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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 
polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę nowych 
obiektów, w tym obiektu biurowego, obiektów magazynowych, produkcyjnych i technicznych. 

Inwestorem bezpośrednim przedsięwzięcia jest Malwina Zielińska zamieszkała przy 
ul. Słowiańskiej 9, 41-250 Czeladź. 

Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych 
3012/16 i 3012/15 obręb Krzepice 0001, jednostka ewidencyjna 240602_4 Krzepice - miasto, 
gmina Krzepice, powiat kłobucki, województwo śląskie Lokalizację planowanego 
przedsięwzięcia przedstawiono na rysunkach 1 – lokalizacja ogólna oraz 2 – lokalizacja 
szczegółowa. Teren inwestycji i jego otoczenie przedstawione zostało również w 
dokumentacji fotograficznej. 

1.2 Podstawa prawna sporz ądzenia raportu 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 
18.01.2016 r., poz. 71) przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako 
przedsięwzięcie wymienione w §3 ust.1 pkt 52 lit. b. 

Terenami, o których mowa w powyższym punkcie, wymienionych w §3 ust.1 pkt 52 lit. 
a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko są obszary ochrony przyrody, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, 
obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst 
jednolity: Dz. U. z dn. 23.12.2016 r., poz. 2134), lub w otulinach form przyrody, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki 
krajobrazowe). Teren realizacji inwestycji zlokalizowany jest poza wymienionymi powyżej 
obszarami. 

Planowane przedsięwzięcie należy zatem, zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 18.01.2016 r., poz. 71) do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

W związku z tym inwestor wystąpił do Burmistrza Krzepic z wnioskiem o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. 

Formalną podstawą sporządzenia raportu jest postanowienie Burmistrza Krzepic z dnia 
05.05.2017 r. (znak: GKR.6220.004.2017) stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Postanowienie zostało 
wydane po uprzednim zajęciu w tej sprawie stanowiska przez: 

− Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku, 
który pismem nr ONS-NZ/523-11/792/2017 z dnia 26.04.2017 r.,  
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− wyrażającego opinię o konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, 

− Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, który 
pismem nr WOOŚ.4240.123.2017.EJ.1 z dnia 18.04.2017 r. wyraża 
opinię, że dla przedsięwzięcia istnieje konieczność 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

1.3 Zakres raportu 

Postanowienie Burmistrza Krzepic z dnia 05.05.2017 r. (znak: GKR.6220.004.2017) 
ustala zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w 
zakresie zgodnym z art. 66  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 16.03.2016 r., poz. 353), z 
uwzględnieniem wymagań zawartych w opiniach Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4240.123.2017.EJ.1 z dnia 18.04.2017 r. oraz 
Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku nr ONS-NZ/523-11/792/2017 z dnia 
26.04.2017 r.  

1.4 Cele przedsi ęwzięcia  

Podstawowym celem realizacji planowanego przedsięwzięcia jest stworzenie miejsca 
przeznaczonego do zbierania, magazynowania i przetwarzania owoców i warzyw 
uprawianych na polach zlokalizowanych w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia. Poprzez 
realizację powyższego celu Inwestor planuje rozwój prowadzonej działalności, a w dalszym 
okresie stabilizację ekonomiczną i możliwość dalszego rozwoju.  

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1 Usytuowanie przedsi ęwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie działek o numerach 
ewidencyjnych 3012/15 i 3012/16, obręb 0001 Krzepice, położonych w gminie Krzepice, 
powiat kłobucki, w województwie śląskim.  

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest we wschodniej części miejscowości Krzepice, 
poza terenami zabudowanymi miejscowości, w odległości ok. 3,5 km do jego centrum. 
Otoczenie przedmiotowych działek stanowią: 

− od strony zachodniej – tereny leśne i zadrzewione, za którymi 
znajdują się tereny upraw rolnych, a w dalszej odległości (ponad 
2 km) tereny zabudowy miejscowości Krzepice, 

− od strony północnej – tereny leśne, zadrzewione oraz tereny upraw 
rolnych, a w dalszej odległości (ponad 1,6 km) tereny zabudowy 
miejscowości Iwanowice Duże, 

− od strony wschodniej – droga gruntowa, za którą znajdują się tereny 
upraw rolnych i tereny leśne oraz pojedyncze zabudowania 
miejscowości Iwanowice Małe, 

− od strony południowej – droga krajowa nr 43 prowadząca z Wielunia 
do Częstochowy, m.in. przez miejscowość Krzepice, za drogą 
tereny upraw rolnych oraz tereny zadrzewione, a w dalszej 
odległości (ponad 900 m) tereny zabudowy miejscowości Iwanowice 
Małe. 
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Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się po stronie południowo-wschodniej od 
terenu inwestycji, w odległości ok. 20 m od działki inwestora oraz ok. 50 m od najbliższych 
obiektów związanych z inwestycją. Kolejne zabudowania mieszkaniowe, położone po stronie 
wschodniej terenu inwestycji, oddalone są od terenu własności Inwestora o ponad 200 m. 

Ogólną lokalizację planowanego przedsięwzięcia przedstawiono poniżej na rysunku 1, 
natomiast szczegółowa lokalizacja terenu inwestycji przedstawiona została na rysunku 2. 

 
Rysunek 1 Ogólna lokalizacja terenu inwestycji ( źródło mapy: 

geoportal.gov.pl) 

Krzepice 

Kłobuck 

Częstochowa 

Olesno 

Praszka 

Działoszyn 
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Rysunek 2 Szczegółowa lokalizacja terenu inwestycji  (źródło mapy: 

geoportal.gov.pl) 

Teren inwestycji oraz jego bezpośrednie sąsiedztwo przedstawione zostały w 
dokumentacji fotograficznej [patrz: Aneks 1].  

Działki, na której planowana jest realizacja inwestycji oznaczone są jako tereny 
gruntów ornych, nieużytki oraz las i grunty leśne. Zestawienie powierzchni działek 
przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 1 Bilans u żytków gruntowych na działkach pod inwestycj ę 

 
 
 

 

2.2 Teren inwestycji w dokumentach planistycznych g miny 

Teren inwestycji nie jest objęty żadnym obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 

Numer działki  Opis  Powierzchnia 
[m 2] 

Powierzchnia 
[%] 

3012/15 
Grunty orne 127 402 97,63 
Nieużytki 3 091 2,37 

SUMA 130 493 100,00 

3012/16 
Grunty orne 16 473 51,76 
Nieużytki 14 648 46,03 
Lasy i grunty leśne 703 2,21 

SUMA 31 824 100,00 

Łącznie 
Grunty orne 143 875 88,64 
Nieużytki 17 739 10,93 
Lasy i grunty leśne 703 0,43 

SUMA 162 317 100,00 
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2.3 Charakterystyka przedsi ęwzięcia i warunki u żytkowania terenu w fazie 
budowy i eksploatacji 

2.3.1 Opis przedsięwzięcia 

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje realizację: 
1. Budynku z podpiwniczeniem o miarach ok. 60 m x 40 m z poddaszem. Na terenie 

obiektu przewidywana jest sala konferencyjno-szkoleniowa oraz stołówka. W 
pomieszczeniu piwnic przewidziana jest kotłownia opalana ekogroszkiem lub 
gazem ziemnym, obsługująca cały teren przedmiotowej inwestycji. 

 
2. Zadaszonego parkingu dla samochodów osobowych o wymiarach ok. 130 m x 

60 m i planowaną przybliżoną liczbą stanowisk wynoszącą 90 miejsc. Parking 
oddzielony od drogi nr 3052 pasem zieleni o szerokości ok. 10 m. 

 
3. Placu rekreacyjnego o wymiarach ok. 110 m x 60 m zabudowanego zadaszeniem, 

pod którym zostaną ustawione stoliki i ławki posadowione między krzewami i 
drzewkami ozdobnymi. 

 
4. Stawu o wymiarach ok. 30 m x 30 m, który stanowił będzie zakończenie parku. 

Staw będzie usytuowany w odległości ok. 30 m od drogi głównej i ok. 20 m od 
działek sąsiednich. 

 
5. Magazynu o wymiarach ok. 80 m x 30 m i wysokości 6 m z dachem dwuspadowym, 

przeznaczonego do składowania produktów rolnych – owoców twardych i miękkich 
wyprodukowanych metodami ekologicznymi z przeznaczeniem dla dalszej 
odsprzedaży lub przetworzenia na miejscu. 

 
6. Magazynu o wymiarach ok. 80 m x 30 m i wysokości 6 m z dachem dwuspadowym, 

przeznaczonego do składowania produktów rolnych – warzyw, wyprodukowanych 
metodami ekologicznymi, przeznaczonych do dalszej sprzedaży. 

 
7. Hali produkcyjnej o wymiarach ok. 80 m x 30 m i wysokości 6 m, z dachem 

dwuspadowym, położonej w odległości 30 m od sąsiednich działek. Hala zostanie 
wyposażona w linie produkcyjne niezbędne do przetwórstwa warzyw i owoców 
wraz z suszarnią i linią paczkującą produkty. 

 
8. Punktu skupu, segregacji, składowania i przygotowania do dalszej wysyłki. Punkt 

będzie miał wymiary ok. 80 m x 30 m i wysokość 6 m oraz oddalony będzie od 
sąsiednich działek o 30 m. Przeznaczony będzie do skupu nabiału od okolicznych 
producentów rolnych. 

 
9. Portierni o wymiarach ok. 5 m x 4 m, obsługującej wjazd na teren zaplecza 

produkcyjno-logistycznego wraz z wagą samochodową przeznaczoną do ważenia 
płodów rolnych. Portiernia będzie zlokalizowana w odległości ok. 25 m od drogi nr 
3052. 

 
10. Budynku przepompowni wody o wymiarach ok. 15 m x 10 m, zasilającej w wodę 

wszystkie projektowane budynki położone na działkach nr 3012/15 i 3012/16. 
 

11. Portierni o wymiarach ok. 5 m x 4 m wraz z bramą o planowanej szerokości 6 m, 
usytuowanej przy drodze nr 3018.  
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12. Budynku biurowca o wymiarach ok. 40 m x 22 m. Będzie to obiekt 
dwukondygnacyjny z pomieszczeniami biurowymi przeznaczonymi do obsługi 
zaplecza logistycznego i produkcyjnego.  

 
13. Budynku o wymiarach ok. 20 m x 15 m i wysokości 4 m, przeznaczonego na stacje 

zasilania awaryjnego, wyposażonego w agregaty prądotwórcze stanowiące 
awaryjne zasilanie dla wszystkich obiektów. 

 
14. Oczyszczalni ścieków o wymiarach ok. 40 m x 15 m, wyposażonej w urządzenia 

zbierające nieczystości z obiektów położonych na obszarze planowanej inwestycji. 
W obiekcie zlokalizowane zostaną również miejsca na odpady poprodukcyjne. 

 
Zagospodarowanie terenu przedsięwzięcia po zrealizowaniu planowanej inwestycji 

przedstawiono na załączniku graficznym 1. Numeracja na załączniku graficznym odpowiada 
numeracji przedstawionej w powyższym opisie. 

Na terenie inwestycji zrealizowane zostaną także drogi wewnętrzne o szerokości 6 m, 
łączące wszystkie planowane obiekty z dwoma bramami wjazdowymi/wyjazdowymi. Brama 
nr 1 zlokalizowana zostanie przy drodze nr 3052, natomiast brama nr 2 – przy drodze nr 
3018. 

2.3.2 Użytkowanie terenu w fazie budowy 

Realizacja inwestycji rozpoczynać będzie się od niwelacji oraz plantowania terenu a 
także wykonywania wykopów pod fundamenty. Następnie będą wykonywane prace 
budowlane związane ze wznoszeniem zabudowy i jej wyposażeniem, realizowaniem terenów 
utwardzonych (dróg, chodników, placów, parkingów itp.) oraz terenów zielonych, instalacja 
mediów. Prace budowlane będą realizowane przy wykorzystaniu zwyczajowych maszyn i 
urządzeń stosowanych przy budowach (np. ładowarki, wywrotki, koparki, spychacz, 
betoniarka).Inwestycja będzie w całości realizowana na terenie należącym do Inwestora. 
Zatem plac budowlany nie będzie wykraczał poza teren własności i nie spowoduje 
bezpośredniej ingerencji w tereny przyległe. Magazynowanie materiałów oraz postój maszyn 
w trakcie budowy prowadzonych będzie na utwardzonych powierzchniach. Na terenie 
budowy zgromadzony będzie sorbent w celu neutralizacji ewentualnych wycieków płynów z 
maszyn budowlanych. 

2.3.3 Użytkowanie terenu w fazie eksploatacji 

Zagospodarowanie terenu w fazie eksploatacji po realizacji inwestycji przedstawiono 
na załączniku graficznym 1. Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach 
ewidencyjnych 3012/15 i 3012/16. Łączna powierzchnia działek wynosi 162 317 m2, z czego 
w stanie istniejącym przeważającą część stanowią grunty orne, a jedynie w niewielkiej części 
nieużytki (17 739 m2) oraz lasy i grunty leśne (703 m2). 

 
Powierzchnia zabudowy po realizacji inwestycji przedstawiać się będzie następująco: 
1. Budynek z podpiwniczeniem    2 400 m2 
2. Parking zadaszony     7 800 m2 
3. Plac rekreacyjny     6 600 m2 
4. Staw          900 m2 
5. Magazyn      2 400 m2 
6. Magazyn      2 400 m2 
7. Hala produkcyjna     2 400 m2 
8. Punkt skupu, składowania    2 400 m2 
9. Portiernia            20 m2 
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10. Budynek przepompowni        150 m2 
11. Portiernia            20 m2 
12. Budynek biurowca         880 m2 
13. Budynek stacji zasilania awaryjnego      300 m2 
14. Oczyszczalnia ścieków        600 m2 
 

RAZEM       29 270 m 2 
 
Powyższe wyliczenie powierzchni zajętej pod przedmiotową inwestycję nie obejmuje 

dróg wewnętrznych oraz utwardzonych placów w otoczeniu projektowanych obiektów 
budowlanych. Oszacować można, że tereny dróg i placów utwardzonych zająć mogą teren o 
powierzchni 15 000 m2 na obszarze inwestycji. 

Oszacowana powierzchnia terenu zajętego pod inwestycję, tzn. 44 270 m2, stanowi 
27,3 % terenu działek 3012/15 i 3012/16. Zatem po realizacji inwestycji powierzchnia 
biologicznie czynna działek zajmować będzie ok. 72,7 % całości terenu. 

Tabela 2 Bilans u żytków gruntowych na działkach pod inwestycj ę 

 

2.4 Główne cechy charakterystyczne procesów technol ogicznych 

W związku z prowadzeniem rolnictwa zrównoważonego, tj. rolnictwa prowadzonego 
metodami rolnictwa niskotowarowego, prowadzonego przez producentów rolnych na małych 
areałach metodami tradycyjnymi, Inwestor postanowił stworzyć zaplecze szkoleniowo-
produkcyjno-magazynowe położone na gruntach własnych na terenie gminy Krzepice. 

Kompleks gruntów przeznaczony zostanie na budowę zaplecza szkoleniowego, 
magazynów skupu i przechowania produktów oraz hali produkcyjnej połączonej z suszarnią 
produktów rolnych wytworzonych na terenie gminy Krzepice oraz ewentualnie gmin 
okolicznych. 

Obiekty na terenie przedsięwzięcia wykonane zostaną w typowych, stosowanych 
powszechnie w budownictwie technologiach. Budynki wykonane zostaną 
najprawdopodobniej jako budynki murowane, w technologii tradycyjnej, natomiast obiekty 
związane z magazynowaniem i przetwórstwem mogą zostać wykonane jako murowane lub z 
prefabrykatów (np. płyt warstwowych lub blachy). 

Inwestor zakłada, że docelowa wielkość skupu i produkcji oraz prowadzonej 
działalności usługowo-szkoleniowej w początkowym okresie pozwoli zatrudnić ok. 40 osób, a 
przy całkowitym rozwoju – ok. 120 osób. 

Prowadzone na terenie inwestycji przetwórstwo nie będzie wymagało stosowania 
specjalnych technologii. Owoce, warzywa czy też owoce lasu wyprodukowane/zebrane na 

Numer działki  Opis  Powierzchnia 
[m 2] 

Powierzchnia 
[%] 

3012/15 
Grunty orne 127 402 97,63 
Nieużytki 3 091 2,37 

SUMA 130 493 100,00 

3012/16 
Grunty orne 16 473 51,76 
Nieużytki 14 648 46,03 
Lasy i grunty leśne 703 2,21 

SUMA 31 824 100,00 

Łącznie 
Grunty orne 143 875 88,64 
Nieużytki 17 739 10,93 
Lasy i grunty leśne 703 0,43 

SUMA 162 317 100,00 
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terenie gminy Krzepice lub ewentualnie gmin sąsiednich, dostarczane będą na teren zakładu 
i składowane w magazynach. Część produktów przeznaczona będzie do dalszej 
odsprzedaży, natomiast część przetwarzana będzie na miejscu w hali produkcyjnej. Hala 
wyposażona zostanie w linie produkcyjne, typowe dla tego typu przetwórstwa, niezbędne do 
prowadzenia produkcji-przetwórstwa warzyw i owoców oraz suszarnię i linię paczkująca. 
Przetworzone i/lub wysuszone produkty będą na miejscu pakowane, magazynowane i 
sprzedawane odbiorcom zewnętrznym. Inwestor szacuje, że na terenie przedsięwzięcia 
przetwarzanych będzie maksymalnie 4-5 Mg produktów w ciągu doby w okresie zbiorów. 
Przy założeniu przetwarzania przez 250 dni w roku, maksymalnie przetworzonych zostanie 
1250 Mg produktów.  

Inwestycja zaopatrywana będzie w wodę z gminnego wodociągu lub studni 
głębinowych, zostanie to określone na dalszym etapie prac projektowych. Ogrzewanie 
obiektów odbywać się będzie z kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku z salą 
konferencyjną i stołówką. Energia elektryczna na teren przedsięwzięcia dostarczona 
zostanie z istniejącej sieci niskiego napięcia, poprzez jej rozbudowę, co zostało 
potwierdzone przez dostawcę energii elektrycznej. W przypadku przerw w zasilaniu energia 
elektryczna dla obiektów zostanie zapewniona z agregatów prądotwórczych zlokalizowanych 
na terenie przedsięwzięcia. 

Powstające na terenie przedsięwzięcia ścieki (ścieki socjalno-bytowe i technologiczne) 
planuje się oczyszczać w wewnętrznej oczyszczalni ścieków. Dokładny typ oczyszczalni 
ścieków dobrany będzie na etapie wykonywania projektu inwestycji. Na obecnym etapie 
planuje się zastosowanie oczyszczalni mechaniczno-biologicznej (np. NT-ROT firmy 
Navotech), która przeznaczona jest do lokalnego oczyszczania ścieków bytowo-
gospodarczych pochodzących z budynków mieszkalnych i usługowych oraz może być 
stosowana do oczyszczania ścieków przemysłowych z przetwórstwa rolno-spożywczego, 
jeśli ich właściwości fizykochemiczne nie odbiegają znacznie od typowych właściwości 
ścieków bytowo-gospodarczych. Przepustowość oczyszczalni, w zależności od typu, wynosi 
od 2,25 do 60 m3/d, co jest wystarczające dla przedmiotowej inwestycji. Tego typu 
oczyszczalni mogą być stosowane również w obiektach, gdzie występują duże 
nierównomierności dopływu ścieków i przerwy w pracy oczyszczalni. Spowodowane jest to 
dużą stabilnością pracy oczyszczalni niezależnie od wahań parametrów wejściowych. W 
czasie dłuższych przerw w dopływie ścieków oczyszczalnia może zostać całkowicie 
wyłączona, co przyczynia się do dużej oszczędności energii. Doprowadzane do oczyszczalni 
ścieki kierowane są do osadnika wstępnego, a którym następuje usunięcie zawiesin oraz 
uśrednienie składu ścieków. Wytrącane zawiesiny opadają do komory fermentacji, gdzie 
podlegają zagęszczeniu oraz stabilizacji. Oczyszczone mechanicznie ścieki dopływają do 
stopnia biologicznego oczyszczalni. W przypadku oczyszczalni NT-ROT jest to zespół 
obrotowych złóż tarczowych. Procesy oczyszczania odbywają się poprzez intensywny 
kontakt ścieków z błoną biologiczną wytworzoną na tarczach. Nadmiar błony okresowo 
odpada od tarcz i odpływa z oczyszczonymi ściekami do osadnika wtórnego. Stamtąd 
oczyszczone i sklarowane ścieki odprowadzane mogą być do odbiornika. Wytrącona w 
osadniku wtórnym zawiesina wraz z częścią ścieków oczyszczonych jest zawracana 
równolegle na pierwszy stopień złoża i do koryta rozprowadzającego osadnika wstępnego. 

Oczyszczone wody odprowadzane będą najprawdopodobniej do ziemi, natomiast 
osady ściekowe planuje poddawać się odzyskowi w procesie R10 Obróbka na powierzchni 
ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa. 

Przedstawione technologie dotyczą obecnej, wstępnej koncepcji realizacji 
przedsięwzięcia i mogą one częściowo ulec zmianie w czasie prowadzenia szczegółowych 
prac projektowych. Dodatkowo inwestycja realizowana będzie etapowo, zatem nie wszystkie 
obiekty planowane przez Inwestora powstaną w tym samym czasie. 
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2.5 Przewidywane wielko ści i rodzaje emisji wynikaj ące z funkcjonowania 
planowanego przedsi ęwzięcia  

Z funkcjonowaniem obiektu wiązać się będą emisje do środowiska w następującym 
zakresie: 

Emisja hałasu 

Emisja hałasu z terenu przedsięwzięcia wynikać będzie z ruchu pojazdów po terenie 
obiektu oraz praca urządzeń, jakie znaleźć się mogą wewnątrz budynków przetwórczych. 
Szczegółowa analiza oddziaływania akustycznego przedstawiona została w rozdziale 5.1 
niniejszego raportu. 

Emisja odpadów 

Funkcjonowanie zakładu będzie powodować powstawanie odpadów. Będą to odpady z 
przetwórstwa owoców i warzyw, odpady komunalne czy pochodzące z oczyszczalni ścieków.  

Szczegóły dotyczące wytwarzanych odpadów przedstawiono w rozdziale 5.4. 

Emisja ścieków 

Na terenie obiektu powstawać będą ścieki socjalno-bytowe, związane z potrzebami 
zatrudnionych w obiekcie pracowników i gości, a także ścieki technologiczne związane z 
przetwórstwem owoców i warzyw (ścieki z mycia produktów przed przetworzeniem). Ścieki 
odprowadzane będą do projektowanej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na terenie 
przedsięwzięcia.  

