozwiązania i metody ocenia się, iż
przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym
zagrożenia wynikającego z mogących powstawać emisji.

W przypadku planowanego przedsięwzięcia, na etapie realizacji, nie przewiduje się
prowadzenia prac rozbiórkowych.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz wielkość jego
oddziaływania na środowisko, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.



W toku postępowania przeanalizowano spełnienie przez przedsięwzięcie wymogów
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu Jednolitej
Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600097, w zlewni Widawy, dla której
wyznaczono cel środowiskowy: osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i ilościowego oraz w
zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW60001713231 -
nazwie Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia i statusie określonym jako silnie
zmieniona część wód, dla której wyznaczono cel środowiskowy: osiągnięcie dobrego potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego.

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 2017r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2020r., póz. 310 z późn. zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r, póz.1967).

Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów Burmistrz Miasta Kluczborka, na podstawie
art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., póz. 256 z późn. zm.)
zobowiązującym organ prowadzący postępowanie do zapewnienia stronom czynnego udziału
w postępowaniu, pismem Nr OS.6220-5.2021.AW z dnia 4 maja 2021r. oraz poprzez
obwieszczenie Nr OS.6220.5.2021.AW z dnia 5 maja 2021r. poinformował strony o zakończeniu
postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem
decyzji. W przysługującym terminie przed wydaniem decyzji, w odniesieniu do całości
zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania materiałów, żadna ze stron nie wniosła
uwag i nie zgłosiła wniosków.

Analizując zebrane w toku postępowania dokumenty należy stwierdzić, że planowana
inwestycja nie zwiększa zagrożenia dla środowiska. W trakcie realizacji i eksploatacji
przedsięwzięcia nie przewiduje się wprowadzenia do środowiska substancji mogących
powodować zanieczyszczenie takich elementów środowiska jak: gleba, wody powierzchniowe
i podziemne, klimat akustyczny, rzeźba terenu.

Na podstawie szczegółowej analizy danych zawartych w dołączonej do wniosku karcie
informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że:

na obszarze realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują dobra mineralne,
siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie jak również złoża surowców,
przewidziane technologie wykonywania robót zapewniają zminimalizowanie ich
negatywnego wpływu na środowisko,
realizacja planowanej inwestycji zgodna z przedstawionymi rozwiązaniami nie spowoduje
znacznego pogorszenia głównych elementów środowiska,
przedstawione i zaproponowane formy zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko
dla planowanego przedsięwzięcia są wystarczające.

Reasumując powyższe ustalenia stwierdzono, że na podstawie złożonych dokumentów
oraz wymienionych wyżej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Dyrektora Zarządu
Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie należy orzec jak
w sentencji - nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.

•

•

c



Pouczenie

c

Od mniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole, za moim pośrednictwem w terminie
14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 §2 i art. 129 §1 i 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,
a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 §1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna (art. 127a i 130 §4 Kpa).

Opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł pobrano na podstawie Cz. I ust. 45 pkt 2
załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020r., póz. 1546
z późn. zm.).
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Załączniki:
l. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymuje:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

l. DL INVEST GROUP XXXIX Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 54, 40-217 Katowice

na ręce pełnomocnika:
Iwona Cieślik
Węgorzewo 41, 62-280 Kiszkowa

2. Pozostałe Strony postępowania zawiadomiono obwieszczeniem zgodnie z przepisem art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., póz. 256 z późn. zm.) w związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., póz. 247
z późn.zm.)

Do wiadomości:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

l. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa l, 45-594 Opole

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Opolu
ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole

4. Starosta Kluczborski
ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork

5. a/a
Sporządziła:
Agnieszka Wierzbicka



BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie ZAŁĄCZNIK NR l

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Nr OŚ.6220.5.2021.AW z dnia 31 maja 2021r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
pn. „Budowa obiektu magazynowo-logistycznego z dwukondygnacyjną częścią biurową
oraz portierni, zbiornika i pompowni ppoż., zbiornika retencyjnego, wjazdu, parkingów

wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Kluczborku przy ul. Wołczyńskiej,
na działkach nr 16/19,16/20, 16/21 (obręb Kluczbork)"

sporządzona na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2021 r., póz. 247 z późn. zm.).

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa:
a) obiektu magazynowo - logistycznego z dwukondygnacyjną częścią biurowo-socjalną,

o powierzchni zabudowy ok. 7.100m2; .;
b) portierni; '; •
c) zbiornika i pompowni ppoż.;
d) zbiornika retencyjnego otwartego lub systemu rur retencyjnych lub systemu

hybrydowego o łącznej pój. ok. 300m ;
e) stacji LNG (w przypadku braku możliwości podłączenia się do sieci gazowej);
f) ekranu akustycznego o łącznej długości 202,8m;
g) posadowienie 2 szt. agregatów prądotwórczych;
h) terenów utwardzonych ( dróg, placów, parkingów), o łącznej powierzchni zabudowy ok.