Przewidywane wielkości emitowanych ścieków podczas funkcjonowania 
przedsięwzięcia przedstawiono w rozdziale 5.3 raportu. 

Emisja zanieczyszczenia powietrza 

Emisja do powietrza związana będzie głównie funkcjonowaniem kotłowni na terenie 
przedsięwzięcia, służąca do ogrzewania części pomieszczeń i podgrzewania wody 
użytkowej. Kotłownia będzie opalana gazem. Dodatkowo emisja do powietrza związana być 
może z ruchem pojazdów i ciągników po terenie obiektu.  

Przewidywane wielkości emisji powstające na etapie funkcjonowania zakładu zostały 
przedstawione w rozdziale 5.2 raportu. 

2.6 Informacje o ró żnorodno ści biologicznej, wykorzystywaniu zasobów 
naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi 

Różnorodność biologiczna 

Teren inwestycji stanowią łąki obecnie nieużytkowane, na których zaprzestano 
zabiegów rolniczych. Skutkiem tego jest ich zarastania co prowadzi do szybkiej degradacji. 
Na terenach tych stwierdzono licznie występujące samosiewy brzozy brodawkowatej Betula 
pendula oraz sosny zwyczajnej Pinus sylvestris (gatunków dominujących w sąsiadujących z 
siedliskami łąkowymi zadrzewieniach). Łąki te są bardzo zubożone pod względem 
gatunkowym, zwłaszcza nie posiadają gatunków charakterystycznych, na podstawie których 
można byłoby je jednoznacznie zakwalifikować fitosocjologicznie. Siedliskowo są to łąki 
świeże jednakże skład gatunkowy ukierunkowuje je do pospolitych siedlisk ruderalnych, 
częstych na tego typu nieużytkowanych terenach porolnych. 

Obszar oddziaływania planowanej inwestycji charakteryzują się zubożałą fauną. Mimo, 
iż na terenie tym nie prowadzono szczegółowych badań faunistycznych, stwierdzić należy, iż 
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mając na uwadze ogólnie dostępne dane na temat składu gatunkowego fauny podobnych 
środowisk nie należy spodziewać się na tym obszarze gatunków rzadkich i narażonych na 
wytępienie w skali kraju lub choćby regionu. Faunę tego typu środowisk tworzą głównie 
gatunki pospolite, szczególnie liczne na terenach przekształconych działalnością ludzką. 
Wskazują na to między innymi dane zawarte w dokumentach miejscowych („Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice” 2013; Czekański 2015) 
gdzie teren inwestycji nie został wskazany jako obszar posiadający istotne walory 
faunistyczne. 

Dokładne informacje o bioróżnorodności przedstawione zostały w rozdziałach 3.1.6 i 
3.1.7. 

Wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi 

Przedsięwzięcie nie będzie powodowało znacznego wykorzystywania zasobów 
naturalnych. Poza terenem zajętym na potrzeby realizacji inwestycji, przedsięwzięcie nie 
spowoduje wykorzystania gleby i powierzchni ziemi. Etap funkcjonowania będzie powodował 
zużycie wody, w tym na cele technologiczne i socjalno-bytowe. Szacuje się, że zużycie wody 
na terenie obiektu nie powinno jednak przekraczać 12 m3 na dobę. Z funkcjonowaniem 
zakładu będzie również związane wykorzystanie nieodnawialnych paliw kopalnych, tzn. gazu 
ziemnego. 

2.7 Informacje o zapotrzebowaniu na energi ę i jej zu życiu 

Energia elektryczna wykorzystywana będzie na terenie inwestycji do zasilania 
wszelkiego rodzaju urządzeń związanych z funkcjonowaniem inwestycji oraz do oświetlania 
obiektu. Wnioskowana moc przyłączeniowa dla przedsięwzięcia wynosi 100 kW. 

2.8 Informacje o pracach rozbiórkowych dotycz ących przedsi ęwzięć 
mogących znacz ąco oddziaływa ć na środowisko 

Z realizacją przedsięwzięcia nie wiążą się prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

2.9 Ryzyko wyst ąpienia powa żnych awarii lub katastrof naturalnych i 
budowlanych, przy uwzgl ędnieniu u żywanych substancji i stosowanych 
technologii, w tym ryzyko zwi ązane ze zmian ą klimatu 

Zaliczenie zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej lub zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o 
których mowa w art. 248 ust. 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity: Dz. U. z dnia 13.03.2017 r., poz. 519 z późn. zm.), przeprowadzane jest na 
podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. 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 dn. 02.02.2016 r., poz. 138). Przedmiotowy zakład nie będzie ani 
zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, ani zakładem o 
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie 
będzie powodowało ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej. 

Zagrożenia dla środowiska, wynikające z funkcjonowania zakładu może wiązać się z 
wystąpieniem takich zagrożeń jak: 

− wystąpienie pożaru, 
− niewłaściwe magazynowanie odpadów, 
− nieprawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni,  
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− awaria urządzeń. 

Wymienione zagrożenia środowiska są rzadkie i trudne do przewidzenia i nie będą one 
poważnymi awariami przemysłowymi. W celu przeciwdziałania wystąpieniu wymienionych 
zagrożeń wprowadzone będą następujące zabezpieczenia: 

− prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów 
− odpady magazynowane będą selektywnie, w wyznaczonym 

miejscu, 
− wszelkie prace prowadzone będą zgodnie z zasadami BHP oraz 

p.poż. 
− wyposażenie zakładu w sprzęt p.poż. zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
− zakład wyposażony zostanie w instrukcję postępowania w 

sytuacjach awaryjnych, 
− funkcjonowanie oczyszczalni ścieków będzie stale monitorowane, a 

oczyszczone ścieki odprowadzane do środowiska będą badane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Spełnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy oraz zorganizowanie zakładu 
zgodnie z przyjętymi zasadami oraz obowiązującymi uregulowaniami prawnymi pozwoli 
zminimalizować wystąpienie ewentualnej awarii.  

Zgodnie z większością modeli zmian klimatu ulegnie on w Europie, w XXI wieku, 
istotnym zmianom. Prognozy przewidują że temperatura ulegnie wzrostowi o wartość 
pomiędzy 1 a 5,5°C. Roczna wielkość opadów wzrośnie na północy kontynentu i obniży się 
na południu, ale sama dynamika opadów wzrośnie znacząco na całym obszarze kontynentu. 
W przypadku wiatrów prognozuje się wzrost ich prędkości w Europie północnej, natomiast w 
południowej wiatry mogą osłabnąć. Szczególnie duże prędkości wiatrów będą notowane w 
zachodniej i środkowej Europie. 

Prognozowane zmiany klimatyczne wpłyną na poziom ryzyka, które trzeba 
uwzględniać już teraz przy projektowaniu infrastruktury. Charakter zjawisk atmosferycznych 
nie ulegnie radykalnym zmianom, ale ulegnie zmianie częstotliwość i lokalizacja ich 
występowania.  

Na przedmiotowym terenie nie występuje znaczne ryzyko wystąpienia katastrof 
naturalnych. Występowanie takich zjawisk jak intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe 
występowanie ekstremalnych temperatur czy susze nie będą miały wpływu na 
funkcjonowanie zakładu. Na terenie zakładu nie będą magazynowane substancje 
niebezpieczne lub mogące powodować istotne zagrożenie, np. pożarowe. Zatem ewentualne 
oddziaływanie ekstremalnie silnych wiatrów, mogące powodować ewentualne uszkodzenia 
obiektu, nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska. 

3. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE I KULTUROWE 

3.1 Uwarunkowania przyrodnicze 

3.1.1 Położenie geograficzne 

Obszar inwestycji położony jest na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej (rys. 3).  Zgodnie z 
regionalizacją fizyczno-geograficzną wg Kondrackiego [26]  jest to podprowincja, stanowiący 
element Wyżyn Polskich (region o randze prowincji). 
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Rysunek 3 Lokalizacja inwestycji na tle regionalizacji fizycz no
geograficznej 

Planowane przedsięwzię
Śląsko-Krakowskiej, na Wyżynie Wielu
Wyżyna Woźnicko-Wieluńska. W hierarchicznym uj
regionalizacji fizyczno-geograficznej 

− Prowincja: Wyżyny Polskie
− Podprowincja: Wyż
− Makroregion: Wyż
− Mezoregion: Wyż
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Lokalizacja inwestycji na tle regionalizacji fizycz no
geograficznej [26] – prowincje i podprowincje 

ęwzięcie położone jest w północno zachodniej cz
żynie Wieluńskiej (rys. 4), mezoregionu w obrę

ńska. W hierarchicznym ujęciu pozycja Wyżyn
geograficznej [26] przedstawia się następująco: 

żyny Polskie 
Podprowincja: Wyżyna Śląsko-Krakowska 
Makroregion: Wyżyna Woźnicko-Wieluńska 
Mezoregion: Wyżyna Wieluńska 
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Rysunek 4 Lokalizacja inwestycji na tle regionalizacji fizycz no
geograficznej 

Wyżyna Wieluńska w wię
częściowo od pd. region ogranicza dolina Warty. Dominuj
części centralnej równinne, a w pd. i pn.
wzgórzowe. W centrum i na wschód regionu równie
zwartych masywów ze skałkami i izolowanych połogich wzniesie
Liswarty i Kocinki – krajobrazy zalewowych den dolin.

3.1.2 Ukształtowanie terenu

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze morfologicznie płaskim, nieznacznie 
nachylony, w kierunku wschodnim, gdzie rz
a 243 m n.p.m. Są to wartoś
przedsięwzięcia. Nie wymagaj
niwelacyjnych na potrzeby realizacji obiektów budowlanych. 
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Lokalizacja inwestycji na tle regionalizacji fizycz no
geograficznej [26] – makroregiony i mezoregiony

ńska w większości pokryta jest osadami czwartorzę
ciowo od pd. region ogranicza dolina Warty. Dominują tu krajobrazy per
ci centralnej równinne, a w pd. i pn.-zach. pagórkowate, którym częś

wzgórzowe. W centrum i na wschód regionu również fragmenty węglanowych krajobrazów 
zwartych masywów ze skałkami i izolowanych połogich wzniesień. W dolin

krajobrazy zalewowych den dolin. 

Ukształtowanie terenu 

cie zlokalizowane jest na obszarze morfologicznie płaskim, nieznacznie 
nachylony, w kierunku wschodnim, gdzie rzędne wysokościowe kształtują

ą to wartości niewielkie nie stanowiące ograniczenia dla realizacji 
cia. Nie wymagają również wykonywania szeroko zakrojonych prac 

niwelacyjnych na potrzeby realizacji obiektów budowlanych.  
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W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie występują cenne form rzeźby terenu, 
takie jak wydmy, starorzecza, torfowiska, kemy, ozy itp., które należałoby chronić przed 
przekształcaniem, wynikającym z zaplanowanych prac budowlanych. Wszelkie tego typu 
formy terenu znajdują się poza bezpośrednim oddziaływaniem przedsięwzięcia.  

Brak cennych, czy też wyróżniających, elementów rzeźby, a także mała zmienność 
ukształtowania terenu, stwarzają korzystne uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia, 
niewymagające przeprowadzania szeroko zakrojonych zmian w naturalnym ukształtowaniu 
terenu.  

Zgodnie ustawą 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 2016 r. poz. 353) raport o oddziaływaniu na środowisko powinien 
uwzględniać ruchy masowe ziemi. Ruchy masowe obejmują przemieszczenia materiału 
skalnego zachodzące na stokach, odbywające się pod wpływem siły ciężkości. Zgodnie z art. 
3 pkt. 32a ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) przez ruchy 
masowe rozumie się: powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, 
spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby. W obrębie i 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji nie stwierdzono występowania obszarów 
zachodzenia tego rodzaju procesów geologicznych. 

3.1.3 Budowa geologiczna, zasoby surowców naturalnych i zasoby glebowe  

Obszar gminy Krzepice położony jest w północno-wschodniej części Monokliny Śląsko-
Krakowskiej [34]. W kolejności stratygraficznej (tzn. od utworów najstarszych, zalegających 
najniżej) występują tu utwory jurajskie i utwory czwartorzędu – plejstocenu i holocenu. 
Najstarszymi utworami nawierconymi są utwory jury dolnej liasu (iłowce, mułowce, łupki 
ilaste laminowane piaskiem pylastym), na których zalegają utwory jury środkowej – doggeru. 
Utwory plejstocenu wykształcone są w postaci piasków i glin zwałowych oraz piasków 
rzecznych teras akumulacyjnych pokrywają większą cześć obszaru gminy. Młodsze osady 
holoceńskie reprezentowane są przez mady, mułki, piaski i żwiry rzeczne terasów 
zalewowych rzek oraz fragmentarycznie torfy. Utwory te występują w rejon dolin rzecznych w 
towarzystwie namułów powstałych w zagłębieniach bezodpływowych. Tego rodzaju utwory 
nie występują w rejonie przedsięwzięcia, z racji oddalenia od dużych dolin rzecznych. Teren 
inwestycji położony jest na glinach o genezie lodowcowej oraz piaskach i żwirach 
sandrowych naniesionych w trakcie zlodowacenia środkowopolskiego (wspomniane wyżej 
osady plejstocenu). 

Wyżyna Wieluńska stanowi część płyty jurajskiej w większości przykrytej osadami 
czwartorzędu maskującymi jej rzeźbę wyżynną, w tym również kuestę progu 
górnojurajskiego występującą w postaci wychodni skał węglanowych sięgających wysokości 
od 220 do 280 m n.p.m. Kuesta ta porozcinana jest przełomowymi dolinami rzek: Liswarty 
k/Dankowa, Górnianki k/Opatowa, Białej Okszy k/Kłobucka, Czarnej Okszy k/Libidzy oraz 
Białki pod Szarlejką. Skały starszego podłoża odsłaniają się spod utworów 
czwartorzędowych tylko miejscami. 

Pod względem typologicznym większość gleb występujących na terenie gminy 
Krzepice należy do typu pseudobielic, mniejsze powierzchnie zajmują gleby brunatne, 
lokalnie występują czarne ziemie [34]. W dolinach rzek i strumieni wykształciły się gleby 
hydrogeniczne – mady i gleby mułowo-torfowe. Dominują gleby średniej wartości dla 
produkcji rolnej, zaliczone do IV-ej – ok. 59,0 % oraz V-ej – ok. 25 % klasy bonitacyjnej 
użytków rolnych. 

Gleby w rejonie przedsięwzięcia wykształcone są w materiale czwartorzędowym, 
zwałowym lub wodnolodowcowym, reprezentowanym przez wspomniane piaski, żwiry i gliny. 
Będą one reprezentowane zatem przez wspomniane gleby pseudobielicowe i gleby 
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brunatne. W rejonie inwestycji występuje także niewielki fragment ternu o podłożu 
zbudowanym z gleb organicznych [42]. Obszar ten ma powierzchnię około 1,2 ha i pokrywa 
się częściowo z terenem przeznaczonym pod budowę budynku z pomieszczeniami 
biurowymi przeznaczonymi do obsługi zaplecza logistycznego i produkcyjnego (powierzchnia 
około 0,1 ha). 

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują 
udokumentowane lub eksploatowane, złoża surowców mineralnych - brak danych w 
Centralnej Bazie Danych Geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego [36]. 
Ograniczenia w tym zakresie dla realizacji inwestycji zatem nie występują. Najbliższe tego 
typu obszary położone są w odległości około 3,7 km na zachód – złoże „Krzepice”, źródło 
kruszyw naturalnych. W dalszej odległości od ternu inwestycji, tzn. ponad 5 kilometrów na 
północny wschód występują złoże „Rębielice Królewskie”, gdzie zidentyfikowaną kopaliną są 
kamienie drogowe i budowlane [36]. 

3.1.4 Warunki wodne 

Wody powierzchniowe 

Wody powierzchniowe Inwestycja zlokalizowana jest w regionie wodnym Warty, w 
dorzeczu Odry (Warta jest głównym prawym dopływem Odry). Położona jest w granicach 
Jednolitej Części Wód Powierzchniowych „Dopływ z Iwanowic Małych” (RW6000171816554) 
[37]. Jest to niewielki fragment dorzecza Liswarty, w którego skład wchodzi jeden większy 
potok, mający źródło na południe od terenu inwestycji (rys. 5), w okolicach Iwanowic Małych, 
oraz jeden ciek bez nazwy, wpadający do niego w sąsiedztwie Iwanowic dużych. Są to cieki 
naturalne. Teren inwestycji położony jest pomiędzy tymi ciekami, a wody opadowe z jego 
obszaru, ze względu na ukształtowanie terenowe spływają do obydwu koryt. 

Dopływ z Iwanowic Małych jest potokiem nizinnym o dnie piaszczystym na utworach 
staroglacjalnych. Ogólna ocena stanu wód omawianego JCWP została uznana za złą 
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Dz. U. z 2016 r. poz. 1967), przy 
zagrożeniu nie osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP. Celem środowiskowym 
(rozumieniu art. 38 Ustawy Prawo Wodne, Dz. U. z 2015 r. poz. 469) dla wspomnianego 
cieku i jego dorzecza jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i stanu chemicznego 
wód. Cele te realizuje się przez podejmowanie działań polegających na stopniowej redukcji, 
stopniowym eliminowaniu lub zaniechaniu zanieczyszczeń powodowanych przez substancje 
priorytetowe oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. 

Sieć hydrologiczna w rejonie inwestycji jest słabo rozwinięta. Poza wspomnianymi 
wyżej ciekami w rejonie inwestycji nie występują inne obszary wód. Planowana inwestycja 
jest jednak położona bardzo blisko „Dopływu z Iwanowic Małych” – stanowi on wschodnią 
granicę terenu inwestycji. Stwarza to większe zagrożenie zanieczyszczenia wód na skutek 
realizacji inwestycji lub jej funkcjonowania. Wymaga to podjęcia dodatkowych środków 
ostrożności. 
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Rysunek 5 Planowana inwestycja na tle lokalnej sieci wodnej

Obszar inwestycji położ
Najbliższe tereny objęte ryzykiem powodzi i podtopie
terenu inwestycji [42], w dolinie Liswarty w rejonie centrum Krzepic. Zgodnie z danymi 
Polskiej Służby Hydrologicznej najbli
16 km na północ od terenu inwestycji i s

Wody podziemne 

Planowane przedsięwzię
Podziemnych nr 98 (kod UE: PLGW600098)(rys 
ilościowy wód JCWPd nr 98 jest oceniany jako dobry, przy wiaryg
jako dostateczna. Celem środowiskowym (rozumieniu art. 38 Ustawy Prawo Wodne,  Dz. U. 
z 2015 r. poz. 469) dla jednolitych cz
ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszcze
poprawa ich stanu, a także ochrona i podejmowanie działa
równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osi
Realizując te cele, podejmuje si
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redukowaniu zanieczyszczenia wód podziemnych powstałych w wyniku działalno
człowieka. 

Rysunek 6 Lokalizacja inwestycji na tle GZWP i JCWPd

Teren inwestycji leży w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
Częstochowa (W) (GZWP 325) (rys. 6). Jest to zbiornik typu porowo
utworach piaszczystych i piaskowcach. Miejscami w zalegaj
występują nieciągłe i o zmiennej mi
niewielkiej wartości użytkowej. Posiada on powierzchni
dyspozycyjne szacuje się na 120 000 m³/d. Jako
56% do średniej – 33%. Ich przydatno
przekraczającymi normy stężeniami 

3.1.5 Warunki klimatyczne

Rejon Gminy Krzepice nale
środkowopolskich. Według regionalizacji klimatycznej Gumi
skład dzielnicy Częstochowsko 
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ży w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
325) (rys. 6). Jest to zbiornik typu porowo

utworach piaszczystych i piaskowcach. Miejscami w zalegających wyżej iłach rudono
głe i o zmiennej miąższości warstwy wodonośne tzw. mi

żytkowej. Posiada on powierzchnię 779 km² a jego zasoby 
ę na 120 000 m³/d. Jakość tych wód jest zróżnicowana od wysokiej 

33%. Ich przydatność do picia i na potrzeby gospodarcze jest ograniczona 
ężeniami żelaza i manganu. 

Warunki klimatyczne 

Rejon Gminy Krzepice należy do klimatów kształtowanych pod wpływem wy
rodkowopolskich. Według regionalizacji klimatycznej Gumińskiego tereny te wchodz

stochowsko – Kieleckiej. Charakterystycznym elementem tej dzielnicy jest 
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skrócenie obu pośrednich pór roku tzw. szarugi wiosennej i jesiennej do około 55 dni oraz 
wpływ klimatu kontynentalnego, co wyraża się znaczną rozpiętością temperatur. Średnia 
temperatura roczna wynosi około 7,0°C, średnia lipca waha się od 20,0° do 21°C, stycznia 
od -2,0° do -3,5°C. Długość trwania okresu letniego (ilość dni z temperaturą powyżej 15°C) 
wynosi około 80 dni, długość zimy (ilość dni poniżej 0°C) 70 do 90 dni w roku. Ostatnie 
przymrozki wiosenne występują w drugiej połowie kwietnia, a pierwsze dni z przymrozkami 
jesiennymi przypadają na drugą połowę października. Suma rocznych opadów waha się w 
granicach 600 – 650 mm. Maksimum opadów przypada na miesiące letnie, a w 
szczególności na lipiec. Długość zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 60-80 dni. Największe 
zachmurzenie przypada na miesiące: Listopad, grudzień i luty, a mniejsze na styczeń i 
wrzesień. Przeważają wiatry zachodnie oraz wiatry południowe. Charakterystyczna dla tego 
obszaru jest duża okresów ciszy, gdzie średnia roczna częstość ciszy i słabego wiatru o 
prędkości poniżej 2 m/s wynosi 50 - 60 %. Okres wegetacji na terenie gminy Krzepice trwa 
210 do 220 dni. 

3.1.6 Charakterystyka florystyczna 

Występowanie roślin, grzybów oraz siedlisk objętych ochroną 

W celu rozpoznania możliwości występowania chronionych lub rzadkich gatunków 
roślin przeanalizowano dokumenty archiwalne (patrz: spis literatury) oraz przeprowadzono 
prace terenowe. Na potrzeby opracowania wykonano dwie kontrole terenu inwestycji i jego 
otoczenia (9 i 10 czerwca 2017 r.). Przeprowadzone obserwacje miały na celu wykrycie 
stanowisk cennych gatunków roślin oraz siedlisk przyrodniczych (zwłaszcza objętych 
ochroną i/lub o niekorzystnym statusie liczebnościowym w kraju).  Przeprowadzona analiza 
wykazała, że na terenie inwestycji oraz w jej najbliższym otoczeniu nie występują gatunki 
roślin objęte ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 
2010r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do 
uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. nr 77, poz.510 z 10 maja 2010 r). 
Na terenie inwestycji oraz w jej najbliższym otoczeniu nie występują także gatunki roślin i 
grzybów objęte ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 
października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z dnia 16 października 
2014r., poz. 1409 i poz. 1408). Wskazują na to dane zawarte w dokumentach miejscowych 
[34,42] gdzie teren inwestycji nie został wskazany jako miejsce występowania chronionych 
gatunków roślin czy chronionych siedlisk przyrodniczych. 

Siedliska przyrodnicze chronione prawnie, to siedliska wymienione w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru 
obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 
nr 77, poz.510 z 10 maja 2010 z późn. zmianami), będącym przełożeniem dyrektyw unijnych 
(tzw. Ptasiej i Siedliskowej). 

Na terenie inwestycji oraz w jej bezpośrednim otoczeniu nie stwierdzono występowania 
siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie, ani też siedlisk kwalifikujących się do 
objęcia ochroną. 

Flora rejonu inwestycji 

Główną część terenu przeznaczonego pod zmianę zagospodarowania, wynikającą z 
realizacji planowanego przedsięwzięcia stanowią siedliska łąkowe. Są to łąki obecnie 
nieużytkowane, na których zaprzestano zabiegów rolniczych. Skutkiem tego jest ich 
zarastania co prowadzi do szybkiej degradacji. Na terenach tych stwierdzono licznie 
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występujące samosiewy brzozy brodawkowatej Betula pendula oraz sosny zwyczajnej Pinus 
sylvestris (gatunków dominujących w sąsiadujących z siedliskami łąkowymi zadrzewieniach). 
Łąki te są bardzo zubożone pod względem gatunkowym, zwłaszcza nie posiadają gatunków 
charakterystycznych, na podstawie których można byłoby je jednoznacznie zakwalifikować 
fitosocjologicznie. Siedliskowo są to łąki świeże jednakże skład gatunkowy ukierunkowuje je 
do pospolitych siedlisk ruderalnych, częstych na tego typu nieużytkowanych terenach 
porolnych. Nie przedstawiają one większej wartości florystycznej, jednakże posiadają pewną 
wartość dla lokalnej fauny oraz zachowania ciągłości i funkcjonalności struktury 
przyrodniczej obszaru.  

Ekosystemy leśne występują w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji, głównie 
od południa, zachodu i północnego zachodu. Najbliższa ściana lasu praktycznie przylega do 
działek na których będzie realizowane przedsięwzięcie. Są to lasy o charakterze borów 
mieszanych oraz monokultur sosnowych. Zbiorowiska mają charakter wtórny, ze sztucznie 
nasadzoną sosną. Wysoki udział uzyskuje także brzoza brodawkowata, dominująca w 
niektórych fragmentach zadrzewień zwłaszcza w ich części brzegowej. Warstwa krzewów 
miejscami jest bardzo uboga, a miejscami dość zwarta, a tworzą ją najczęściej: jarząb 
pospolity Sorbus aucuparia, kruszyna pospolita Frangula alnus, ligustr pospolity Ligustrum 
vulgare. W runie masowo występuje jeżyna Rubus spp. Nie są to siedliska które można 
jednoznacznie zakwalifikować do określonych zespołów leśnych. W granicach opisywanych 
kompleksów leśnych występują domieszki olszy czarnej Alnus glutinosa. Są to niewielkie 
powierzchniowo fragmenty z młodym drzewostanem, gdzie zadrzewienia tworzy olsza 
czarna Alnus glutinosa, a w niektórych miejscach i inne gatunki drzew, zwłaszcza osika 
Populus tremula.  

Okazów drzew pomnikowych ani dorodnego starodrzewu, czy też osobników o 
rozmiarach szczególnych, zwłaszcza kwalifikujących do objęcia ochroną prawną, w rejonie 
inwestycji nie stwierdzono.  

Najbliższe otoczenie planowanej inwestycji stanowią tereny rolnicze, otaczające teren 
inwestycji. Dominującym elementem są tu grunty orne, na których znamienne jest 
występowanie jedynie zbiorowisk segetalnych, tj. chwastów pól uprawnych, należących do 
klasy Stellarietea Mediae oraz do rzędu Centauretalia cyani, czyli zbiorowisk towarzyszących 
uprawom zbożowym, a także należących do rzędu Polygono-Chenopodietalia – zbiorowiska 
związane są z uprawami okopowymi. Są to zbiorowiska pospolite, nie mające większej 
wartości przyrodniczej, których występowanie i skład uwarunkowany jest głównie 
prowadzona gospodarką rolną. 

3.1.7 Charakterystyka faunistyczna 

W celu rozpoznania możliwości występowania chronionych lub rzadkich gatunków 
zwierząt przeanalizowano dokumenty archiwalne (patrz: spis literatury) oraz przeprowadzono 
prace terenowe. Na potrzeby opracowania wykonano dwie kontrole terenu inwestycji i jego 
otoczenia (9 i 10 czerwca 2017 r.). Przeprowadzone obserwacje miały na celu wykrycie 
stanowisk cennych gatunków zwierząt, zwłaszcza objętych ochroną i/lub o niekorzystnym 
statusie liczebnościowym w kraju. Kontrole realizowano od wczesnych godzin rannych i 
trwały około dwóch godzin (ze względu na niewielki obszar objęty badaniami). Kartowaniem 
objęto obszar inwestycji oraz jego sąsiedztwo, zamykające się w granicach działek na której 
inwestycja będzie realizowana. 

Biorąc pod uwagę charakter zagospodarowania terenu w rejonie inwestycji, uznać 
należy, iż na obszarze tym najbardziej prawdopodobne jest występowanie pospolitych 
gatunków zwierząt. Decyduje o tym przede wszystkim brak potencjalnie cennych siedlisk, 
które mogłyby pełnić funkcję ostoi dla wartościowej i różnorodnej fauny. Na omawianym 
obszarze występują przede wszystkim siedliska antropogeniczne przekształcone. Trzon 
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fauny tego typu obszarów tworzą gatunki plastyczne ekologicznie (gatunki o szerokim 
spektrum tolerancji na warunki środowiska) i pospolite w kraju. Wyraźnie niższe walory będą 
miały tereny rolnicze (grunty orne) znajdujące się w otoczeniu inwestycji.  Faunę tego typu 
środowisk tworzą głównie gatunki pospolite, szczególnie liczne na terenach 
przekształconych działalnością ludzką. Nieco wyższą atrakcyjnością cechują się tereny 
położone w sąsiedztwie, poza gruntami ornymi, a mianowicie zadrzewienia (położone 
częściowo na terenie inwestycji). W porównaniu do wspomnianych wyżej terenów rolniczych, 
mają one większą wartość, gdyż stanowią podstawowe siedlisko występowania większości 
zwierząt budujących faunę urozmaiconego krajobrazu rolniczego.  

Obszar oddziaływania planowanej inwestycji charakteryzują się zubożałą fauną. Mimo, 
iż na terenie tym nie prowadzono szczegółowych badań faunistycznych, stwierdzić należy, iż 
mając na uwadze ogólnie dostępne dane na temat składu gatunkowego fauny podobnych 
środowisk nie należy spodziewać się na tym obszarze gatunków rzadkich i narażonych na 
wytępienie w skali kraju lub choćby regionu. Faunę tego typu środowisk tworzą głównie 
gatunki pospolite, szczególnie liczne na terenach przekształconych działalnością ludzką. 
Wskazują na to między innymi dane zawarte w dokumentach miejscowych („Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice” 2013; Czekański 2015) 
gdzie teren inwestycji nie został wskazany jako obszar posiadający istotne walory 
faunistyczne. 

Poniższą charakterystykę sporządzono w oparciu o wykonane kontrole terenowe oraz 
o aktualnie dostępną wiedzę na temat występowania zwierząt na siedliskach zbliżonych do 
tych, które objęte są oddziaływaniem ze strony inwestycji. Podczas sporządzania opisu 
rozpatrywano możliwość wystąpienia gatunków stwierdzonych dotychczas w regionie, 
zwracając szczególna uwagę na najcenniejsze gatunki zwierząt. 

W poniższej charakterystyce przyjęto, iż rejon inwestycji stanowi teren poddany 
bezpośredniemu przekształceniu oraz jego najbliższe sąsiedztwo, objęte pozostałymi, 
bardziej rozległymi oddziaływaniami (zanieczyszczenie spalinami, oddziaływanie akustyczne 
itp.).  

Spośród płazów, na omawianym obszarze stwierdzono występowanie żaby trawnej 
Rana temporaria. W rejonie inwestycji wysoce prawdopodobne jest także okresowe 
pojawianie się lub stałe występowanie najpospolitszych w kraju przedstawicieli gromady 
płazów. Zaliczyć można do nich między innymi ropuchę szarą Bufo bufo, czy też żabę 
moczarową Rana arvalis. Z racji braku optymalnych siedlisk (zbiorniki wodne) nie jest 
możliwe występowanie na omawianym obszarze pozostałych przedstawicieli płazów 
krajowych, silniej związanych ze środowiskiem wodnym jak np. traszki Triturus sp. oraz 
pozostałe gatunki z grupy żab zielonych. Spośród gadów występujących na terenie Polski, 
na siedliskach zbliżonych do terenu inwestycji występują zazwyczaj pospolite, mało 
wymagające gatunki, jak rozpowszechniona w całym kraju jaszczurka zwinka Lacerta agilis, 
oraz preferująca nieco wilgotniejsze biotopy jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara.  

Wszystkie gatunki płazów i gadów występujące w Polsce objęte są ścisłą ochrona 
gatunkową. 

Liczną grupa ptaków, które mogą pojawiać się w obszarze oddziaływania inwestycji 
tworzą gatunki wykorzystujące różnego rodzaju zieleń wśród obszarów zabudowanych. 
Należą do nich między innymi: grzywacz Columba palumbus, kos Turdus merula, rudzik 
Erhithacus rubecula, zaganiacz Hipolais icterina, kapturka Sylvia atricapilla, szpak Sturnus 
vulgaris, kulczyk Serinus serinus, dzwoniec Carduelis chloris, sikora bogatka Parus major, 
sikora modra Parus caeruleus. Gatunki te należą do pospolitych i bardzo plastycznych 
ekologicznie ptaków zadrzewień i zakrzaczeń, które nie wymagają rozległych kompleksów 
leśnych, w związku z czym licznie zasiedlają także śródpolne remizy oraz przydrożne 
szpalery drzew i krzewów. Są to więc także pospolite gatunki urozmaiconego krajobrazu 
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rolniczego. Inne gatunki, które występują w rejonie inwestycji to ptaki agrocenoz, tzn. gatunki 
terenów otwartych, jak np. skowronek Alauda arvensis, pliszka żółta Motacilla flava, 
kuropatwa Perdix perdix. Wymienione wyżej gatunki ptaków, tak jak znaczna większość 
gatunków występująca w Polsce objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Kuropatwa oraz 
grzywacz to gatunki łowne. 

Najliczniejszą grupą ssaków w rejonie inwestycji są z pewnością gryzonie. Bliskość 
zabudowy sprzyja występowaniu na tym terenie pospolitych synantropijnych gryzoni, 
powszechnie uważanych za szkodniki. Zaliczyć do nich należy szczura wędrownego Rattus 
norwegicus oraz mysz domową Mus musculus. Wysoce prawdopodobne jest również 
występowanie w najbliżej okolicy (z powodu bliskości pól uprawnych) gryzoni 
charakterystycznych dla gruntów rolnych, a mianowicie nornika polnego Microtus arvalis oraz 
myszy polnej Apodemus agrarius. Ssaków kopytnych spodziewać się należy jedynie w 
sąsiedztwie omawianej inwestycji. Będą to głównie pospolici przedstawiciele zwierzyny 
łownej, a więc sarna Capreolus capreolus oraz dzik Sus scrofa. Przedstawiciele ssaków 
drapieżnych, występujący licznie w całym regionie to pospolita w krajobrazie rolniczym łasica 
Mustela nivalis (gatunek chroniony) oraz lis Vulpes vulpes (gatunek łowny). W rejonie 
inwestycji optymalne warunki siedliskowe znajdują także pospolite ssaki owadożerne. Należy 
do nich chociażby zamieszkująca różnego rodzaju zadrzewienia i ich sąsiedztwo ryjówka 
aksamitna Sorex araneus, a także jeż Erinaceus sp. oraz kret Talpa europea. Wszystkie 
występujące w Polsce ryjówkowate i jeżowate objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Kret 
chroniony jest częściowo (poza ogrodami, uprawami itp.). 

3.1.8 Formy ochrony przyrody 

Ustawa o ochronie przyrody wyróżnia następujące formy ochrony przyrody: 
1. parki narodowe, 
2. rezerwaty przyrody, 
3. parki krajobrazowe, 
4. obszary chronionego krajobrazu, 
5. obszary Natura 2000, 
6. pomniki przyrody, 
7. stanowiska dokumentacyjne, 
8. użytki ekologiczne, 
9. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 
10. ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Odległość inwestycji od form ochrony przyrody przedstawiono w tabeli 3. Na potrzeby 
niniejszej analizy zidentyfikowano formy ochrony przyrody położone w odległości do 10 km 
od terenu inwestycji, za wyjątkiem pomników przyrody, które identyfikowano w odległości 1 
km od terenu inwestycji. Lokalizacje zidentyfikowanych form ochrony przyrody 
zaprezentowano na załączniku rys. 7. 

Tabela 3 Formy ochrony przyrody poło żone w odległo ści 10 km od 
terenu inwestycji. 

Lp.  Nazwa Forma ochrony 
Odległo ść 

[km] 
1. Modrzewiowa Góra rezerwat przyrody 3,1 
2. Załęczański Park Krajobrazowy park krajobrazowy 8,8 
3. Stawiska natura 200, obszar siedliskowy 9,3 
4. Stawiska rezerwat przyrody 9,3 
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Rysunek 7 Formy ochrony przyrody poło
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Formy ochrony przyrody poło żone w s ąsiedztwie inwestycji

Teren planowanej inwestycji nie znajduje się w obrębie żadnego obszaru chronionego 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
kwietnia 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późniejszymi zmianami). 

Planowana inwestycja nie jest położona w granicach korytarzy ekologicznych 
zidentyfikowanych w granicach kraju [35]. Najbliżej w stosunku do terenu inwestycji 
przebiega „Korytarz południowy centralny” – korytarz główny o randze mi

8). Odcinek tego korytarza znajdujący się w sąsiedztwie inwestycji to korytarz rzeczny o 
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ekologiczny. 

Rysunek 8 Planowana inwestycja na tle sieci korytarzy ekologi cznych 
[35] 
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planowanego przedsięwzięcia 
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Przedmiotowy teren zlokalizowany jest we wschodniej części miejscowości Krzepice, 
poza terenami zabudowanymi miejscowości, w odległości ok. 3,5 km do jego centrum. 
Otoczenie przedmiotowej działki stanowią tereny upraw rolnych oraz tereny leśne. Po stronie 
południowej przebiega droga krajowa nr 43 prowadząca z Wielunia do Częstochowy, m.in. 
przez miejscowość Krzepice. Po stronie południowo-wschodniej od terenu inwestycji 
znajduje się najbliższy budynek mieszkalny, który oddalony jest od działki inwestora o ok. 20 
m, a od najbliższych obiektów związanych z inwestycją o ok. 50 m. Kolejne zabudowania 
mieszkaniowe, położone po stronie wschodniej terenu inwestycji, oddalone są od terenu 
własności Inwestora o ponad 200 m. Na pozostałych kierunkach zabudowa mieszkaniowa 
oddalona jest od terenu inwestycji o ponad 2 km. 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz charakter przedsięwzięcia można przyjąć, że 
najistotniejszy wpływ może ono wywierać w zakresie oddziaływania przyrodniczego, 
akustycznego oraz w zakresie emisji do powietrza. Szczegółowa ocena w tych aspektach 
przedstawiona została w rozdziałach 5.1, 5.2 i 5.7 niniejszego opracowania. 

3.2.2 Opis zabytków i krajobrazu kulturowego w sąsiedztwie, lub w bezpośrednim 
zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  

W zasięgu realizacji projektowanej inwestycji nie stwierdzono występowania obiektów 
zabytkowych objętych ochroną - wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków województwa 
śląskiego, co dotyczy zarówno obiektów nieruchomych jak i stanowisk archeologicznych.  

Najbliższym obiektem wpisanym do rejestru zabytków jest stanowisko archeologiczne, 
cmentarzysko szkieletowe (Opatów, st.13), położone w miejscowości Opatów, w odległości 
ok. 1,4 km od terenu inwestycji. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków dnia 
29.12.1970 r. pod numerem 1171/70.  

Centrum miejscowości Krzepice również wpisane zostało do rejestru zabytków dnia 
31.03.1953 r. pod numerem R/404/53, ze względu na układ urbanistyczny. Obiekt ten jest 
jednak oddalony od terenu inwestycji o ponad 3 km. 

3.3 Informacje na temat powi ązań z innymi przedsi ęwzięciami, w 
szczególno ści kumulowania si ę oddziaływa ń przedsi ęwzięć 
realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano 
decyzj ę o środowiskowych uwarunkowaniach, znajduj ących si ę na 
terenie, na którym planuje si ę realizacj ę przedsi ęwzięcia, oraz w obszarze 
oddziaływania przedsi ęwzięcia lub których oddziaływania mieszcz ą się w 
obszarze oddziaływania planowanego przedsi ęwzięcia - w zakresie, w 
jakim ich oddziaływania mog ą prowadzi ć do skumulowania oddziaływa ń z 
planowanym przedsi ęwzięciem 

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia brak jest realizowanych lub zrealizowanych 
przedsięwzięć, których oddziaływanie mogłoby prowadzić do skumulowania oddziaływań z 
planowanym przedsięwzięciem, objętym niniejszym opracowaniem. W analizie 
oddziaływania przedmiotowej inwestycji wzięto pod uwagę wszystkie istniejące na terenie 
zakładu instalacje, przedstawiając ich oddziaływanie skumulowane. 

4. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW  

4.1 Charakterystyka analizowanych wariantów 

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie należącym do Inwestora o powierzchni 
odpowiadającej planowanemu przedsięwzięciu, a w bezpośrednim otoczeniu terenu 



RAPORT  O  ODDZIAŁYWANIU  NA  ŚRODOWISKO  PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJ ĄCEGO  NA  ZMIANIE  SPOSOBU  ZAGOSPODAROWANIA  TEREN U  
POPRZEZ  BUDOWĘ  NOWYCH  OBIEKTÓW, DZ. EW.  NR  3012/16 I 3012/15,  OBRĘB  0001  KRZEPICE,  JEDNOSTKA  EWIDENCYJNA  KRZEPIC E - MIASTO 

 

AM ENVIRO Marek Deneszewski,  ul. Anny 1, 47-400 Racibórz, www.am-enviro.pl,  
e-mail: am.enviro@interia.pl, tel. 604 168 580, NIP: 6391825698, REGON: 243541265 Strona 34 

 

 

inwestycji brak jest dużych skupisk zabudowy mieszkaniowej. W związku z tym na etapie 
planowania inwestycji nie przewidywano innych wariantów lokalizacyjnych.  

Przedsięwzięcie było rozpatrywane w dwóch wariantach, o których mowa poniżej, 
różniących się systemem ogrzewania obiektu.  

Poniżej przedstawiono warianty przedsięwzięcia analizowane w raporcie. 

4.1.1 Wariant I (proponowany przez wnioskodawcę) 

Wariant pierwszy, proponowany przez wnioskodawcę, zakłada ogrzewanie obiektów 
na terenie przedsięwzięcia kotłem zasilanym paliwem gazowym, zgodnie z założeniami 
przedstawionymi w rozdziale 2 niniejszego raportu. 

4.1.2 Wariant II (racjonalny wariant alternatywny) 

Wariant alternatywny, rozpatrywany na etapie planowania przedsięwzięcia, zakłada 
ogrzewanie obiektów na terenie przedsięwzięcia z wykorzystaniem kotła zasilanego paliwem 
stałym (węglem kamiennym). 

4.2 Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 
niepodejmowania przedsi ęwzięcia  

Brak realizacji przedsięwzięcia prowadzi do zachowania obecnych warunków 
środowiska, ewentualnie do zmian wynikających z lokalnych uciążliwości, mianowicie: 

Powierzchnia ziemi, szata roślinna, fauna  

Teren inwestycji tworzą gleby średniej i niskiej jakości użytkowej – klasa IV i V. Cały 
teren planowanego przedsięwzięcia, a także najbliższe obszary otaczające, nie odznaczają 
się wysokimi walorami florystycznymi, gdyż jest to przede wszystkim obszar 
zdegradowanych łąk, zarastanych przez brzozę brodawkowatą i sosnę zwyczajną. W 
obrębie inwestycji nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych podlegających 
ochronie, a także kwalifikujących się do takiej ochrony. Biorąc pod uwagę charakter 
zagospodarowania terenu w rejonie inwestycji, uznać należy, iż na obszarze tym najbardziej 
prawdopodobne jest występowanie pospolitych gatunków zwierząt. Na omawianym obszarze 
występują przede wszystkim siedliska antropogeniczne przekształcone. Trzon fauny tego 
typu obszarów tworzą gatunki plastyczne ekologicznie (gatunki o szerokim spektrum 
tolerancji na warunki środowiska) i pospolite w kraju. Obszar oddziaływania planowanej 
inwestycji charakteryzują się zubożałą fauną. Mimo, iż na terenie tym nie prowadzono 
szczegółowych badań faunistycznych, stwierdzić należy, iż mając na uwadze ogólnie 
dostępne dane na temat składu gatunkowego fauny podobnych środowisk nie należy 
spodziewać się na tym obszarze gatunków rzadkich i narażonych na wytępienie w skali 
kraju lub choćby regionu. Faunę tego typu środowisk tworzą głównie gatunki pospolite, 
szczególnie liczne na terenach przekształconych działalnością ludzką.  

Niepodejmowanie przedsięwzięcia pozwala zachować obecne warunki przyrodnicze 
obszaru przeznaczonego pod zakład. Tereny rolne obecnie nieużytkowane będą w dalszym 
stopniu zarastały przez brzozę brodawkowatą i sosnę zwyczajną. Spowoduje to nieznaczne 
zwiększenie siedlisk gatunków zlokalizowanych na tym obszarze. W związku jednak z tym, 
że na obszarze występują gatunki liczne i powszechne w całym kraju, zwiększenie terenu ich 
siedlisk nie będzie stanowiło istotnego pozytywnego wpływu na warunki przyrodnicze tego 
obszaru. 