16.000m2.
Najemcą projektowanej hali będzie firma kurierska. W planowanym obiekcie

prowadzona będzie działalność logistyczna, tj. przyjmowanie przesyłek, sortowanie,
magazynowanie oraz wysyłanie. Dostawa oraz wywóz przesyłek do i z magazynu, odbywać się
będzie transportem kołowym, a rozładunek z samochodów i załadunek na samochody odbywać
się będzie ręcznie lub za pomocą wózków widłowych akumulatorowych.

Hala magazynowa będzie ogrzewana przy pomocy promienników gazowych (ok. 20szt.
o mocy 45kW każdy). Do ogrzewania części biurowo - socjalnej zainstalowane zostaną 2 kotły
gazowe, o mocy 130kW każdy. W hali przewiduje się 2 pomieszczenia akumulatorni dla
ładowania akumulatorów wózków widłowych. W każdej akumulatomi zlokalizowane będą:

- 10 stanowisk do ładowania baterii 48V (24 ogniwa), natężenie prądu 100A,
- 10 stanowisk do ładowania baterii 48 V (24 ogniwa), natężenie prądu 130A,
- 10 stanowisk do ładowania baterii 24V (12 ogniw), natężenie prądu 50A.

Na terenie inwestycji wyznaczono ok. 64 miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych,
ok. 90 dla pojazdów dostawczych (do 3,5Mg) i ok. 10 dla pojazdów ciężarowych.

W przypadku niemożności podłączenia się do sieci gazowniczej, na potrzeby odbiorcy
zostanie wybudowana stacja LNG służąca do zgazowania skroplonego metanu (zmiany fazy
ciekłej na LNG w fazę gazową).

Planowana inwestycja będzie realizowana w województwie opolskim, na terenie powiatu
kluczborskiego, w gminie Kluczbork, na działkach ewidencyjnych o nr 16/19,16/20, l 6/21 obręb
Kluczbork. Teren pod projektowaną inwestycję obecnie jest niezagospodarowany.

Zasilanie obiektów w wodę realizowane będzie z miejskiej sieci wodociągowej. Woda
zużywana będzie na cele socjalno-bytowe pracowników, na cele porządkowe oraz ewentualnie
na potrzeby nieuciążliwej produkcji. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą poprzez układy
kanalizacji wewnątrzzakładowej do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Ścieki socjalno-bytowe
posiadają stan i skład oraz parametry charakterystyczne dla ścieków pochodzących z bytowania
ludzi. Ewentualne ścieki technologiczne z nieuciążliwej produkcji będą musiały spełniać
wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie



r

r sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz wamnków
wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016r., póz. 1757). Wody
opadowe (z dachów, powierzchni utwardzonych i terenów nieutwardzonych) odprowadzane
będą do miejskiej kanalizacji deszczowej poprzez układ retencyjny składający się z:

a) otwartego zbiornika retencyjnego (szczelnego lub infiltrującego),
b) systemu rur retencyjnych ziemnych,
c) system hybrydowego uwzględniającego warianty a) i b).

Przepływ wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej zostanie
uzgodniony z właścicielem sieci. Do oczyszczania wód opadowych z obiektu zastosowane
zostaną osadniki i separatory (lub separatory zintegrowane z osadnikiem) o łącznym nominalnym
przepływie równym lub większym niż 30dm3/s (dobór odpowiednich separatorów do zlewni
nastąpi na etapie projektu budowlanego). Separatory ropopochodnych zostaną zabezpieczone
przed dopływem o natężeniu większym niż j ego przepustowość nominalna poprzez zastosowanie
by-passów.

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą odpady z grupy 17 (odpady z budowy,
remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej), w tym przede
wszystkim:

a) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów [1701 01] - do lOMg,
b) zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,

1709 02 i 17 09 03 [17 09 04] - do 80Mg,
c) opakowania z papieru i tektury [1501 01] - do l,OMg,
d) opakowania z tworzyw sztucznych [1501 02] - do 2,5Mg,
e) opakowania z drewna [15 01 03] - do 5Mg,
f) żelazo i stal [17 04 05] - do 2,OMg,
g) gleba, ziemia i kamienie [17 05 04] - do 50.000Mg,
h) niesegregowane odpady komunalne [20 03 01] - do 0,5Mg.