RAPORT  O  ODDZIAŁYWANIU  NA  ŚRODOWISKO  PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJ ĄCEGO  NA  ZMIANIE  SPOSOBU  ZAGOSPODAROWANIA  TEREN U  
POPRZEZ  BUDOWĘ  NOWYCH  OBIEKTÓW, DZ. EW.  NR  3012/16 I 3012/15,  OBRĘB  0001  KRZEPICE,  JEDNOSTKA  EWIDENCYJNA  KRZEPIC E - MIASTO 

 

AM ENVIRO Marek Deneszewski,  ul. Anny 1, 47-400 Racibórz, www.am-enviro.pl,  
e-mail: am.enviro@interia.pl, tel. 604 168 580, NIP: 6391825698, REGON: 243541265 Strona 35 

 

 

Zanieczyszczenia powietrza 

Brak realizacji przedsięwzięcia powodować będzie utrzymanie stanu obecnego. W tym 
rejonie brak jest istotnych źródeł emisji do powietrza, a występuje jedynie niska emisja z 
zabudowań mieszkaniowych położonych na terenie najbliższych miejscowości. Realizacja 
inwestycji spowoduje wprowadzenie nowych źródeł emisji do powietrza, co może wpłynąć na 
stan zanieczyszczenia powietrza, tzn. może zwiększyć uciążliwość związana z tym 
aspektem oddziaływania.  

Zagrożenie hałasem i wibracjami 

Emisja hałasu w stanie istniejącym związana jest z ruchem pojazdów, w tym 
ciężarowych, po pobliskiej drodze. Brak realizacji inwestycji wiązać się będzie z utrzymaniem 
stanu istniejącego w aspekcie klimatu akustycznego. Planowana inwestycja spowoduje 
wprowadzenie do środowiska nowych źródeł hałasu.  

Aspekty społeczne 

Głównym aspektem społecznym, na jaki mogłaby mieć wpływ realizacji inwestycji, to 
zatrudnienie pracowników. W ramach funkcjonowania zakładu inwestor planuje zatrudnienie 
do 40 osób w początkowej fazie funkcjonowania obiektu, a przy całkowitym rozwoju – do 120 
osób. Zatem w przypadku niezrealizowania inwestycji na terenie gminy nie powstaną 
planowane do utworzenia na terenie zakładu miejsca pracy. 

Krajobraz kulturowy i zabytki 

Obiekty wartościowe kulturowo i zabytki znajdują się poza potencjalnym zasięgiem 
oddziaływania inwestycji. Rezygnacja z realizacji inwestycji nie wpłynie w żaden sposób, 
zarówno korzystny jak i niekorzystny, na stan krajobrazu kulturowego i zabytki. 

4.3 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

W niniejszym rozdziale przeprowadzono porównanie wariantów przedstawionych w 
rozdziale 4.1 pod względem ich potencjalnego oddziaływania na środowisko. Szczegółowe 
oddziaływanie wariantu proponowanego przez wnioskodawcę przedstawiono w rozdziale 5, 
natomiast oddziaływanie wariantu alternatywnego przedstawiono w rozdziale 6 niniejszego 
opracowania. 

Poniżej przedstawiono porównanie oddziaływania wariantów na poszczególne 
elementy środowiska. 

Tabela 4 Porównanie oddziaływania wariantów inwesto rskiego 
(wariant I) i racjonalnego wariantu alternatywnego 
(wariant II) 

Oddziaływanie  Porównanie wariantów  
Oddziaływanie akustyczne Brak różnic dla obu rozpatrywanych wariantów. 

Oddziaływanie na 
powietrze atmosferyczne 

Wariant alternatywny powoduje większą emisję do powietrza ze 
względu na zastosowaną technologię ogrzewania obiektów w tym 
wariancie. Porównanie emisji w obu wariantach przedstawione 
zostało w tabeli 26 
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Oddziaływanie  Porównanie wariantów  

Odpady 

Wariant alternatywny, ze względu na zastosowanie do ogrzewania 
kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem kamiennym) powoduje 
powstawanie większej ilości odpadów niż wariant inwestorski. 
Dodatkowym odpadem są odpady o kodzie 10 01 01 - Żużle, popioły 
paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 
wymienionych w 10 01 04) 

Rośliny, zwierzęta, grzyby 
i siedliska przyrodnicze 

Brak różnic dla obu rozpatrywanych wariantów. 

Wody Brak różnic dla obu rozpatrywanych wariantów. 
Powierzchnia ziemi, z 
uwzględnieniem ruchów 
masowych 

Brak różnic dla obu rozpatrywanych wariantów. 

Krajobraz Brak różnic dla obu rozpatrywanych wariantów. 
Dobra materialne Brak różnic dla obu rozpatrywanych wariantów. 
Zabytki i krajobraz 
kulturowy 

Brak różnic dla obu rozpatrywanych wariantów. 

Formy ochrony przyrody, 
Natura 2000, ciągłość 
korytarzy ekologicznych 

Brak różnic dla obu rozpatrywanych wariantów. 

Wzajemne oddziaływanie 
między elementami 
środowiska 

W obu wariantach inwestycja nie będzie powodowała istotnego 
negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. 
To powoduje, że nie wystąpi również negatywne oddziaływanie 
między tymi elementami. 

W związku z tym, że wariant proponowany przez inwestora (wariant I) nie spowoduje 
przekroczenia standardów środowiskowych i znaczącego negatywnego oddziaływania na 
środowisko, co przedstawione zostało w rozdziale 5 niniejszego opracowania, przyjąć 
można, że wariant proponowany przez inwestora (wariant I) spełnia przesłanki do uznania go 
za wariant najkorzystniejszy dla środowiska. 
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4.4 Porównanie proponowanych rozwi ązań wariantu najkorzystniejszego dla 
środowiska z technologi ą spełniaj ącą wymagania, o których mowa w art. 
143 ustawy Prawo ochrony środowiska 

Zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska roku 
(tekst jednolity: Dz. U. z dnia 13.03.2017 r., poz. 519 z późn. zm.), technologia stosowana w 
nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna 
spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

o stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 
o efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 
o zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców 

oraz materiałów i paliw, 
o stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych 

oraz możliwość odzysku powstających odpadów, 
o rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 
o wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które 

zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej, 
o postęp naukowo-techniczny. 

Wymagania powyższego przepisu realizowane będą poprzez następujące rozwiązania 
związane z planowanym przedsięwzięciem: 

Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia stosowane będą wyłącznie materiały i środki 
dopuszczone do stosowania w budownictwie ogólnym, posiadające odpowiednie aprobaty 
oraz świadectwa bezpieczeństwa, nie stwarzające zagrożenia dla ludzi i środowiska. Poza 
tym na terenie zakładu nie występuje konieczność stosowania substancji chemicznych, 
zwłaszcza toksycznych, stwarzających zagrożenie dla środowiska, szczególnie 
przyrodniczego i dla zdrowia ludzi. 

Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii 

Przedsięwzięcie nie jest związane z wytwarzaniem energii elektrycznej a jedynie z jej 
wykorzystaniem na etapie eksploatacji w celach technologicznych, tj.: oświetlenie, zasilanie 
urządzeń wentylacyjnych. W interesie inwestora jest oszczędne gospodarowanie energią 
elektryczną. 

Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw 

Wykorzystanie materiałów związane będzie z etapem realizacji przedsięwzięcia i 
będzie wynikało z niezbędnego zakresu prac. Z etapem realizacji przedsięwzięcia związane 
będzie również wykorzystanie paliw w pojazdach i maszynach budowlanych. Materiały i 
paliwa będą wykorzystywane jedynie w stopniu niezbędnym do realizacji inwestycji.  

Okres funkcjonowania obiektu wiąże się również z zapotrzebowaniem na wodę na cele 
technologiczne i socjalno-bytowe oraz zużyciem paliw, tzn. gazu na ogrzewanie obiektów. 
głównie do pojenia zwierząt i w mniejszym stopniu do czyszczenia obiektów. Na terenie 
obiektu wykorzystywane będą typowe technologie, nie powodujące znacznego zużycia wody 
czy gazu. Racjonalne zużycie zarówno wody jak i gazu jest w interesie ekonomicznym 
inwestora. 



RAPORT  O  ODDZIAŁYWANIU  NA  ŚRODOWISKO  PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJ ĄCEGO  NA  ZMIANIE  SPOSOBU  ZAGOSPODAROWANIA  TEREN U  
POPRZEZ  BUDOWĘ  NOWYCH  OBIEKTÓW, DZ. EW.  NR  3012/16 I 3012/15,  OBRĘB  0001  KRZEPICE,  JEDNOSTKA  EWIDENCYJNA  KRZEPIC E - MIASTO 

 

AM ENVIRO Marek Deneszewski,  ul. Anny 1, 47-400 Racibórz, www.am-enviro.pl,  
e-mail: am.enviro@interia.pl, tel. 604 168 580, NIP: 6391825698, REGON: 243541265 Strona 38 

 

 

Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 
powstających odpadów 

Na terenie obiektu powstawać będą przede wszystkim odpady technologiczne w 
postaci odpadowej masy roślinnej, ustabilizowane komunalne osady ściekowe oraz odpady 
komunalne. Zastosowana do przetwarzania owoców i warzyw technologia będzie typową 
technologią stosowaną w tego typu obiektach. Ilość powstałych odpadów zależna będzie 
jedynie od jakości dostarczanego do przetworzenia surowca. W interesie inwestora jest 
zapewnienie jak najmniejszej ilości powstających odpadów. 

Odpadowa masa roślinna może być wykorzystywana w rolnictwie lub do produkcji 
energii (kompostownia), co powoduje, że nie jest ona traktowana jako odpad. Planuje się, że 
powstające w oczyszczalni ścieków osady ściekowe będą poddawane odzyskowi w procesie 
R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa.  

Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji 

Opis rodzaju, zasięgu oraz wielkości emisji, szczegółowo przedstawiony został w 
rozdziale nr 5 niniejszego raportu. Funkcjonowanie zakładu nie spowoduje przekroczenia 
dopuszczalnych norm środowiskowych.  

Wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 
zastosowane w skali przemysłowej 

Technologia, jaką planuje się wykorzystać, jest typowym rozwiązaniem stosowanym w 
obiektach przetwórstwa owoców i warzyw.  

Postęp naukowo-techniczny 

Wraz z postępem naukowo-technicznym oraz w miarę możliwości i potrzeb, a także 
wymogów prawnych, inwestor będzie unowocześniał zakład w zakresie jego potencjalnego 
wpływu na środowisko. 

4.5 Porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dost ępnymi technikami 

Zgodnie z art. 66 ust. 5 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 (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 16.03.2016 r., poz. 353), jeżeli 
planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi 
technikami.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie 
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z dn. 02.09.2014 r., poz. 
1169), przedsięwzięcie nie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego i nie wymaga porównania z najlepszymi dostępnymi technikami 
(BAT). 
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5. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARIANTU 
PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ NA ETAPIE BUDOWY I 
EKSPLOATACJI 

5.1 Klimat akustyczny 

5.1.1 Cel i zakres opracowania 

Niniejszą część raportu poświęcono zagadnieniu oddziaływania na stan klimatu 
akustycznego przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu 
zagospodarowania terenu poprzez budowę nowych obiektów, w tym obiektu biurowego, 
obiektów magazynowych, produkcyjnych i technicznych. Przedsięwzięcie zostanie 
zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych 3012/16 i 3012/15 obręb Krzepice 
0001, jednostka ewidencyjna 240602_4 Krzepice - miasto, gmina Krzepice, powiat kłobucki.   

Celem tej części opracowania jest określenie intensywności oddziaływania obiektu na 
etapie realizacji przedsięwzięcia oraz po oddaniu do użytkowania, a także wskazanie jakie 
są warunki projektowania i użytkowania instalacji, aby dochowane były obowiązujące 
standardy akustyczne w środowisku.  

W ramach niniejszego opracowania: 

− w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną i mapy zidentyfikowano 
obszary i obiekty jakie podlegają ochronie przed hałasem 
znajdujące się w zasięgu potencjalnego oddziaływania obiektu, 

− określono dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku na 
zidentyfikowanych terenach, 

− na podstawie danych o źródłach hałasu stworzono model 
obliczeniowy oraz wykonano obliczenia symulacyjne, w celu 
określenia zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, 

− prognozowane oddziaływanie porównano z obecnie obowiązującymi 
normami w zakresie jakości klimatu akustycznego, 

− w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz oraz w oparciu o 
wymagania przepisów z zakresu ochrony środowiska przed 
hałasem określono warunki projektowania i użytkowania 
przedsięwzięcia, które zagwarantują, że zakład będzie 
funkcjonować nie naruszając standardów akustycznych na terenach 
chronionych. 

5.1.2 Lokalizacja terenu inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem terenów 
podlegających ochronie przed hałasem 

Teren inwestycji położony jest na terenie miejscowości Krzepice, w kierunku 
wschodnim od terenów zabudowy tej miejscowości. Teren inwestycji nie jest objęty żadnym 
obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W otoczeniu terenu 
inwestycji znajdują się: 

− od strony zachodniej – tereny leśne i zadrzewione, za którymi 
znajdują się tereny upraw rolnych, a w dalszej odległości (ponad 
2 km) tereny zabudowy miejscowości Krzepice, 

− od strony północnej – tereny leśne, zadrzewione oraz tereny upraw 
rolnych, a w dalszej odległości (ponad 1,6 km) tereny zabudowy 
miejscowości Iwanowice Duże, 

− od strony wschodniej – droga gruntowa, za którą znajdują się tereny 
upraw rolnych i tereny leśne oraz pojedyncze zabudowania 
miejscowości Iwanowice Małe, 
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− od strony południowej – droga krajowa nr 43 prowadząca z Wielunia 
do Częstochowy, m.in. przez miejscowość Krzepice, za drogą 
tereny upraw rolnych oraz tereny zadrzewione, a w dalszej 
odległości (ponad 900 m) tereny zabudowy miejscowości Iwanowice 
Małe. 

Po stronie południowo-wschodniej od terenu inwestycji znajduje się najbliższy budynek 
mieszkalny, który oddalony jest od działki inwestora o ok. 20 m, a od najbliższych obiektów 
związanych z inwestycją o ok. 50 m. Jest to budynek aktualnie niezamieszkały. Kolejne 
zabudowania mieszkaniowe, położone po stronie wschodniej terenu inwestycji, oddalone są 
od terenu własności Inwestora o ponad 200 m. Na pozostałych kierunkach zabudowa 
mieszkaniowa oddalona jest od terenu inwestycji o ponad 900 m. Tereny po wschodniej 
stronie obszaru inwestycji objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, przyjętym Uchwała nr 42/XIV/2011 Rady Gminy Opatów z dnia 22 września 
2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów 
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dn. 25.11.2011 r., nr 279, poz. 4698). Zgodnie z zapisami planu 
tereny zabudowy mieszkaniowej położone najbliżej obszaru inwestycji oznaczone są 
symbolami RM – zabudowa zagrodowa. 

Teren inwestycji wraz z najbliższą zabudową chronioną akustycznie (zabudowa 
zagrodowa) przedstawiono poniżej na rysunku 9. 

 
Rysunek 9 Lokalizacja terenu inwestycji oraz najbli ższych terenów 

chronionych akustycznie 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

W art. 112a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 
tekst jednolity: Dz. U. z dn. 13.03.2017 r., poz. 519) zdefiniowane zostały następujące 
wskaźniki hałasu: 
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− wskaźniki hałasu mające zastosowanie do prowadzenia 
długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed 
hałasem, w szczególności sporządzania map akustycznych oraz 
programów ochrony środowiska przed hałasem:  

o LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w 
decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, 
z uwzględnieniem pory dnia, pory wieczoru oraz pory nocy,  

o LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w 
decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w 
roku.  

− wskaźniki hałas  mające zastosowanie do ustalania warunków 
korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby:  

o LAeqD  – równoważny poziom dźwięku A wyrażony w 
decybelach (dB) dla pory dnia,  

o LAeqN  – równoważny poziom dźwięku A wyrażony w 
decybelach (dB) dla pory nocy.  

Z uwagi na fakt, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia ma za zadanie określenie warunków korzystania ze środowiska przez 
władającego instalacją, w ocenie oddziaływania akustycznego posłużono się wskaźnikami 
LAeqD  oraz LAeqN, czyli równoważny poziomem dźwięku A wyrażonym w decybelach dla 
określonej pory doby. 

Na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 
Dz. U. z dn. 13.03.2017 r., poz. 519 z późn. zm.) dopuszczalne poziomy hałasu określone 
zostały przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22.01.2014 r., 
poz. 112). Klasyfikacji terenów chronionych dokonuje się na podstawie zapisów 
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku 
braku planu oceny, czy teren należy do rodzajów terenów chronionych akustycznie dokonują 
właściwe organy na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystania 
analizowanego terenu i terenów sąsiednich. 

Ponieważ najbliższe terenu zabudowy mieszkaniowej, położone po wschodniej stronie 
terenu inwestycji, są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, dopuszczalne poziomy hałasu na tych terenach przyjęto zgodnie z zapisami 
planu. 

Dla terenów zabudowy zagrodowej obowiązują, zgodnie z rozporządzeniem 
określającym standardy akustyczne, następujące dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone 
równoważnym poziomem dźwięku A w dB, pochodzącego od instalacji: 

− dla pory dnia (8 najmniej korzystnych kolejno po sobie 
następujących godzin)     55 dB(A), 

− dla pory nocy (1 najmniej korzystna godzina)  45 dB(A). 

Dla pozostałych terenów położonych w otoczeniu terenu inwestycji, czyli pól 
uprawnych czy lasów, nie zostały określone dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. 

Wszystkie dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku przedstawione zostały w tabeli 
poniżej. 

 
 
 



RAPORT  O  ODDZIAŁYWANIU  NA  ŚRODOWISKO  PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJ ĄCEGO  NA  ZMIANIE  SPOSOBU  ZAGOSPODAROWANIA  TEREN U  
POPRZEZ  BUDOWĘ  NOWYCH  OBIEKTÓW, DZ. EW.  NR  3012/16 I 3012/15,  OBRĘB  0001  KRZEPICE,  JEDNOSTKA  EWIDENCYJNA  KRZEPIC E - MIASTO 

 

AM ENVIRO Marek Deneszewski,  ul. Anny 1, 47-400 Racibórz, www.am-enviro.pl,  
e-mail: am.enviro@interia.pl, tel. 604 168 580, NIP: 6391825698, REGON: 243541265 Strona 42 

 

 

Tabela 5 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 
powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z 
wył ączeniem hałasu powodowanego przez linie 
elektroenergetyczne oraz starty, l ądowania i przeloty 
statków powietrznych  

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu  w dB 

Drogi lub linie 
kolejowe 1/ 

Pozostałe obiekty i działalno ść 
będąca źródłem hałasu 

LAeqD 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 
16 

godzinom 

LAeqN 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy  
8 godzinom 

LAeqD 
 przedział czasu 

odniesienia równy 
8 najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po sobie 
następujacym 

LAeqN 
 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 1 najmniej 
korzystnej 

godzinie nocy 

1 a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
b. Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40 

2 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

b. Tereny zabudowy związanej ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i 
młodzieży2/ 

c. Tereny domów opieki społecznej 
d. Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 

b. Tereny zabudowy zagrodowej 
c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2/ 
d. Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 
100 tysięcy mieszkańców3/ 68 60 55 45 

Źródło:  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst 
jednolity: Dz. U. z dnia 22.01.2014 r., poz. 112) 

Objaśnienia: 
1/  Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla linii tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych 
2/  W przypadku niewykorzystywania tych terenów zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom 

hałasu w porze nocy  
3/  Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 

administracyjnych , handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 
100 tysięcy, można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową, 
z koncentracja obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych 

Oceny dotrzymania standardów akustycznych dokonuje się: 

− na terenie niezabudowanym na wysokości 1,5 m nad poziomem 
terenu 

− na terenie zabudowanym: 

o przy elewacji budynków objętych ochroną w odległości 0,5 -2 
m od elewacji w świetle okna kondygnacji eksponowanej na 
hałas lub na wysokości 4 m nad poziomem terenu, gdy nie ma 
możliwości wykonania pomiaru w świetle okna 

o na terenach otaczających budynki chronione na wysokości 4 
m nad poziomem terenu 

5.1.3 Stan klimatu akustycznego w rejonie inwestycji 

W rejonie lokalizacji przedmiotowej inwestycji brak jest źródeł hałasu o charakterze 
przemysłowym. Najistotniejszym źródłem hałasu, kształtującym klimat akustyczny tego 
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rejonu, jest źródło o charakterze komunikacyjnym (źródło liniowe) – droga krajowa nr 43 
prowadząca z Wielunia do Częstochowy, m.in. przez miejscowość Krzepice. Zgodnie z 
danymi z Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 średnie dobowe natężenie ruchu pojazdów na 
tym odcinku drogi wynosi 6652 poj/dobę z 18 % udziałem pojazdów ciężkich. Równoważny 
poziom hałasu w odległości 10 m od krawędzi jezdni dla dróg krajowych o takim natężeniu 
kształtuje się na poziomie 65-70 dB(A) w porze dziennej. W porze nocnej równoważny 
poziom hałasu jest zazwyczaj niższy o ok. 5-10 dB(A). 

W okresie prowadzenia prac polowych dodatkowym źródłem hałasu może być praca 
ciężkiego sprzętu rolniczego na pobliskich terenach uprawnych. Emisja hałasu z tych źródeł 
ma jednak charakter krótkotrwały i w niewielkim stopniu wpływa na stan klimatu 
akustycznego w ciągu całego roku. 

Pomimo istotnego źródła hałasu, jakim jest droga krajowa, brak innych źródeł emisji 
hałasu do środowiska, w szczególności źródeł przemysłowych powoduje, że na obszarze 
występują stosunkowo korzystne warunki klimatu akustycznego. 

5.1.4 Model obliczeniowy 

Opisana w rozdziale 5.1.6 analiza, pokazująca prognozę oddziaływania akustycznego 
zakładu po jego uruchomieniu opiera się o teoretyczne obliczenia rozkładu pola 
akustycznego. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 
2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku w załączniku 
II Metody oceny wskaźników hałasu zaleca metodę obliczania dla hałasu przemysłowego 
opartą o normę PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w 
przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania. Prognozowany rozkład poziomu hałasu, 
został określony przy użyciu programu obliczeniowego SoundPlan Essential 2.0 (licencja dla 
AM Enviro). Program ten realizuje obliczenia rozkładu poziomu hałasu w środowisku, 
pochodzącego od instalacji, zgodnie z w/w normą.  

W analizie założono, że cała energia akustyczna przenoszona jest w paśmie 500 Hz – 
nie uwzględniano wpływu charakterystyki widmowej dźwięku na propagację fali akustycznej, 
z tego też względu zasięgi oddziaływania zakładu mogą być zawyżone. 

5.1.5 Oddziaływanie akustyczne na etapie realizacji inwestycji 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, w czasie prowadzenia prac budowlanych i 
montażowych, do środowiska będzie przenikał hałas nieustalony od maszyn i urządzeń 
budowlanych. Wynika to ze zmiennego charakteru prowadzonych prac i ze zmiennych ilości 
oraz rodzajów źródeł hałasu. Wstępne etapy prac, głównie prac ziemnych, wiązać się będą z 
pracą ciężkiego sprzętu, podczas gdy etapy późniejsze - z pracą lżejszych, z reguły 
cichszych, urządzeń.  

Ze względu na nierównomierność w czasie oddziaływania akustycznego źródeł hałasu 
na etapie budowy, nie można przedstawić rozkładu pola akustycznego, który będzie 
reprezentatywny w dłuższym okresie czasu. Prace wykonywane będą etapami. W ramach 
poszczególnych faz zakłada się rozkład zadań umożliwiający wykonanie wszystkich 
przewidzianych prac. Ze względu na rodzaj stosowanego sprzętu etap prac ziemnych i 
rozbiórkowych, oraz wcześniejsze etapy prac budowlanych i montażowych  są okresami 
największej emisji hałasu.  

Obliczenia imisji hałasu w środowisku na etapie budowy oparto o wyniki pomiarów 
zawarte w bazie danych „Database for prediction of noise on construction and open sites”, 
opracowanej przez Helpworth Acoustics na zlecenie DEFRA (Department for Environment, 
Food and Rural Affairs). 
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Dane zawarte w bazie pochodzą z pomiarów prowadzonych w terenie przy placach 
budów gdzie trwały różnego typu operacje budowlane. Wyniki pomiarów scharakteryzowane 
są ekwiwalentnymi poziomami hałasu zmierzonymi w odległości 10 m od źródła hałasu 
korygowanymi krzywą „A”. 

W oparciu o wstępne materiały projektowe oraz w oparciu o rozmowy z Inwestorem 
stwierdza się, że na etapie realizacji inwestycji może zaistnieć konieczność wykorzystania 
następującego rodzaju sprzętu budowlanego: 

− na etapie przygotowania terenu do budowy zakłada się możliwość 
wykorzystania spychacza gąsienicowego lub kołowego. Ponadto 
może być wykorzystana koparka. Hałas w odległości 10 m od tego 
typu urządzeń kształtuje się na poziomie 70-78 dB(A) [źródło ZB-1] 

− na etapie prowadzenia prac ziemnych (np. przygotowanie wykopów 
pod fundamenty, wymiana części gruntu) zakłada się pracę koparki i 
spychacza. Przy tego typu pracach poziom hałasu może być bardzo 
zbliżony do poprzedniego etapu i kształtuje się w granicach 71-
79 dB(A) w odległości 10 m od miejsca prowadzenia prac. Prace te 
wiążą się jednocześnie z załadunkiem materiału na ciężarówki. 
[źródło ZB-2] 

− kolejny etap z jakim wiąże się istotna emisja hałasu do środowiska 
to utwardzanie terenu oraz wstępne rozprowadzanie materiału po 
powierzchni pod zabudowę. Emisja hałasu na tym etapie wiąże się 
z pracą sprzętu emitujące hałasu, który sięga 71-82 dB(A) [źródło 
ZB-3] 

− kolejnym etapem z, którym wiąże się emisja hałasu do środowiska 
będzie dostawa i wylewanie betonu na etapie wylewania 
fundamentów. Tutaj w odległości 10 m od stanowiska pracy 
urządzenia poziom hałasu może być bardzo zróżnicowany. Dla 
potrzeb niniejszych obliczeń przyjęto, że poziom hałasu sięga tutaj 
70 dB(A) [źródło ZB-4] 

Poza wymienionymi powyżej źródłami hałasu można wymienić jeszcze szereg 
urządzeń, które generują hałas o niższym poziomie, nie istotnym dla rozkładu pola 
akustycznego w środowisku w okresie realizacji inwestycji. 

Emisja hałasu – obliczenia. 

Obliczenia poziomu hałasu w środowisku na etapie budowy hali przeprowadzono 
przyjmując założenie, iż żadne z dwóch etapów prac budowlanych wymienionych wcześniej 
nie mogą występować jednocześnie. Ponadto przyjęto założenia dotyczące czasu pracy 
źródeł hałasu zgodnie z poniższą tabelą. 

Tabela 6  Scenariusze obliczeniowe rozkładu pola akustycznego  w 
czasie realizacji inwestycji  

Etap 
prac 

Źródło 
hałasu 

Chwilowa moc 
punktowego źródła 

zastępczego 

Czas pracy źródła w okresie 
najbardziej niekorzystnych 

godzin pracy 

Ekwiwalentny 
poziom mocy 
akustycznej 

I ZB-1 
LWA = 78 + 20 + 11 = 
109 dB(A) 

6 107,5 dB(A) 

II ZB-2 
LWA = 79 + 20 + 11 = 
110 dB(A) 

4 107,0 dB(A) 
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Etap 
prac 

Źródło 
hałasu 

Chwilowa moc 
punktowego źródła 

zastępczego 

Czas pracy źródła w okresie 
najbardziej niekorzystnych 

godzin pracy 

Ekwiwalentny 
poziom mocy 
akustycznej 

III ZB-3 
LWA = 82 + 20 + 11 = 
113 dB(A) 

2 107,0 dB(A) 

IV ZB-4 
LWA = 70 + 20 + 11 = 
101 dB(A) 

4 98,0 dB(A) 

Poziom hałasu w środowisku na etapie realizacji inwestycji. 

W celu oszacowania zasięgów uciążliwości akustycznej inwestycji na etapie budowy w 
tabeli 8 zestawiono zasięgi izolinii 50 i 55 dB(A), czyli zasięgi oddziaływania dla 
poszczególnych scenariusz obliczeniowych. 

Tabela 7 Scenariusze obliczeniowe rozkładu pola aku stycznego w 
czasie realizacji inwestycji 

L.p. Urządzenie  Moc [dB] Izofona [dB]  d [m] Izofona [dB]  d [m] 

1 ZB-1 107,5 dB(A) 50 211 55 119 
2 ZB-2 107,0 dB(A) 50 200 55 112 
3 ZB-3 107,0 dB(A) 50 200 55 112 
4 ZB-4 98,0 dB(A) 50 71 55 40 

Jak wynika z przebiegu izolinii równego poziomu hałasu zasięgi oddziaływania źródeł 
hałasu dla izolinii równego poziomu hałasu 55 dB(A) dochodzą co najwyżej do 119 m. 
Lokalizacja źródeł hałasu związanych z budową oraz urządzeniami wykorzystywanymi w 
różnych etapach budowy będzie się zmieniać, wraz z postępami prac. Jeżeli prace 
wykonywane będą tylko w porze dnia, to zasięg oddziaływania hałasu (zasięg izofony 55 dB) 
może objąć swoim zasięgiem jedynie najbliższy teren zabudowy zagrodowej i to przez krótki 
okres czasu, powoduje że uciążliwość hałasu będzie niewielka.  

Dodatkowa uciążliwość związana będzie z ruchem pojazdów ciężkich po drogach 
dojazdowych do terenu zakładu, przebiegających w sąsiedztwie terenów zabudowy 
mieszkaniowej. Ruch ten wynikać będzie z dostawą materiałów budowlanych na teren 
inwestycji, dostawą betonu, itp. Ruch pojazdów ciężkich odbywał się będzie jedynie w porze 
dziennej i jedynie w niektórych etapach budowy. Pomimo wysokiego poziomu mocy 
akustycznej pojazdów ciężarowych uciążliwość tego oddziaływania, w związku ze 
sporadycznością i ustaniem po zakończeniu budowy, będzie niewielka. 

5.1.6 Oddziaływanie akustyczne  instalacji po oddaniu obiektu do użytkowania 

Na terenie przedsięwzięcia, po jego uruchomieniu, wyróżnić można będzie dwie 
zasadnicze grupy źródeł hałasu: 

− źródła typu budynek (obiekty produkcyjne i magazynowe), 
− ruch pojazdów po terenie zakładu (pojazdy pracowników, ruch 

pojazdów rolniczych i pojazdów ciężarowych), 

Źródła hałasu 

Źródła ruchome – pojazdy 

Maksymalnie na teren zakładu w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej 
wjeżdżać może ok. 90 pojazdów osobowych (liczba miejsc parkingowych - 90, 11 poj/h) oraz 
5 pojazdów ciężarowych i 5 pojazdów rolniczych. Planuje się realizację dwóch wjazdów na 
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teren zakładu, od strony wschodniej oraz od strony zachodniej. Dla pojazdów osobowych 
przyjęto wjazd na teren obiektu od strony wschodniej, przejazd na parking, parkowanie oraz 
wyjazd w tym samym kierunku. Dla pojazdów ciężarowych i ciągników przyjęto wjazd na 
teren obiektu od strony wschodniej, dojazd do punktu skupu, parkowanie i wyjazd bramą na 
kierunku zachodnim.  

Ruch pojazdów po terenie zakładu odbywał się będzie wyłącznie w porze dziennej. 
Szczegóły dotyczące źródeł hałasu związanych z ruchem pojazdów przedstawiono w tabeli 
poniżej. 

Tabela 8 Charakterystyka źródeł hałasu zwi ązanych z ruchem 
pojazdów 

Źródło hałasu  Lokalizacja  LAWeq [dB(A)]  Charakterystyka  
Pora dnia  

Droga – pojazdy 
osobowe 

Od wjazdu po stronie 
wschodniej do parkingu 

54,4 
(dla 1 m drogi) 

Prędkość ruchu – 20 km/h 
Natężenie: 
pojazdy lekkie – 180 poj/8h (90 
pojazdów – wjazd i wyjazd) 
Źródło liniowe 

Parking – pojazdy 
osobowe 

Planowany parking na 
terenie obiektu 

89,8 Liczba miejsc parkingowy – 90 
Obłożenie miejsc parkingowych – 
1 poj/8h/miejsce 
Źródło powierzchniowe 

Droga – pojazdy 
ciężarowe i ciągniki 

Od wjazdu po stronie 
wschodniej do punktu 
skupu i od punktu do 
wjazdu po stronie 
zachodniej 

57,3 
(dla 1 m drogi) 

Prędkość ruchu – 20 km/h 
Natężenie: 
pojazdy ciężkie – 10 poj/8h 
Źródło liniowe 

Parking – pojazdy 
ciężarowe i ciągniki 

Postój pojazdów przy 
punkcie skupu 

82,5 Liczba miejsc parkingowy – 2 
Obłożenie miejsc parkingowych – 
5 poj/8h/miejsce 
Źródło powierzchniowe 

Źródła budynki 

Obiektami na terenie przedsięwzięcia, które ze względu na swój charakter mogą być 
źródłami emisji hałasu do środowiska, są hala produkcyjna, magazyny, przepompownia i 
stacja zasilania awaryjnego. 

Hala produkcyjna obiektu ma zostać wyposażona w linie produkcyjne niezbędne do 
przetwórstwa warzyw i owoców wraz z suszarnią i linią paczkującą produkty. Urządzenia 
takie nie stanowią istotnych źródeł emisji hałasu do środowiska, jednak w obliczeniach 
przyjęto, że równoważny poziom hałasu wewnątrz hali produkcyjnej osiągać może wartość 
80 dB(A) w porze dziennej. Dla obiektów magazynowych przyjęto, że równoważny poziom 
hałasu wewnątrz tych obiektów osiągać może wartość 70 dB(A) w porze dziennej. Jest to 
poziom typowy występujący w obiektach magazynowych, w których użytkowane są środki 
transportu wewnątrzzakładowego.  

W analizie przyjęto wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej RA2 przegród 
zewnętrznych na poziomie 15 dB. Jest to stosunkowo niski wskaźnik izolacyjności 
akustycznej, spełniany przez pojedynczą nieizolowaną ścianę z blach trapezowych lub 
typowe okna. Niski wskaźnik izolacyjności akustycznej przyjęto ze względu na fakt, że nie 
jest znana dokładna technologia wykonania planowanych obiektów.  

W przypadku obiektu przepompowni oraz stacji zasilania awaryjnego przyjęto 
równoważny poziom hałasu wewnątrz obiektów wynoszący 75 dB(A) zarówno w porze 
dziennej jak i w porze nocnej. Występowanie tak wysokiego równoważnego poziomu hałasu 
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wewnątrz tego typu obiektów jest mało prawdopodobne, jednak w analizie uwzględniono 
najmniej korzystne warunki pracy zakładu. Dla tych obiektów również przyjęto wskaźnik 
izolacyjności akustycznej właściwej RA2 przegród zewnętrznych na poziomie 15 dB. 

Emisja hałasu z wnętrza obiektów odbywa się poprzez przegrody zewnętrzne, które 
stają się wtórnymi powierzchniowymi źródłami hałasu. Właściwości emisyjne przegród 
zewnętrznych określono poprzez wyznaczenie poziomu mocy akustycznej zastępczego 
powierzchniowego źródła hałasu ze wzoru: 

�� = ���� + 10	
�� − � − 6 
gdzie: 
LW – poziom mocy akustycznej zastępczego źródła hałasu (przegrody zewnętrznej), 
Lwew – równoważny poziom dźwięku wewnątrz obiektu, w odległości 1 m od przegrody 

zewnętrznej, 
S – powierzchnia przegrody, 
R – izolacyjność akustyczna właściwa przegrody zewnętrznej. 
Poniżej przedstawiono zestawienie źródeł emisji hałasu będących budynkami. 

Tabela 9  Charakterystyka źródeł hałasu typu budynek 

Obiekt  Czas pracy  Lwew – średni poziom 
hałasu wewn ątrz hali 
w odległo ści 1 m od 

przegrody zewn. 
[dB(A)] 

R – 
izolacyjno ść 
akustyczna 
właściwa 
ścian [dB] 

LW – poziom mocy 
akustycznej 1 m 2 
przegrody [dB(A)] 

dzień noc  

Hala 
produkcyjna 

8h/8h 0h/1h 80,0 15 59,0 

Magazyny 8h/8h 0h/1h 70,0 15 49,0 
Przepompownia 8h/8h 1h/1h 75,0 15 54,0 
Stacja zasilania 
awaryjnego 

8h/8h 1h/1h 75,0 15 54,0 

Pozostałe elementy modelu obliczeniowego 

Do modelu obliczeniowego, oprócz źródeł hałasu, wprowadzone zostały budynki 
planowane na terenie inwestycji oraz budynki położone w bezpośrednim otoczeniu 
projektowanej inwestycji. 

Oddziaływanie instalacji 

Zakład funkcjonować będzie wyłącznie w porze dziennej jednak w porze nocnej może 
zdarzyć się sytuacja pracy przepompowni czy stacji zasilania awaryjnego, dlatego obliczenia 
przeprowadzono zarówno dla pory dziennej jak i dla pory nocnej. Wyniki przeprowadzonych 
obliczeń w płaszczyźnie 4,0 m nad poziomem terenu oraz w punktach kontrolnych, 
zlokalizowanych przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej, przedstawiono poniżej. 

Rozkład poziomu hałasu w płaszczyźnie 4,0 m nad poziomem terenu 

Wyniki obliczeń poziomu hałasu w siatce obliczeniowej położonej na wysokości 4 m 
nad poziomem terenu przedstawiają załącznik graficzny 2 – poziom hałasu w porze dziennej 
oraz załącznik graficzny 3 – poziom hałasu w porze nocnej. Przedstawione wyniki wskazują, 
że poziom hałasu na wschodniej granicy terenu własności Inwestora wynosić będzie 
maksymalnie ok. 45 dB(A). Wyższy poziom hałasu występować może na północnej granicy 
terenu inwestycji, w sąsiedztwie hali produkcyjnej, jednak nie powinien on przekraczać 
50 dB(A). W porze nocnej poziom hałasu na wschodniej granicy terenu inwestycji może 
nieznacznie przekraczać poziom 40 dB(A). 



RAPORT  O  ODDZIAŁYWANIU  NA  ŚRODOWISKO  PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJ ĄCEGO  NA  ZMIANIE  SPOSOBU  ZAGOSPODAROWANIA  TEREN U  
POPRZEZ  BUDOWĘ  NOWYCH  OBIEKTÓW, DZ. EW.  NR  3012/16 I 3012/15,  OBRĘB  0001  KRZEPICE,  JEDNOSTKA  EWIDENCYJNA  KRZEPIC E - MIASTO 

 

AM ENVIRO Marek Deneszewski,  ul. Anny 1, 47-400 Racibórz, www.am-enviro.pl,  
e-mail: am.enviro@interia.pl, tel. 604 168 580, NIP: 6391825698, REGON: 243541265 Strona 48 

 

 

Na granicy najbliższego terenu zabudowy zagrodowej poziom hałasu w porze dziennej 
wynosić może ok. 40 dB(A), natomiast w porze nocnej terenów ok. 38 dB(A). Na granicy 
dalszych terenów zabudowy zagrodowej poziom hałasu w porze dziennej wynosić może 
maksymalnie ok. 30 dB(A), natomiast w porze nocnej ok. 25 dB(A).  

Poziom hałasu w punktach na wysokości 4,0 m przy elewacjach budynków 

Poniżej w tabeli przedstawiono obliczony poziom hałasu w punktach obliczeniowych, 
zlokalizowanych przy elewacji najbliższych budynków chronionych przed hałasem. Punkt 
obliczeniowy umieszczono na wysokości 4 m nad poziomem terenu, a ich lokalizacja 
przedstawiona została na załączniku graficznym 2. W tabeli przedstawiono również poziom 
hałasu zmierzony na granicy terenów chronionych w stanie istniejącym oraz oddziaływanie 
skumulowane, czyli oddziaływanie projektowanego zakładu z uwzględnieniem oddziaływania 
przemysłowych źródeł hałasu już istniejących na tym obszarze. 

Tabela 10 Poziom hałasu w punktach kontrolnych na w ysoko ści 4,0 
m npt. przy najbli ższych budynkach mieszkalnych 

Numer 
punktu 

Lokalizacja  Dopuszczalny 
poziom hałasu 

dzień/noc [dB(A)] 

Obliczony poziom 
hałasu dla zakładu 
dzień/noc [dB(A)] 

1 budynek nr 20 na działce nr 1503  55/45 34,4/30,4 
2 budynek nr 19 na działce nr 1491 55/45 27,6/15,5 
3 budynek nr 18 na działce nr 1490 55/45 26,9/14,7 
4 budynek nr 17 na działce nr 1489 55/45 27,3/13,9 

Według przeprowadzonych analiz i obliczeń po uruchomieniu inwestycji poziom hałasu 
przy najbliższej zabudowie chronionej akustycznie, tzn. zabudowie zagrodowej, nie będzie 
przekraczał wartości dopuszczalnych.  

Dla pozostałych terenów nie obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.  

5.1.7 Oddziaływanie inwestycji w zakresie wibracji 

Wibracjami nazywa się niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne rozprzestrzeniające 
się w ośrodkach stałych. Wpływ wibracji na zdrowie człowieka jest rozpoznany, głównie 
dzięki problematyce występowania wibracji na stanowiskach pracy w przemyśle ciężkim i 
budownictwie. W prawodawstwie polskim brak jest jednak przepisów regulujących kwestię 
wpływu drgań mechanicznych na środowisko oraz wartości normatywnych określających 
dopuszczalne wielkości przenoszonych drgań do środowiska. 

Jak wspomniano wcześniej, zjawiska wibracji występują najczęściej w związku z pracą 
zakładów przemysłu ciężkiego lub budowlanego oraz przy pracach budowlanych 
wykorzystujących ciężki sprzęt budowlany, a także w sąsiedztwie tras komunikacyjnych 
charakteryzujących się wysokim natężeniem ruchu przy dużym udziale samochodów 
ciężarowych.  

Na terenie obiektu nie występują żadne urządzenia, których praca może generować 
wibracje. Stwierdza się, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem uciążliwości w 
zakresie drgań mechanicznych. Z funkcjonowaniem zakładu nie będzie związane 
przenoszenie ponadnormatywnych wibracji zarówno przez grunt jak i elementy konstrukcyjne 
obiektów. 
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5.1.8 Wnioski oraz propozycja ustaleń decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 

1. Inwestycja, której dotyczy raport, będzie źródłem emisji hałasu do środowiska na 
etapie jej realizacji. W związku jednak ze znaczną odległością terenu inwestycji od 
terenów chronionych akustycznie oraz w związku z faktem, że etap prac budowlanym 
będzie etapem krótkotrwałym, stwierdzić można, że uciążliwość hałasu na tym etapie 
będzie niewielka.  

2. Funkcjonowanie zakładu powodować będzie emisję hałasu do środowiska głównie w 
porze dziennej, jednak może zdarzyć się sytuacja pracy niektórych obiektów w porze 
nocnej. 

3. Przeprowadzona analiza oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia wskazuje, że 
w przypadku realizacji inwestycji i pracy instalacji z przyjętymi założeniami 
zapewnione zostanie dotrzymanie, na terenach chronionych, obowiązujących norm 
jakości klimatu akustycznego zarówno w porze dziennej jak i w porze nocnej.  

4. Zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity: Dz. U. z dnia 13.03.2017 r., poz. 519 z późn. zm.) nowo budowany lub 
przebudowywany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być 
oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska. 
Przeprowadzona analiza wskazuje, że dla instalacji nie ma konieczności 
wprowadzania szczególnych środków technicznych ochrony przed hałasem.  

5. Dla instalacji nie ma konieczności prowadzenia stałego lub okresowego monitoringu 
hałasu. 

6. Uciążliwość akustyczną przedsięwzięcia w stosunku do ludności określa się jako 
niską, nie stwierdza się również uciążliwości dla środowiska w zakresie drgań 
mechanicznych i wibracji. 

5.2 Zanieczyszczenie powietrza 

5.2.1 Wprowadzenie – cel i zakres opracowania 

W niniejszym rozdziale określono stopień uciążliwości dla otoczenia i środowiska pod 
względem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w kontekście rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87, z dn. 03.02.2010) oraz określono 
uwarunkowania jakie powinna spełniać przedmiotowa inwestycja, aby zagwarantować, iż jej 
oddziaływanie na stan zanieczyszczenia powietrza nie będzie większe niż to dopuszczają 
standardy obowiązujące w Polsce. 