W trakcie eksploatacji obiektu powstaną następujące rodzaje odpadów:
a) zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (zużyte świetlówki) [16 02 13]-

do lOOkg/rok,
b) niesegregowane odpady komunalne (odpady z pomieszczeń biurowych i socjalnych) [20

0301]-dol20Mg/rok.
Na terenie planowanej inwestycji powstaną dodatkowo następujące odpady, których

wytwórcami tych odpadów będą podmioty, świadczące usługi w zakresie serwisu urządzeń oraz
w zakresie utrzymania zieleni i czystości (nie będą one gromadzone, lecz wywożone
bezpośrednio po dokonaniu usługi):

g) mieszanina odpadów z płaskowników i z odwadniania olejów w separatorach [13 05 08]
- do 20Mg/rok,

h) odpady ulegające biodegradacji (skoszona trawa) [20 02 01] - do 20Mg/rok,
i) odpady z czyszczenia placów [20 03 03] - do 30Mg/rok,
j) zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (sprzęt komputerowy) [16 02 13]

- do 2,5Mg/rok,
k) odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 [08 03 18] - do 0,5Mg/rok,
l) baterie i akumulatory ołowiowe (serwis wózków widłowych) [16 06 01] - dol,5 Mg/rok.

Mając na uwadze podstawowe przeznaczenie obiektu (magazyn), odpady które mogą
tam powstać to głównie odpady opakowaniowe:

a) opakowania z papieru i tektury [15 01 01] -do 100 Mg/rok,
b) opakowania z tworzyw sztucznych [15 01 02] -do 80 Mg/rok,
c) opakowania z drewna [15 01 03] -do 100 Mg/rok.

Wszystkie powstające odpady zostaną przekazane do dalszego zagospodarowania
wyspecjalizowanym firmom, posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki
odpadami tj. na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub odzysku albo
unieszkodliwiania poszczególnych rodzajów odpadów.



Na etapie realizacji inwestycji najistotniejszym źródłem oddziaływań w zakresie emisji
pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego będą prace budowlano-montażowe, spalanie paliw
w silnikach pojazdów transportujących materiały służące do budowy, roboty ziemne. Emisja ta
nie spowoduje trwałych zmian w powietrzu atmosferycznych i ustanie z chwilą zakończenia
prac. W trakcie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównym źródłem emisji
substancji do powietrza będą:

a) urządzenia gazowe - promienniki gazowe o mocy do 45kW każdy (20 szt.);
b) kotły gazowe o mocy do 130 kW każdy (2 szt.);
c) ładowanie akumulatorów wózków widłowych;
d) 2 awaryjne agregaty prądotwórcze;
e) ruch pojazdów po terenie zakładu.

Podczas wyżej wymienionych procesów, głównymi substancjami emitowanymi do
powietrza atmosferycznego, dla których ustalone są wartości odniesienia będą: pył ogółem
(w tym PM10, pył PM2,5), dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, kwas siarkowy,
węglowodory alifatyczne i aromatyczne.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w strefie, w której występują przekroczenia
standardów jakości powietrza dla benzo(a)pirenu. W ramach planowanej instalacji nie
przewiduje się emisji benzo(a)pirenu do powietrza atmosferycznego, tym samym
przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na jakość powietrza atmosferycznego w tym zakresie.

Zgodnie z bazą przyrodniczą będącą w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu obszar inwestycji znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których
mowa w art. 6 ust. l pkt 1-4, 7-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2020r. póz. 55 z późn. zm.), w jego granicach nie występują stanowiska chronionych gatunków
oraz pomniki przyrody, a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać
obowiązujących w stosunku do nich zakazów. W związku z powyższym nie przewiduje się
negatywnego wpływu planowanej inwestycji na różnorodność biologiczną.

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza granicami oraz poza
bezpośrednim sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami
przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je
wyznaczono.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi,
wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na
podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz poza korytarzami
ekologicznymi wyznaczonymi w 201 Ir. przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.
Teren inwestycji położony jest poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach
krajobrazowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest w zasięgu Jednolitej Części Wód
Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600097 oraz w zlewni Jednolitej Części Wód
Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW60001713231 - nazwie Stobrawa od źródeł
do Kluczborskiego Strumienia i statusie określonym jako silnie zmieniona część wód.

Analizując zebrane w toku postępowania dokumenty należy stwierdzić, że planowane
przedsięwzięcie nie wywrze istotnego negatywnego skutku na miejscową florę i faunę oraz nie
będzie znacząco negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi. Działania inwestycyjne nie
przyczynią się do destabilizacji istniejących układów ekologicznych, nie wystąpią także
zagrożenia dla cennych przyrodniczo obszarów.
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