5.2.2 Emisja zanieczyszczeń na etapie realizacji inwestycji 

Emisja zanieczyszczeń atmosferycznych w okresie realizacji przedsięwzięcia 
uzależniona będzie w głównej mierze od rodzaju wykonywanych prac budowlanych. Prace 
będą odbywały się w kilku etapach, które ze względu na swój charakter mogą być 
potencjalnym źródłem emisji pyłów i gazów do atmosfery. Największa emisja w czasie 
realizacji inwestycji związana jest przede wszystkim ze spalaniem paliw w komorach 
silnikowych maszyn budowlanych oraz samochodów ciężarowych dostarczających sprzęt i 
materiały budowlane tj. kruszywa, elementy konstrukcyjne hal, urządzenia technologiczne 
oraz wywożące ewentualne nadkłady ziemi wydobytej pod fundamenty. 

Wielkość emisji dla pojazdów poruszających w czasie budowy przedsięwzięcia 
obliczono w oparciu o wskaźniki opisane w poradniku pn. „Inwentaryzacja emisji 
zanieczyszczeń powietrza” z 2016 r. przygotowanego przez Europejską Agencje Środowiska 
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i Europejski Program Monitoringu i Badań EMEP/EEA, które zebrano i przedstawiono w 
tabeli poniżej: 

Tabela 11 Wska źniki emisji ze spalania oleju nap ędowego 

Kategoria pojazdu 
NOx

* CO HC** PM 
g/kg paliwa  

Koparki, ładowarki 32,63 10,8 3,38 2,104 
Samochody ciężarowe 33,37 7,58 1,92 0,94 

gdzie: 
 *w obliczeniach przyjęto założenie iż dwutlenek azotu stanowi 

14 % tlenków azotu (dla normy EURO III) – źródło – EEA 
opracowanie B710 dotyczące emisji z transportu drogowego 
tabela 9-2, w obliczeniach przyjęto wskaźniki emisji dla NO2 
odpowiednio 4,57 i 4,67 g/kg paliwa. 

 **wskaźnik obejmuję sumę wszystkich węglowodorów, w 
obliczeniach przyjęto wartości dopuszczalne dla 
węglowodorów aromatycznych, dla których wyznaczono 
mniejsze wartości odniesienia niż w przypadku węglowodorów 
alifatycznych. 

Łącznie w ciągu godziny na terenie inwestycji, maszyny oraz samochody ciężarowe nie 
powinny zużywać więcej niż 30 dm3 oleju napędowego (25 dm3 – koparki, 5 dm3 – 
samochody ciężarowe) co przy uwzględnieniu gęstości oleju na poziomie 0,845 kg/dm3 
emisja nie powinna przekraczać: 

Tabela 12 Emisja maksymalna ze spalania oleju w kom orach 
silnikowych pojazdów budowlanych 

L.p. Substancja zanieczyszczaj ąca 
Emisja max 

[kg/h] 
1 Dwutlenek azotu 0,0972 
2 Tlenek węgla 0,2265 
3 Węglowodory 0,0715 
4 Dwutlenek siarki 0,0441 
5 Pył zawieszony PM10 = PM2.5 0,0972 

Tabela 13 Emisja maksymalna ze spalania oleju w kom orach 
silnikowych samochodów ci ężarowych 

L.p. Substancja zanieczyszczaj ąca 
Emisja max 

[kg/h] 
1 Dwutlenek azotu 0,0199 
2 Tlenek węgla 0,0320 
3 Węglowodory 0,0081 
4 Dwutlenek siarki 0,0040 
5 Pył zawieszony PM10 = PM2.5 0,0199 

W trakcie realizacji inwestycji dla dodatkowego ograniczania emisji zanieczyszczeń 
zaleca się aby zachować wysoką kulturę prowadzenia robót w szczególności poprzez: 

− zastosowanie sprawnego sprzętu budowlanego, 
− transport materiałów sypkich w opakowaniach pojazdami do tego 

przystosowanymi, przykrywanie skrzyń ładunkowych plandekami, 
− magazynowanie materiałów sypkich w miejscach osłoniętych przed 

wiatrem, o ile to możliwe w opakowaniach fabrycznych, 
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− zapobieganie zanieczyszczeniu lokalnych dróg piaskiem i innymi 
materiałami, które przemieszczane przez pojazdy mógłby 
powodować pylenie w obszarze zabudowy mieszkaniowej, 

− ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych 
maszyn i pojazdów na biegu jałowym, 

− ograniczenie prędkości ruchu pojazdów w rejonie budowy, 
− zapewnienie efektywnych dojazdów na teren budowy, 
− jeśli to możliwe zraszanie dróg transportowych oraz prowadzenie 

prac charakteryzujących się największym pyleniem w okresach 
deszczowych. 

5.2.3 Emisja zanieczyszczeń na etapie funkcjonowania inwestycji 

Głównymi źródłami substancji emitowanych do otoczenia z terenu przedmiotowego 
zaplecza szkoleniowo-produkcyjno-magazynowego będą kotłownia gazowa, oczyszczalnia 
ścieków oraz ruch pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia. 

Spalanie gazu 

W ramach przedsięwzięcia planowana jest instalacja kotłowni gazowej o mocy 900 kW 
w pomieszczeniu technicznym budynku konferencyjnego. Kotłownia zasilana będzie gazem 
ziemnym ze spalaniem którego do atmosfery przedostają się takie zanieczyszczenia jak 
dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO) oraz niewielkich ilości 
zanieczyszczeń pyłowych. Do oszacowania emisji z tego źródła przyjęto wskaźniki emisji z 
procesu energetycznego spalania paliwa sporządzonych przez Krajowy Ośrodek 
Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBiZE, które przedstawiono poniżej:  

Tabela 14 Wska źniki ze spalania gazu GZ 50 

L.p. Zanieczyszczenia 
Jednostka 
wska źnika 

Nominalna 
moc cieplna 

kotła 
≤ 0,5 

1 Dwutlenek siarki  

g/m3 

0,002 × s 
2 Dwutlenek azotu 1,75 
3 Tlenek węgla 0,24 
4 Pył zawieszony całkowity TSP 0,0005 

gdzie: 
 s – zawartość siarki całkowitej wyrażona w mg na metr 

sześcienny [mg/m3] – przyjęto w obliczeniach 40,00 mg/m3 

Przyjmując moc cieplną kotłowni wynoszącą 900 kW i jej sprawność na poziomie 96 % 
wyliczono maksymalne godzinowe zużycie gazu wynoszące 85,44 Nm3 przy wartości 
opałowej gazu GZ50 wynoszącej 39 500 kJ/Nm3. Czas pracy kotłowni z maksymalną mocą 
przyjęto na poziomie 4000 godzin w ciągu roku co pozwala oszacować roczne zużycie gazu 
na poziomie 341760 m3. Na podstawie powyższych danych wyliczono maksymalną 
godzinową emisję zanieczyszczeń ze spalania gazu: 

Dwutlenek siarki:  

(0,002 g/m 3 × 40 mg/m 3 × 85,44 m3/h)/1000 = 0,00683 kg/h; 

Dwutlenek azotu:  

(1,75 g/m 3 × 85,44 m3/h) /1000 = 0,1495 kg/h; 
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Tlenek węgla:  

(0,240 g/m 3 × 85,44 m3/h) /1000 = 0,0205 kg/h; 

Pył ogółem:  

(0,0005 g/m 3 × 85,44 m3/h) /1000 = 0,00004 kg/h; 

 
Zanieczyszczenia będą emitowane kominem o wysokości 8,5 m oraz średnicy 0,4 m. 

Odpowietrzenie oczyszczalni ścieków 

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się mechaniczno-biologiczną 
oczyszczalnie ścieków, której elementy technologiczne umieszczone są w zbiorniku 
kontenerowym, który usytuowany będzie pod ziemią. W celu oszacowania emisji z 
funkcjonowania oczyszczalni ścieków posłużono się z uwagi na brak dostępnych 
wskaźników dla tego typu oczyszczalni, wskaźnikami odnoszącymi się go standardowych 
oczyszczalni, które zawarte zostały w opracowaniu z 2002 roku, PWN „Odory” autorstwa 
Joanny Kośmider, oraz w oparciu o opracowanie „Municipal Wastewater Treatment Area 
Source Category Calculation Methodology Sheet, które zestawiono w tabeli poniżej: 

Tabela 15 Charakterystyka ścieków surowych doprowadzanych do 
oczyszczalni. 

Substancje  Wskaźnik surowych ścieków  
NH3 0,12lb/106gal = 0,06kg/3785m3 = 0,00002kg NH3/m

3 ścieków surowych  
CH4 (P)*1,56(lbCH4/(capita/rok) = 18000 * 1,56 = 14040 kg/rok  
Metyloamina 0,012 g/m3 ścieków surowych 
Pirydyna 0,0030 g/m3 ścieków surowych 
Fenol 0,0024 g/m3 ścieków surowych 
p-Krezol 1,71E-06 g/m3 ścieków surowych 
Siarkowodór 0,0028 g/m3 ścieków surowych 

Przewidywana ilość ścieków w ciągu doby nie powinna przekraczać 12 m3. Do 
oszacowania emisji przyjęto najmniej korzystną sytuację kiedy cała dobowa ilość ścieków 
zostanie dostarczona w ciągu godziny. Czas pracy oczyszczalni przyjęto na podstawie 
wyliczenia: 

12 m3/dobę × 366 dni w roku = 4392 m 3 

Przyjmując maksymalną ilość ścieków w ciągu godziny na poziomie 12 m3 łącznie w 
ciągu roku emisja z odpowietrzaniem oczyszczalni ścieków wynosić będzie 366 godzin. Na 
tej podstawie wyliczono emisję z oczyszczalni ścieków: 

Amoniak:  

0,00002 kg × 12 m 3/h = 0,00024 kg/h; 

Metyloamina:  

0,012 g/m 3 × 12 m3/h = 0,144 g/h = 0,000144 kg/h; 

Pirydyna:  

0,003 g/m 3 × 12 m3/h = 0,036 g/h = 0,000036 kg/h; 
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Fenol:  

0,0024 g/m 3 × 12 m3/h = 0,0288 g/h = 0,0000288 kg/h; 

Krezol:  

0,00000171 g/m 3 × 12 m3/h = 0,0000205 g/h = 0,000000021 kg/h; 

Siarkowodór:  

0,0028 g/m 3 × 12 m3/h = 0,0336 g/h = 0,0000336 kg/h; 

Odpowietrzenie oczyszczalni odbywać będzie się emitorem usytuowanym ok. 1,0 m na 
powierzchnią terenu i średnicy 0,2 m 

Spalanie paliw w komorach silnikowych pojazdów 

Na terenie zakładu poruszać będą się pojazdy osobowe, ciężarowe oraz rolnicze, które 
w wyniku spalania paliw w komorach silnikowcy są źródłami emisji zanieczyszczeń takich 
jak: dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), węglowodory (HC) oraz niewielkich ilości 
zanieczyszczeń pyłowych. 

Po terenie zaplecza szkoleniowo-produkcyjno-magazynowego szacuje się, iż dziennie 
poruszać będzie się ok. 5 pojazdów ciężarowych, 5 rolniczych oraz 20 pojazdów osobowych. 
Emisja z tych źródeł uzależniona jest od zużycia paliwa w czasie wykonywania manewrów 
na terenie przedsięwzięcia.  Z uwagi, iż pojazdy osobowe po wjechaniu na teren zaplecza 
będą od razu wyłączane emisja z tych źródeł będzie znikoma i pominięto ją w obliczeniach. 

Do oszacowania emisji z ruchu pojazdów ciężarowych i rolniczych z uwagi na 
charakter prac w obliczeniach przyjęto pewne założenia: 

− przykładowa trasa przejazdu po terenie zakładu wynosi 1 km; 
− zużycie paliwa (oleju napędowego) przez pojazdy – 30 dm3/100 km; 
− każdy pojazd zużyje na przykładowym odcinku 0,3 dm3 oleju 

napędowego 
− zużycie paliwa na biegu jałowym – 5 dm3/h; 
− każdy pojazd pracować będzie na biegu jałowym przez 5 minut; 
− zużycie oleju napędowego na biegu jałowym – 0,42 dm3; 
− postój pojazdów na biegu jałowym wyznaczono pomiędzy halą 

magazynową a hal punktu skupu; 
− gęstość oleju napędowego – 840 g/dm3. 

W obliczeniach posłużono się wskaźnikami opisanymi w poradniku pn. „Inwentaryzacja 
emisji zanieczyszczeń powietrza” z 2016 r. przygotowanego przez Europejską Agencje 
Środowiska i Europejski Program Monitoringu i Badań EMEP/EEA, które dla samochodów 
ciężarowych przedstawiono w tabeli nr 16, a dla pojazdów rolniczych w tabeli nr 19. 

Tabela 16 Wska źniki emisji ze spalania oleju nap ędowego dla 
pojazdów rolniczych. 

Kategoria pojazdu  NOx
* CO HC** PM 

g/kg paliwa  
Pojazdy rolnicze 34,5 11,5 3,54 1,9 

*udział dwutlenku azotu w sumie tlenków azotu (NO2/NOx) - 14 % 
(dla normy Euro III i IV), w obliczeniach przyjęto wskaźnik 
emisji 4,83 g/kg paliwa 

**wskaźnik obejmuję sumę wszystkich węglowodorów, w 
obliczeniach przyjęto wartości dopuszczalne dla 
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węglowodorów aromatycznych, dla których wyznaczono 
mniejsze wartości odniesienia niż w przypadku węglowodorów 
alifatycznych. 

W obliczeniach przyjęto najmniej korzystną sytuacje, kiedy wszystkie zakładane 
pojazdy, które mają wjechać w ciągu doby na teren ośrodka, wjadą w jednej godzinie. 

Dwutlenek azotu:  

(0,3 dm 3 × 0,84 kg/dm 3) × 4,7 g/kg = 0,00118 g/h × 5/1000 = 0,00592 kg/h;  

(0,3 dm 3 × 0,84 kg/dm 3) × 4,83 g/kg = 0,00122 g/h × 5/1000 = 0,00609 kg/h ; 

(0,42 dm 3 × 0,84 kg/dm 3) × 4,7 g/kg = 0,00166 g/h × 5/1000 = 0,00592 kg/h;  

(0,42 dm 3 × 0,84 kg/dm 3) × 4,83 g/kg = 0,0017 g/h × 5/1000 =0,00852 kg/h. 

Tlenek węgla:  

(0,3 dm 3 × 0,84 kg/dm 3) × 7,58 g/kg = 0,00191 g/h × 5/1000 = 0,00955 kg/h ; 

(0,3 dm 3 × 0,84 kg/dm 3) × 11,5 g/kg = 0,0029 g/h × 5/1000 = 0,01449 kg/h;  

(0,42 dm 3 × 0,84 kg/dm 3) × 7,58 g/kg  0,00267 g/h × 5/1000 = 0,01337 kg/h;  

(0,42 dm 3 × 0,84 kg/dm 3) × 11,5 g/kg = 0,00406 g/h × 5/1000 =0,0203 kg/h. 

Węglowodory:  

(0,3 dm 3 × 0,84 kg/dm 3) × 1,92 g/kg = 0,00048 g/h × 5/1000 = 0,00242 kg/h ; 

(0,3 dm 3 × 0,84 kg/dm 3) × 3,54 g/kg = 0,00089 g/h × 5/1000 = 0,00446 kg/h ; 

(0,42 dm 3 × 0,84 kg/dm 3) × 1,92 g/kg  0,00068 g/h × 5/1000 = 0,00339 kg/h;  

(0,42 dm 3 × 0,84 kg/dm 3) ×3,54 g/kg = 0,00125 g/h × 5/1000 =0,00624 kg/h. 

Pył zawieszony:  

(0,3 dm 3 × 0,84 kg/dm 3) × 0,94 g/kg = 0,00024 g/h × 5/1000 = 0,00118 kg/h ; 

(0,3 dm 3 × 0,84 kg/dm 3) × 1,9 g/kg = 0,00048 g/h × 5/1000 = 0,00239 kg/h;  

(0,42 dm 3 × 0,84 kg/dm 3) × 0,94 g/kg  0,00033 g/h × 5/1000 = 0,00166 kg/h;  

(0,42 dm 3 × 0,84 kg/dm 3) × 1,9 g/kg = 0,00067 g/h × 5/1000 =0,00335 kg/h. 

Jak wynika z obliczeń emisja ze spalania oleju napędowego w komorach silnikowych 
pojazdów ciężarowych oraz rolniczych również będzie niewielka. Dodatkowo emisja ta 
będzie rozłożona na trasie przejazdu, dlatego w obliczeniach rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń uwzględniono jedynie prace na biegu jałowym. 

5.2.4 Metodyka obliczeniowa 

Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku przeprowadzono 
zgodnie z metodyką obliczeniową zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 
stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. 
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U. nr 16 poz. 87, z dn. 03.02.2010) z wykorzystaniem programu komputerowego „OPERAT 
FB”. 

Kluczowymi ograniczeniami wynikającymi z w/w rozporządzenia dla wielkości 
dopuszczalnej emisji i imisji zanieczyszczeń atmosferycznych z przedmiotowego 
gospodarstwa jest: 

− konieczność dochowania standardów imisyjnych na terenach nie 
należących do inwestora (tj. na poziomie 0m npt. wszędzie poza 
posesją, do której inwestor ma tytuł prawny), 

− konieczność dochowania standardów imisyjnych na wysokości 
najbardziej narażonych kondygnacji zabudowy mieszkaniowej, 
obiektów użyteczności publicznej itp. znajdujących się w zasięgu 
10×hmax od najwyższego emitora. 

Stan jakości powietrza 

Ocenę, jakości powietrza w rejonie przedmiotowej inwestycji określił Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach pismem znak: DCM.7016.38.2017 z dnia 
26.05.2017 roku, aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie planowanego 
przedsięwzięcia przedstawia się następująco: 

− Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM 10 - 34 µg/m3, 
− Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM 2.5 -23 µg/m3, 
− Średnioroczne stężenie dwutlenku azotu - 10 µg/m3, 
− Średnioroczne stężenie dwutlenku siarki - 6 µg/m3, 
− Średnioroczne stężenie benzenu -1,6 µg/m3, 
− Średnioroczne stężenie ołowiu - 0,02 µg/m3. 

Dla pozostałych zanieczyszczeń emitowanych z terenu fermy przyjęto poziom 10% 
wartości poziomów odniesienia. 

Parametry jakości powietrza  

Zgodnie z metodyką referencyjną, w niniejszym opracowaniu jakość powietrza 
określona jest przez podanie wartości maksymalnych stężeń jednogodzinnych w środowisku 
(Smax), wartości średniorocznych (Sa) oraz częstości występowania w środowisku stężeń 
większych niż poziomy odniesienia które dla emitowanych zanieczyszczeń z 
przedmiotowego gospodarstwa przedstawiono w tabeli poniżej: 

Tabela 17 Warto ści odniesienia dla st ężeń substancji emitowanych 
z terenu przedsi ęwzięcia 

Lp. Nazwa substancji 

Dopuszczalne warto ści st ężeń 
w mikrogramach na metr 

sześcienny ( µg/m 3) w 
odniesieniu do okresu: 

Tło 
zanieczyszczania 

powietrza 

1 godziny (D1)  1 roku (Da)  1 roku (Da)  
1 Amoniak (7664-41-7) 400 50 5 
2 Siarkowodór (7783-06-4) 20 5 0,5 
3 Pył zawieszony PM10 (-) 280 40 34 
4 Pył zawieszony PM2.5 (-) - 25-20* 23 
5 Dwutlenek azotu (10102-44-0) 200 40 10 
6 Dwutlenek siarki (7446-09-5) 350 20 6 
7 Węglowodory aromatyczne (-) 1000 43 4,3 
8 Węglowodory alifatyczne (-) 3000 1000 100 
9 Tlenek węgla (630-08-0) 30 000 - - 
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Lp. Nazwa substancji 

Dopuszczalne warto ści st ężeń 
w mikrogramach na metr 

sześcienny ( µg/m 3) w 
odniesieniu do okresu: 

Tło 
zanieczyszczania 

powietrza 

1 godziny (D1)  1 roku (Da)  1 roku (Da)  
10 Metyloamina (74-89-5) 100 13 1,3 
11 Pirydyna (110-86-1) 20 2,5 0,25 
12 Fenol (108-95-2) 20 2,5 0,25 
13 Krezol (1319-77-3) 30 1,6 0,16 

*Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031, z dn. 24.08.2012) określa dla 
PM 2,5 jedynie normę roczną, wynoszącą: 

− 25 µg/m3 od roku 2015 
− 20 µg/m3 od roku 2020 

Zgodnie z w/w rozporządzeniem, wartości odniesienia substancji w powietrzu lub 
dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość 
przekraczania wartości D1 przez stężenia uśrednione dla jednej godziny jest nie większa niż 
0,274% czasu w roku w przypadku SO2, a 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji. 

Budynki chronione 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa wyższa niż parterowa oraz pozostałe obiekty 
chronione wymienione w rozdziale 3.2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 
stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu  
zlokalizowane są w odległości większej niż 10 Hmax (najbliższa zabudowa oddalona jest od 
najwyższego emitora zakładu (H=8,5m) w odległości ok. 176 m)  w związku z czym w 
opracowaniu nie było potrzeby przeprowadzania obliczeń przy najbliższej zabudowie. 

5.2.5 Charakterystyka topograficzna wraz z określeniem szorstkości terenu – 50 
Hmm 

W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego gospodarstwa przeważają tereny pól 
uprawnych oraz tereny leśne.  

Analizę szorstkości terenu w otoczeniu przedmiotowej inwestycji przeprowadzono 
obliczeniowo z wykorzystaniem ortofotomapy (w celu określenia powierzchni 
poszczególnych obszarów charakteryzujących się różną wartością współczynnika z0) oraz 
jednostkowych współczynników szorstkości dla danego typu pokrycia.  

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 wyznacza się w zasięgu 50Hmax 
według wzoru: 

∑=
c

occ zF
F

z *
1

0

 
Zestawienie powierzchni sąsiadującej z planowaną inwestycją wraz z określeniem 

współczynników szorstkości terenu przedstawiono poniżej: 
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Tabela 18 Zestawienie powierzchni charakteryzuj
pokryciem terenu w otoczeniu przedmiotowego 
gospodarstwa.

Pokrycie terenu
Pola uprawne 
Zwarta zabudowa wiejska
Lasy 
Sady, zarośla, zagajniki
 

Ostatecznie do obliczeń
współczynnik szorstkości terenu na poziomie z

5.2.6 Analiza warunków atmosferycznych

Poza wielkościami emisji, o poziomie st
wprowadzających zanieczyszczenia do powietrza
poszczególnych zjawisk meteorologicznych, wpływ na poziom st
punktach terenu będą miały nastę

− rozkład kierunków wiatrów,
− rozkład prędkości wiatrów,
− sposób mieszania si

występowanie poszczególnych stanów równowagi atmosfery,
− opady, zamglenia i inne zjawiska atmosferyczne.

Informacje na temat wiatrów wyst
przedsięwzięcia uzyskano z róż
wiatru na poszczególnych kierunkach:

Rysunek 10 Czę
kierunkach 
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Zestawienie powierzchni charakteryzuj ących si
pokryciem terenu w otoczeniu przedmiotowego 
gospodarstwa.  

Pokrycie terenu  Współczynnik Z 0 Powierzchnia [%]
0,035 71,7 

zabudowa wiejska 0,5 1,3 
2 8,8 

la, zagajniki 0,4 18,2 
Z0 = 0,2796 

Ostatecznie do obliczeń rozkładu zanieczyszczeń atmosferycznych przyj
ści terenu na poziomie z0= 0,2796. 

Analiza warunków atmosferycznych 

ciami emisji, o poziomie stężeń zanieczyszczeń
cych zanieczyszczenia do powietrza decydują warunki meteorologiczne

poszczególnych zjawisk meteorologicznych, wpływ na poziom stężeń w poszczególnych 
y następujące czynniki: 

rozkład kierunków wiatrów, 
ę ści wiatrów, 

sposób mieszania się poszczególnych warstw atmosfery, czyli 
powanie poszczególnych stanów równowagi atmosfery,

opady, zamglenia i inne zjawiska atmosferyczne. 

temat wiatrów występujących w otoczeniu 
z róży reprezentującej częstość występowania, kierunki i pr

wiatru na poszczególnych kierunkach: 

Częstotliwo ść i pr ędkość wiatrów na poszczególnych 
kierunkach świata.  
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ących si ę różnym 
pokryciem terenu w otoczeniu przedmiotowego 

Powierzchnia [%]  

 atmosferycznych przyjęto 

 zanieczyszczeń wokół źródeł 
 warunki meteorologiczne. Z 

ęż ń w poszczególnych 

 poszczególnych warstw atmosfery, czyli 
powanie poszczególnych stanów równowagi atmosfery, 

cych w otoczeniu przedmiotowego 
powania, kierunki i prędkość 

 

na poszczególnych 
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Z analizy róży wiatrów, rozkładu prędkości i kierunków wiania wynika, że na 
analizowanym terenie głównymi kierunkami wiania wiatrów są kierunki: 

− południowo zachodni (SSW) do 13,87%, oraz 
− zachodni (W) do 12,2%. 

W związku z powyższym najbardziej narażone na zanieczyszczenia będą tereny 
położone na północny wschód oraz wschód od lokalizacji emitorów. 

Dominującymi prędkościami wiatrów są prędkości od 0-3 m/s, a więc prędkości małe, 
decydujące o słabym rozpraszaniu zanieczyszczeń w powietrzu. Razem z prędkościami do 1 
m/s i od 2 do 3 m/s wiatry te stanowią 71,78% wszystkich wiejących na tym terenie wiatrów. 

Czynnikiem istotnym, mającym wpływ na rozkład stężeń zanieczyszczeń są także 
stany równowagi atmosfery występujące na danym terenie. Jak wynika z analizy róży 
wiatrów zdecydowanie przeważa 4 stan równowagi atmosfery – obojętny. Stan ten trwa 
46,44% czasu w ciągu roku i sprzyja rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń w górnych 
partiach atmosfery, natomiast nie sprzyja gromadzeniu się większych stężeń w warstwie przy 
ziemi 

5.2.7 Charakterystyka techniczna źródeł emitorów. 

Do obliczeń rozkładu stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych w środowisku przyjęto 
emitor o następujących parametrach: 

Tabela 19 Zestawienie parametrów poszczególnych emi torów z 
terenu przedmiotowego zakładu 

L.p. Źródło Emitor X [m] Y [m] h [m]  d [m]  
v 

[m/s] 
T0 

[oK] 
1 Kotłownia gazowa E-1 1221,9 551,8 8,5 0,4 0,00 293 
2 Oczyszczalnia ścieków E-2 713,6 656,5 1,0 0,2 0,00 293 
3 Bieg jałowy poj. ciężar. E-ciężar 956,9 704,1 0,5 0,2 0,00 293 
4 Bieg jałowy poj. rol. E-rol 956,9 704,1 2 0,2 0,00 293 

5.2.8 Omówienie wyników 

Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w 
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87, z 
dn. 03.02.2010), jeżeli zakres obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń spełnia 
następujący warunek Smm<0,1*D1 to na tym etapie kończy się wymagane obliczenia. W tabeli 
poniżej zestawiono oceny z których wynika że jedynie dla dwutlenku siarki, krezolu oraz pyłu 
PM2.5 nie są wymagane pełne obliczenia dla pozostałych substancji obliczenia te wykonano 
uwzględniając aktualny stan jakości powietrza.: 

Tabela 20 Zestawienie wszystkich emitowanych zaniec zyszczeń z 
podziałem na zanieczyszczenia wymagaj ące obliczenia 
stężeń w sieci receptorów 

Nazwa zanieczyszczenia  Suma st ężeń 
max.  [µg/m 3] 

Stęż. dopuszcz.  
D1 [µg/m 3] 

Ocena 

pył PM-10 931  280  Smm > D1 
dwutlenek siarki 5,20 350  Smm < 0.1*D1 
tlenki azotu jako NO2 9472  200  Smm > D1 
tlenek węgla 15374  30000  0.1*D1< Smm <D1 
amoniak 50,4 400  0.1*D1< Smm <D1 
fenol 6,05 20  0.1*D1< Smm <D1 
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Nazwa zanieczyszczenia  Suma st ężeń 
max.  [µg/m 3] 

Stęż. dopuszcz.  
D1 [µg/m 3] 

Ocena 

siarkowodór 7,06 20  0.1*D1< Smm <D1 
węglowodory  3935  1000  Smm > D1 
krezol 0,00431 30  Smm < 0.1*D1 
metyloamina 30,24 100  0.1*D1< Smm <D1 
pirydyna 7,56 20  0.1*D1< Smm <D1 
pył zawieszony PM 2.5  861 - bez oceny - brak D1 

Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w 
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87, z 
dn. 03.02.2010), jeżeli zakres obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń spełnia 
następujący warunek Smm<0,1*D1 to na tym etapie kończy się wymagane obliczenia. Jednak 
w niniejszym opracowaniu wykonano obliczenia w sieci receptorów dla wszystkich 
emitowanych zanieczyszczeń z uwzględnieniem obecnego tła zanieczyszczeń. 

Rozkład zanieczyszczeń przedstawiono na mapach rozkładu stężeń (załączniki 
graficzne 4-12) oraz w postaci wydruków z programu obliczeniowego, które zamieszczono 
na płycie CD. 

5.2.9 Wnioski. 

1. Przeprowadzona analiza zanieczyszczenia powietrza wykazała, iż funkcjonowanie 
przedmiotowego zakładu nie będzie powodować przekroczeń stężeń odniesienia 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w 
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 
poz. 87, z dn. 03.02.2010) dla emitowanych zanieczyszczeń. 

2. Projektowane źródło emisji zanieczyszczeń nie wymaga uzyskania pozwolenia na 
wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska w sprawie przypadków, w których wprowadzenie gazów lub pyłów do 
powietrza nie wymaga pozwolenia (Dz. U. nr 130, poz. 881 z dn. 02.07.2010). 

3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji z 30 października 2014 (Dz. U. poz. 1542) 
prowadzący instalację nie jest zobowiązany do pomiarów wielkości emisji. 

4. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
zakresie ochrony powietrza na terenie inwestycji nakazuje się stosowanie instalacji 
opartych o wysokosprawne techniki spalania paliw oraz hermetyzację procesów 
produkcyjnych. Z przedmiotowym przedsięwzięciem nie są związane instalacje 
spalania paliw, natomiast procesy produkcyjne są hermetyczne, w stopniu, w jakim 
możliwe jest to w stosowanej technologii. Żadna emitowana substancja nie 
przekracza stężeń powyżej 10 % wartości odniesienia dla nich określonych. 

  



RAPORT  O  ODDZIAŁYWANIU  NA  ŚRODOWISKO  PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJ ĄCEGO  NA  ZMIANIE  SPOSOBU  ZAGOSPODAROWANIA  TEREN U  
POPRZEZ  BUDOWĘ  NOWYCH  OBIEKTÓW, DZ. EW.  NR  3012/16 I 3012/15,  OBRĘB  0001  KRZEPICE,  JEDNOSTKA  EWIDENCYJNA  KRZEPIC E - MIASTO 

 

AM ENVIRO Marek Deneszewski,  ul. Anny 1, 47-400 Racibórz, www.am-enviro.pl,  
e-mail: am.enviro@interia.pl, tel. 604 168 580, NIP: 6391825698, REGON: 243541265 Strona 60 

 

 

5.3 Opis oddziaływania na wody powierzchniowe i pod ziemne 

5.3.1 Zapotrzebowanie na wodę 

Etap realizacji przedsięwzięcia 

Etap realizacji inwestycji wiązać się może z niewielkim zapotrzebowaniem na wodę. 
Zapotrzebowanie to związane będzie również z liczbą osób pracujących na terenie placu 
budowy. 

Przyjmując zapotrzebowanie na wodę zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 
wody (Dz. U. z dnia 31.01.2002 r, nr 8, poz. 70) zapotrzebowanie na wodę utrzymywać się 
będzie na poziomie:  

Dane obliczeniowe:  

− zapotrzebowanie na wodę dla jednej osoby w zakładach w których 
wymagane jest stosowanie natrysków – założono 60 dm3/dobę 

− zakładana ilość pracowników fizycznych – 10 osób 

10 * 60 = 600 dm3/dobę = 0,6 m3/dobę 
W czasie realizacji inwestycji w ciągu dnia zużywanych być może 0,6 m3 wody. 

Zapotrzebowanie na wodę na tym etapie inwestycji powinno zostać uwzględnione w 
projekcie organizacji budowy. 

Etap funkcjonowania przedsięwzięcia 

Planuje się zaopatrywanie obiektu w wodę z gminnej sieci wodociągowej. Jednak w 
przypadku ewentualnego braku możliwości takiego zaopatrzenia w wodę, konieczne może 
okazać się zaopatrzenie obiektu w wodę ze studni głębinowej. Woda na terenie 
przedsięwzięcia wykorzystywana będzie na cele socjalno-bytowe pracowników oraz gości, a 
także na cele porządkowe, tzn. sprzątanie obiektów biurowych, produkcyjnych, 
magazynowych i użytkowych i na cele technologiczne (mycie owoców i warzyw).  

Planuje się, że przedsięwzięcie realizowane będzie etapowo w zależności od 
możliwości oraz zapotrzebowania. W początkowym okresie planuje się zatrudnić 40 osób. 
Dla oszacowania zużycia wody przyjęto średnią dla zakładów pracy (15 dm3/dzień) oraz 
zakładów pracy, w których wymagane jest stosowanie natrysków (60 dm3/dzień), czyli 37,5 
dm3/dzień: 

 
40 osób * 37,5 dm3/dzień * 250 dni = 375 000 dm3/rok = 375 m3/rok 

 
Przy docelowym zatrudnieniu wynoszącym 120 osób zużycie wody wyniesie: 
 

120 osób * 37,5 dm3/dzień * 250 dni = 1 125 000 dm3/rok = 1 125 m3/rok 
 
W celu oszacowania zapotrzebowania na wodę dla celów utrzymania czystości w 

obiektach przyjęto, że sprzątane będą obiekty socjalne, biurowe i użytkowe. Szacunkowa 
powierzchnia przeznaczona do sprzątania wynosić będzie, po realizacji całości inwestycji, 
ok. 7 200 m2. Przyjęto zużycie wody na poziomie 1 dm3/1 m2, stąd: 

 
7 200 m2 * 0,001 m3/m2 * 100 (mycie 2 razy w tygodniu) = 720 m3/rok 

 
Zużycie wody na cele technologiczne (mycie owoców i warzyw) zależne będzie ściśle 

od ilości przetwarzanych surowców. Zgodnie z dokumentem „Najlepsze dostępne techniki 
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(BAT) – wytyczne dla branży spożywczej: owocowo-warzywnej (soki i nektary, przetwory, 
mrożonki)” zużycie wody do mycia owoców oszacować można na poziomie 1,0 – 4,0 
m3/tonę, natomiast zużycie do mycia warzyw na poziomie 1,8 – 2,5 m3/tonę. Przyjmując 
średnie zużycie wody na 2,0 m3/tonę produktów oszacować można, że przy dziennej 
maksymalnej ilości przetworzonych owoców i warzyw wynoszącej 5 Mg, zużyte na te cele 
zostanie 10 m3 wody. Przy rocznej ilości przetworzonych produktów wynoszącej 1250 Mg, 
zużycie wody na cele technologicznie wyniesie 2500 m3. 

Zużycie wody na terenie przedsięwzięcia na cele bytowe wynosić może 1 845 m3/rok , 
czyli średnie dzienne zużycie wody wyniesie 5,05 m3/dobę. Dotyczy to maksymalnego 
założonego zatrudnienia na terenie obiektu. Przy początkowym zatrudnieniu wynoszącym 40 
osób zużycie wody wyniesie 1 095 m3/rok, czyli 3 m3/dobę. 

Zużycie wody na terenie przedsięwzięcia na cele technologiczne (mycie owoców i 
warzyw) wynosić może 2500 m3/rok , czyli średnie dzienne zużycie wody wyniesie 6,85 
m3/dobę. 

Łączne zużycie wody na terenie przedsięwzięcia wynosić może 4345 m3/rok , czyli 
średnie dzienne zużycie wody wyniesie 11,90 m3/dobę. 

5.3.2 Odprowadzenie ścieków 

Ścieki socjalno-bytowe 

Ilość powstających ścieków bytowych jest ściśle związana z ilością wody zużytą na te 
cele. Zatem łączna ilość ścieków bytowych nie będzie przekraczać 1 845 m3/rok . Ścieki 
bytowe odprowadzane będą do projektowanej na terenie obiektu oczyszczalni ścieków. 
Oczyszczalnia zostanie zaprojektowana tak, aby oczyszczone ścieki wprowadzone do ziemi 
lub wód spełniały przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z dn. 
16.12.2014 r., poz. 1800). W przypadku odprowadzania ścieków poprzez oczyszczalnię 
ścieków do wód lub do ziemi inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 i z art. 37 
ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 09.06.2017 r., 
poz. 1121). 

Ścieki technologiczne 

Ilość powstających ścieków technologicznych będzie ściśle związana z ilością wody 
zużytą na te cele. Zatem łączna ilość ścieków technologicznych (z mycia owoców i warzyw) 
nie będzie przekraczać 2 500 m3/rok . Ścieki odprowadzane będą do projektowanej na 
terenie obiektu oczyszczalni ścieków. Zostanie ona zaprojektowana tak, aby oczyszczone 
ścieki wprowadzone do ziemi lub wód spełniały przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. z dn. 16.12.2014 r., poz. 1800). W przypadku odprowadzania 
ścieków poprzez oczyszczalnię ścieków do wód lub do ziemi inwestor zobowiązany jest do 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – zgodnie z art. 
122 ust. 1 pkt 1 i z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity: 
Dz. U. z dn. 09.06.2017 r., poz. 1121). 
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Wody opadowe i roztopowe 

Na terenie planowanej inwestycji powstawać będą następujące rodzaje wód 
opadowych i roztopowych: 

− pochodzące z terenów nieutwardzonych – terenów zieleni oraz 
biologicznie czynnych, 

− pochodzące z powierzchni dachowych, 
− pochodzące z powierzchni utwardzonych – ciągów 

komunikacyjnych i placów. 

Poniżej przedstawiono ilości wód opadowych, jakie będą powstawać z projektowanej 
zabudowy oraz projektowanych terenów utwardzonych na terenie inwestycji. 

Wody opadowe, zarówno z dachów jak i terenów utwardzonych planuje się 
rozprowadzać po terenie należącym do inwestora bez ujmowania ich w systemy 
kanalizacyjne. 

Orientacyjne ilości odprowadzanych wód opadowych z terenu przeznaczonego pod 
inwestycję, przy deszczu miarodajnym, obliczono ze wzoru: 

� = � ∙ � ∙ � 
gdzie: 

− Q – obliczeniowy przepływ ścieków deszczowych, 
− φ – Współczynnik spływu z powierzchni:  

0,95 dla dachów; 0,70 dla dróg i terenów utwardzonych,, 
− q – natężenie deszczu miarodajnego: 130 dm3/s·ha 
− F – powierzchnia szczelna, ha. 
 

Orientacyjne ilości wód opadowych z dachów obiektów (2,927 ha) 

Q = 380,5 dm3/s 

Orientacyjne ilości wód opadowych z dróg i terenów utwardzonych (1,5 ha) 

Q = 195 dm3/s 

 
Roczne ilości wód opadowych i roztopowych obliczono z wykorzystaniem wzoru: 

�� = � ∙ � ∙ � 
gdzie: 

− Qa – ilość wód opadowych w ciągu roku, 
− φ – Współczynnik spływu z powierzchni:  

0,95 dla dachów; 0,70 dla dróg i terenów utwardzonych, 
− H – średnia wysokość opadu rocznego: 650 mm, 
− F – powierzchnia zlewni. 

 
Orientacyjne ilości wód opadowych z dachów projektowanych obiektów (2,927 ha) 

Qa = 0,95 * 0,65 m * 29 270 m3 = 18 074 m3/rok 

Orientacyjne ilości wód opadowych z dróg i terenów utwardzonych (1,5 ha) 

Qa = 0,7 * 0,65 m * 15 000 m2 =  6825 m3/rok 

 
Zgodnie z art. 3 pkt 38 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska 

(tekst jednolity: Dz. U. z dnia 13.03.2017 r., poz. 519 z późn. zm.) przez ścieki rozumie się 
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wody opadowe i roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, 
pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z 
miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz 
transportowych oraz dróg i parkingów. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
uszczegóławia rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z dn. 
16.12.2014 r., poz. 1800). §21 powyższego rozporządzenia mówi: 

1. Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy 
kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: 

1) terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, 
miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub 
powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni 0,1 ha, w ilości, jaka 
powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, 

2) obiektów magazynowych i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z 
opadów o częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 
minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l 
na sekundę na 1 ha 

- mogą być wprowadzana do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji 
zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin 
ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. 

2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż 
powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub 
do ziemi bez oczyszczania. 

Wody opadowe, zarówno z dachów obiektów jak i terenów utwardzonych planuje się 
wprowadzać bezpośrednio do ziemi bez ujmowania ich w systemy kanalizacyjne. W związku 
z brakiem ujmowania wód w system kanalizacyjny nie są one zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ściekami.  

Należy również zaznaczyć, że według danych literaturowych średnie wartości 
substancji ropopochodnych w wodach opadowych przekraczają wartość 15 mg/l jedynie dla 
terenów stacji paliw. Na terenach parkingów oraz ulic średni poziom substancji 
ropopochodnych wynosi 1,2 – 1,7 mg/l oraz 2,2 – 2,4 [40]. W przypadku zawiesiny ogólnej w 
wodach opadowych rejestrowano poziomy zróżnicowane od 42 mg/l do 240 mg/l dla 
parkingów oraz od 61 mg/l do 292 mg/l dla ulic o niewielkim natężeniu ruchu [41]. Natężenie 
ruchu pojazdów na terenie obiektu będzie znacznie niższe niż na drogach lub parkingach 
ogólnodostępnych, przez co ewentualne zanieczyszczenie wód opadowych lub roztopowych 
będzie znacznie niższe, niż te powstałe na wymienionych wyżej powierzchniach. Dodatkowo 
istotne znaczenie ma fakt, że parking dla pojazdów osobowych będzie zadaszony, co 
powoduje, że wody opadowe i roztopowe nie będą powodowały wypłukiwania ewentualnych 
substancji ropopochodnych z terenu parkingu. Na pozostałych drogach na terenie obiektu 
ruch pojazdów będzie niewielki co powoduje, że nie ma istotnego ryzyka zanieczyszczeń 
wód opadowych i roztopowych. Ewentualne wycieki substancji z pojazdów traktować należy 
jako sytuację awaryjną, nie mającą wpływu na normalne funkcjonowanie zakładu. W 
przypadku ewentualnego wycieku substancja powinna zostać zneutralizowana sorbentem, 
następnie uprzątnięta i przekazana jako odpad zewnętrznej firmie, posiadającej odpowiednie 
decyzji do zagospodarowania powstałego odpadu.  

Na terenie obiektu nie będą magazynowane substancje, które mogłyby powodować 
ryzyko zanieczyszczenia wód opadowych i roztopowych, a przez to ryzyko zanieczyszczenia 
środowiska gruntowo-wodnego.  
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5.3.3 Ocena oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne 

Wody powierzchniowe 

Inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Warty. Położona 
jest w granicach Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Dopływ z Iwanowic Małych 
(PLRW6000171816554). Aktualny stan wód JCWP został uznany za zły, przy zagrożeniu 
nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP. 

Według zapisów Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry , 
podstawowe dane charakteryzujące powyższe jednolite części wód powierzchniowych są 
następujące: 

− nazwa JCWP: Dopływ z Iwanowic Małych 
− Typ JCWP: 17 
− region wodny: Warty 
− Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej: RZGW w Poznaniu 
− status JCW wstępny: naturalna część wód 
− status JCW ostateczny: naturalna część wód 
− aktualny stan: zły 
− ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona 
− odstępstwo: tak 
− typ odstępstwa: przedłużenie terminu osiągnięcia celu 

środowiskowego – brak możliwości technicznych, 
dysproporcjonalne koszty 

− termin osiągnięcia dobrego stanu: 2021 
− uzasadnienie odstępstwa: Z uwagi na niską wiarygodność oceny i 

związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia 
dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych 
działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek 
działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym 
w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie 
rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu 
badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach 
wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego 
przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne 
zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej 
skuteczności. 

Wody podziemne 

Teren inwestycji położony jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
Częstochowa (W) (GZWP 325). 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze Jednolitej Części Wód 
Podziemnych nr 98 (kod UE: PLGW600098), wg podziału na 172 JCWPd. Zarówno stan 
chemiczny jak i stan ilościowy wód JCWPd nr 98 jest oceniany jako dobry. 

Szacowane oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

Biorąc pod uwagę poniższe informacje: 

− projektowane obiekty wyposażone będą w szczelne posadzki, 
− powstające na terenie przedsięwzięcia ścieki technologiczne oraz 

ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą systemem 
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kanalizacyjnym do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie 
przedsięwzięcia, 

− do środowiska odprowadzane będą ścieki oczyszczone w 
oczyszczalni, które będą spełniały określone w przepisach oraz w 
pozwoleniu wodnoprawnym parametry, przed uruchomieniem 
instalacji Inwestor jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – zgodnie z art. 
122 ust. 1 pkt 1 i z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo 
wodne (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 09.06.2017 r., poz. 1121), 

− na terenie przedsięwzięcia nie będą powstawać odpady 
niebezpieczne, ani nie będą magazynowane substancje 
niebezpieczne, które mogłyby spowodować zagrożenie 
zanieczyszczenia środowiska, 

− teren parkingu dla pojazdów osobowych będzie zadaszony, 

nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu projektowanego przedsięwzięcia 
na wody powierzchniowe i wody podziemne. 

5.3.4 Wpływ na cele środowiskowe zawarte w planie gospodarowania wodami w 
obszarze dorzecza 

Zgodnie z art. 81 ust. 3 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 (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 16.03.2016 r., poz. 353): 

jeżeli z oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia wynika, że 
przedsięwzięcie może spowodować nieosiąganie celów środowiskowych 
zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza organ 
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia 
zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których 
mowa w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

Zgodnie z art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: 
Dz. U. z dn. 09.06.2017 r., poz. 1121) cele środowiskowe określa się dla: 

1) jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie 
zmienione, 

2) sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, 
3) jednolitych części wód podziemnych, 
4) obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4. 
 
Zgodnie z art. 38d ust. 1-3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: 

Dz. U. z dn. 09.06.2017 r., poz. 1121) celem środowiskowym dla jednolitych części wód 
powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, 
poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, tak aby 
osiągnąć dobry stan tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu. 

Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (załącznik nr 
1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (poz. 1967)) dla JCWP 
Dopływ z Iwanowic Małych ustalono jako cel środowiskowy dobry stan chemiczny oraz dobry 
stan ekologiczny.  

W związku z powyższym stwierdzić można, że realizacja przedmiotowej inwestycji 
zgodnie z założeniami, ze względu na lokalizację oraz przewidywane oddziaływanie na 
środowisko gruntowo-wodne, nie wpłynie na osiągnięcie celów środowiskowych dla JCWP. 
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Zgodnie z art. 38e ust. 1-2 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: 
Dz. U. z dn. 09.06.2017 r., poz. 1121) celem środowiskowym dla jednolitych części wód 
podziemnych jest:  

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;  
2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;  
3) ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi 

między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.  
Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (załącznik nr 

1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (poz. 1967)) dla JCWPd 
nr 98 celem środowiskowym jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje zanieczyszczenia wód podziemnych. 
Powstające na terenie obiektu ścieki socjalno-bytowe oraz technologiczne oczyszczane 
będą w planowanej do realizacji na potrzeby przedsięwzięcia oczyszczalni ścieków. 
Powstające ilości wód opadowych i roztopowych oraz ich skład nie będą stanowiły 
zagrożenia dla środowiska. W przypadku poboru wód podziemnych inwestor będzie 
zobligowany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, w którym określone zostaną warunki 
poboru tych wód. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje więc nieosiągnięcia celów 
środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, czyli 
utrzymania dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód. 

Na podstawie zapisów Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
oraz przeprowadzonej analizy wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko gruntowo-
wodne można stwierdzić, że przedsięwzięcie nie spowoduje nieosiągnięcia celów 
środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. 

5.4 Ocena zagro żenia odpadami 

5.4.1 Etap realizacji przedsięwzięcia 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady wynikające z 
konieczności wykonania prac budowlanych, takich jak roboty ziemne, budowa obiektów 
kubaturowych czy dróg. 

Poniżej w tabeli przedstawiono odpady, jakie powstawać mogą na etapie realizacji 
przedsięwzięcia wraz z klasyfikacją z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 
września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z dn. 08.10.2001 r., nr 112, poz. 
1206), ich źródłem oraz szacunkowymi ilościami. 

Tabela 21 Rodzaje i szacunkowe ilo ści odpadów powstaj ące na etapie 
budowy oraz źródło ich powstawania 

Lp.  Opis odpadu  Kod 
odpadu 

Ilość 
[Mg] 

Źródło powstawania  

     

Odpady niebezpieczne  
1 Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

13 01 10* 0,01 
Odpady związane z obsługą 
i ewentualnym serwisem 
maszyn i urządzeń 
pracujących przy realizacji 
inwestycji 

2 Mineralne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

13 02 05* 0,01 

3 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 
filtry olejowe nieujęte w innych 
grupach), tkaniny do wycierania (np. 

15 02 02* 0,05 
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Lp.  Opis odpadu  Kod 
odpadu 

Ilość 
[Mg] 

Źródło powstawania  

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

4 Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

15 01 10* 0,05 

Odpady inne ni ż niebezpieczne  

5 Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 0,2 Opakowania surowców 
wykorzystywanych do 
budowy 6 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 0,2 

7 Opakowania z metali 15 01 04 0,3 

8 Żelazo i stal 17 04 05 0,2 Wykonywanie ewentualnych 
zbrojeń obiektów 

9 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11 0,05 Wykonanie instalacji 
elektrycznej 

10 Gleba i ziemia, w tym kamienie inne 
niż wymienione w 17 05 03 

17 05 04 2000 Przygotowanie terenu pod 
budowę 

11 Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 
09 03 

17 09 04 5 Różnego rodzaju odpady 
powstające w trakcie 
budowy, niemożliwe do 
przesortowania lub nieujęte 
w innych grupach 

12 Niesegregowane odpady komunalne 20 03 01 0,1 Odpady komunalne 
wytworzone przez 
pracowników realizujących 
inwestycję 

Powstałe w wyniku prac budowlanych odpady będą czasowo magazynowane w 
kontenerach lub pojemnikach na placu budowy, a następnie przekazywane firmom 
posiadającym odpowiednie zezwolenia na gospodarowanie tego typu odpadami. W 
przypadku realizacji przedsięwzięcia przez firmę zewnętrzną, będzie ona posiadaczem 
odpadów powstających w czasie prowadzenia prac budowlanych. 

Wyjątek stanowią odpady z grupy 17 04 05 – gleba i ziemia, w tym kamienie. Są to 
odpady, które mogą powstawać na etapie realizacji przedsięwzięcia w związku z 
koniecznością usuwania nadmiaru gruntu z terenu budowy podczas wykonywania prac 
budowlanych. Zgodnie z art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst 
jednolity: Dz. U. z dn. 09.12.2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) niezanieczyszczonej gleby i 
innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie prowadzenia 
robót budowlanych, nie trzeba traktować jako odpadów, pod warunkiem, że materiały te 
zostaną wykorzystane do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym 
zostały wydobyte. 

5.4.2 Etap funkcjonowania inwestycji 

Poniżej w tabeli przedstawiono odpady, jakie powstawać mogą na etapie 
funkcjonowania projektowanego przedsięwzięcia  wraz z klasyfikacją z rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z dn. 
08.10.2001 r., nr 112, poz. 1206), szacunkowymi ilościami oraz sposobem postępowania. 
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Tabela 22 Rodzaje i szacunkowe ilo ści odpadów powstaj ące na etapie 
funkcjonowania obiektu oraz sposób czasowego 
magazynowania 

Lp.  Opis odpadu  Kod 
odpadu 

Źródło 
powstawania 

Sposób 
czasowego 

magazynowania 

Ilość 
[Mg/a] 

Odpady niebezpieczne  
1 Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

13 02 05* 

Ewentualne naprawy 
i serwis urządzeń 
mechanicznych 

w specjalnych 
zamykanych 
beczkach 0,1 

2 Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

15 01 10* 
w zamykanych 
pojemnikach  

0,05 

3 Sorbenty, materiały filtracyjne (w 
tym filtry olejowe nieujęte w 
innych grupach), tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i 
ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

15 02 02* 
w zamykanych 
pojemnikach 

0,1 

4 Zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 01 
12 

16 02 13* 
Zużyte świetlówki 

w zamykanych 
pojemnikach 

0,02 

Odpady inne ni ż niebezpieczne  
5 Odpadowa masa roślinna  02 01 03 Przetwarzanie 

owoców i warzyw 
w kontenerach 

100,0 

6 Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 Opakowania 
produktów 
wykorzystywanych 
na terenie obiektu 

w pojemnikach lub 
kontenerach 

2,0 
7 Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
15 01 02 2,0 

8 Opakowania z drewna 15 01 03 1,0 
9 Opakowania z metali 15 01 04 2,0 
10 Żelazo i stal 17 04 05 Remonty urządzeń w kontenerach 5,0 
11 Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe 
19 08 05 

Oczyszczalnia 
ścieków 

odpady nie będą 
magazynowane na 
terenie obiektu 

2,0 

12 Papier i tektura 20 01 01 Odpady komunalne 
zbierane selektywnie 

pojemnikach lub 
kontenerach 

3,0 

13 Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 

20 01 08 
Funkcjonowanie 
kuchni na terenie 
obiektu 

w kontenerach 2,5 

14 Oleje i tłuszcze jadalne 20 01 25 w specjalnych 
zamykanych 
pojemnikach 

0,1 

15 Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 
23 i 20 01 35 

20 01 36 
Wymiana różnego 
rodzaju urządzeń 
elektrycznych 

w kontenerach  
lub luzem w 
pomieszczeniu 
magazynowym 

0,1 

16 Tworzywa sztuczne 20 01 39 
Odpady komunalne 
zbierane selektywnie 

pojemnikach lub 
kontenerach 

2,5 

17 Metale 20 01 40 pojemnikach lub 
kontenerach 

1,5 

18 Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

20 03 01 Odpady wytwarzane 
przez pracowników i 
gości obiektu 

w kontenerach 15,0 

Odpady powstające na terenie obiektu będą gromadzone, z zachowaniem segregacji, 
w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach i odbierane przez wyspecjalizowane 
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podmioty gospodarcze posiadające zezwolenia odpowiednich organów na 
zagospodarowanie tych odpadów. Odpady będą czasowo magazynowane w pomieszczeniu 
zlokalizowanym w budynku oczyszczalni ścieków, natomiast w przypadku odpadów 
komunalnych, odpadów opakowaniowych i odpadów żelaza, stali i metali – w specjalnych 
kontenerach ustawionych w wyznaczonych miejscach na terenach utwardzonych.  

5.4.3 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia 

Zarówno etap realizacji inwestycji jak i jej funkcjonowania, wiązać się będą z 
powstawaniem odpadów różnego typu. Przy prowadzeniu prawidłowej gospodarki 
powstałymi odpadami, czyli przede wszystkim magazynowaniu odpadów w wyznaczonym 
miejscu w pomieszczeniu magazynowym lub na utwardzonym placu, a w przypadku 
odpadów niebezpiecznych dodatkowo w sposób chroniący przed czynnikami 
atmosferycznymi, a także przekazywaniu odpadów zewnętrznym podmiotom posiadających 
odpowiednie zezwolenia, nie wystąpi negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Odpady o kodzie 02 01 03 – odpadowa masa roślinna, w przypadku wykorzystania ich 
w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii za pomocą procesów lub metod, które nie są 
szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, nie będzie 
podlegać przepisom ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dn. 
08.01.2013 r., poz. 21 z późn. zm.), zgodnie z art. 2 pkt 6 powyższej ustawy, zatem nie będą 
traktowane jako odpad. 

Odpady o kodzie 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe może być 
przetwarzany poza instalacjami lub urządzeniami w procesie odzysku R10, przy spełnieniu 
warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w 
sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z dn. 23.01.2015 r., poz. 132). 

Powstające odpady ze względu na ich charakter, szacowane ilości oraz to, że zostaną 
przekazane podmiotom posiadającym decyzje na ich gospodarowanie lub zagospodarowane 
we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie stanowią istotnego 
zagrożenia dla środowiska. 

5.5 Ocena zagro żenia elektromagnetycznym promieniowaniem 
niejonizuj ącym 

5.5.1 Cel i zakres opracowania 

W niniejszym rozdziale zawarto analizę wpływu na stan klimatu elektromagnetycznego 
środowiska przedmiotowej inwestycji. 

Konsekwencje zagrożenia naturalnego środowiska elektromagnetycznego można 
podzielić na dwie grupy: 

− w zakresie niskich częstotliwości - zagrożenia te związane są z 
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych bezpośrednio na 
procesy elektrochemiczne zachodzące w komórkach.  

− w zakresie średnich i wysokich częstotliwości i promieniowania 
mikrofalowego - główne zagrożenie związane jest z oddziaływaniem 
termicznym tego promieniowania na tkanki i komórki. 

W szczególności, w niniejszym opracowaniu określono zakres oddziaływania 
rozbudowywanego gospodarstwa: 

− w zakresie pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50Hz 
− w zakresie promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal 

średnich 
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5.5.2 Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych w 
środowisku 

Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych zostały 
określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. W sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192, poz 1883 z dnia 30.10.2003 r.). 
Rozporządzenie to różnicuje dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla: 

− terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
− miejsc dostępnych dla ludności 

Tabela 23 Zakres cz ęstotliwo ści pól elektromagnetycznych, dla których 
określa si ę parametry fizyczne charakteryzuj ące oddziaływanie 
pól elektromagnetycznych na środowisko, dla terenów 
przeznaczonych pod zabudow ę mieszkaniow ą, oraz 
dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, 
charakteryzowane przez dopuszczalne warto ści parametrów 
fizycznych, dla terenów przeznaczonych pod zabudow ę 
mieszkaniow ą. 

Parametr fizyczny  Składowa 
elektryczna 

Składowa 
magnetyczna 

Gęsto ść mocy  
Zakres cz ęstotliwo ści pola elektromagnetycznego  

 1 2 3 4 
1 50 Hz 1 kV/m 60 A/m - 

- 50 Hz – częstotliwość sieci elektroenergetycznej 
- podane w kolumnach 2 i 3 tabeli wartości graniczne 

parametrów fizycznych charakteryzujących oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych odpowiadają wartościom skutecznym 
natężeń pól elektrycznych i magnetycznych 

Tabela 24 Zakres cz ęstotliwo ści pól elektromagnetycznych, dla których 
określa si ę parametry fizyczne charakteryzuj ące oddziaływanie 
pól elektromagnetycznych na środowiska, dla miejsc dost ępnych 
dla ludno ści oraz dopuszczalne poziomy pól 
elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopusz czalne 
warto ści parametrów fizycznych, dla miejsc dost ępnych dla 
ludno ści. 

Parametr fizyczny  
Składowa 

elektryczna 
Składowa 

magnetyczna 
Gęsto ść mocy Zakres cz ęstotliwo ści pola 

elektromagnetycznego 
 1 2 3 4 
1 0 Hz 10 kV/m 2500 A/m - 
2 Od 0 Hz do 0,5 Hz - 2500 A/m - 
3 Od 0,5 Hz do 50 Hz 10 kV/m 60 A/m - 
4 Od 0,05 kHz do 1 kHz - 3/f A/m - 
5 Od 0,001 MHz do 3 MHz 20V/m 3 A/m - 
6 Od 3 MHz do 300 MHz 7 V/m - - 
7 Od 300 MHz do 300 GHz 7 V/m - 0,1 W/m2 

- wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych i 
magnetycznych o częstotliwościach do 3MHz, podany do 
jednego miejsca znaczącego 

- wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych o 
częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz, podany z dokładnością 
do jednego miejsca znaczącego 

- wartość średniej gęstości mocy dla pól elektromagnetycznych 
o częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz lub wartościom 
skutecznym dla pól elektrycznych o częstotliwościach  z tego 
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zakresu częstotliwości, podanej z dokładnością do jednego 
miejsca znaczącego po przecinku 

- f – częstotliwość w jednostkach podanych w kol. 1 
- 50 Hz – częstotliwość sieci elektroenergetycznej 

 

5.5.3 Pola elektromagnetyczne o częstotliwości 50Hz 

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz są wszystkie 
urządzenia podłączane do sieci elektroenergetycznej, jak również sama sieć. Jednak jedynie 
urządzenia i sieć elektroenergetyczna pracujące z napięciem górnym wynoszącym co 
najmniej 110 kV są zdolne do wytworzenia pola elektromagnetycznego, którego poziom 
mógłby naruszać wartości dopuszczalne. 

Energia elektryczna wykorzystywana będzie w obiekcie głównie do zasilania 
wszelkiego rodzaju urządzeń związanych z funkcjonowaniem inwestycji oraz do oświetlania 
obiektu. Wnioskowana moc przyłączeniowa dla przedsięwzięcia wynosi 100 kW. 

Wszystkie urządzenia zlokalizowane na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia 
zasilane będą z sieci publicznej niskim napięciem. Nie przewiduje się lokalizacji urządzeń, 
które wymagałyby zasilania napięciem wyższym niż 30 kV, a w szczególności napięciem 
wysokim co najmniej 110 kV. Zatem praca instalacji nie spowoduje powstania pól 
elektromagnetycznych, których składowa elektryczna lub magnetyczna przekraczałyby 
wartości dopuszczalne. 

5.5.4 Promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie fal średnich, długich i mikrofal 

Projektowane przedsięwzięcie nie wymaga stosowania urządzeń emitujących 
promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie fal średnich, długich bądź mikrofal. W 
ramach przedsięwzięcia do środowiska nie zostaną wprowadzone żadne źródła 
oddziaływania w tych zakresach. 

5.5.5 Wnioski 

1. Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje wprowadzenia na teren obiektu 
źródeł pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz, których natężenie 
składowej elektrycznej lub magnetycznej przekroczyłoby wartości dopuszczalne. 

2. Zgodnie z punktem 33 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów (Dz. U. nr 192, poz 1883 z dnia 30.10.2003 r.) prowadzący instalację nie 
ma obowiązku wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w 
otoczeniu instalacji, gdyż jej górne napięcie znamionowe jest niższe niż 110 kV. 

3. Realizacja inwestycji nie wiąże się z wprowadzeniem na teren inwestycji urządzeń, 
które mogłyby stanowić źródło istotnego promieniowania elektromagnetycznego w 
zakresie fal średnich, długich i mikrofal. 

5.6 Powierzchnia ziemi z uwzgl ędnieniem ruchów masowych, klimat i 
krajobraz 

5.6.1 Powierzchnia ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych, gleby i zasobów 
geologicznych 

Identyfikacja oddziaływań 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone prace budowlane, w 
wyniku których należy spodziewać się wystąpienia bezpośredniego oddziaływania na 
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powierzchnię ziemi, a tym samym współtworzące ją komponenty środowiska przyrodniczego, 
do których należą: gleby, rzeźba oraz powierzchniowe utwory geologiczne. Do prac tych 
należą:  

− oczyszczanie terenu i jego niwelacja,  
− przeprowadzenie wykopów pod fundamenty i prowadzenie innych 

prac ziemnych, 
− okresowe magazynowanie materiałów budowlanych,  
− poruszanie się i postoje pojazdów oraz maszyn budowlanych.  

Z uwagi na degradujący charakter w stosunku do powierzchni ziemi, oddziaływanie 
wynikające z powyższych działań budowlanych będzie negatywne. 

Zasięg przestrzenny i czasowy oraz odwracalność oddziaływań 

Bezpośrednie skutki przekształcające powierzchnię ziemi w okresie realizacji 
planowanego przedsięwzięcia będą pod względem przestrzennym (obszarowym) 
ograniczone wyłącznie do terenu inwestycji, w związku z czym zasięg oddziaływania będzie 
ściśle miejscowy, nie wykraczający poza teren prowadzonych prac.  

Czas oddziaływania, a więc w tym przypadku czas prowadzenia prac budowlanych, 
należy uznać za krótkookresowy, jednakże skutki bezpośredniego wpływu na powierzchnię 
ziemi będą trwałe. Przywrócenie bowiem pierwotnych warunków gruntowych (siedliskowych) 
nie jest możliwe w sposób naturalny i może nastąpić wyłącznie w wyniku ewentualnych prac 
rekultywacyjnych. Przy tym oddziaływanie jest odwracalne tylko częściowo.  

Okres funkcjonowania przedsięwzięcia nie wiąże się z możliwością powstania 
dodatkowych zmian mechanicznych powierzchni terenu, w tym zmian gleb, jakie towarzyszą 
realizacji prac budowlanych. Na tym etapie występuje natomiast potencjalna możliwość 
pojawienia się negatywnych oddziaływań powodujących zanieczyszczenie powierzchni ziemi 
(głównie gleb, a dalej i wód) na skutek niewłaściwej gospodarki ściekowej. 

Ocena oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia  

Projektowana inwestycja położona jest na obszarze o naturalnej warstwie glebowej, 
które w wyniku prac budowlanych ulegną usunięciu bądź silnemu przekształceniu – teren 
będzie w przewadze utwardzony (zabudowa, drogi wewnętrzne). Niemniej utrata, bądź 
przekształcenie gleb, w wyniku realizacji planowanej inwestycji nie będzie istotna dla 
funkcjonowania lokalnego środowiska przyrodniczego. Inwestycja nie obejmie 
przekształceniami gleb wysokiej wartości użytkowej, gdyż działka objęta inwestycją stanowi 
w klasyfikacji bonitacyjnej grunty niskich klas, tzn. od IV do VI klasy, tj. gleby dość 
powszechne na okolicznym obszarze. Brak jest natomiast gleb wysokich klas bonitacyjnych, 
tj. klas I-III. Realizacja planowanej inwestycji będzie jednak wymagała przekształcenia części 
płata gleb organicznych, położonego w granicach przedsięwzięcia. Szacuje się, że 
przekształcenie będzie obejmowało około 0,1 ha z płata 1,2 ha. Ponieważ przekształcenie 
będzie dotyczyło niewielkiej powierzchni gleb organicznych i będzie dotyczyło gleb o niskich 
klasach bonitacyjnych (IV-VI), nie będzie skutkowało istotnym pogorszeniem stanu zasobów 
glebowych w rejonie inwestycji.  

Obszar budują gleby lekkie (gliny lekkie i piaski gliniaste lekkie), przez które wody 
opadowe bezpośrednio zasilają wody gruntowe. Tym samym obszar wykazuje duży stopień 
potencjalnego zagrożenia zanieczyszczeniami, w tym możliwa jest względnie szybka 
migracja zanieczyszczeń wraz z wodami podziemnymi. Teren podczas prowadzonych prac 
budowlanych może zostać przypadkowo zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi, 
powstałymi jako wycieki z maszyn i urządzeń. Jednak oddziaływanie to, jeżeli w ogóle 
wystąpi, będzie krótkookresowe i bardzo silnie ograniczone obszarowo. 
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Na terenach naturalnej warstwy glebowej należy przed rozpoczęciem zasadniczych 
prac budowlanych zdjąć nadkład próchniczej warstwy gleby, a następnie docelowo 
wykorzystać humus do rozplantowania na terenach nieutwardzonych (zwłaszcza zielonych) 
oraz wykorzystać do rekultywacji przekształconych fragmentów terenu. Rolnicza warstwa 
glebowa ulegnie praktycznie całkowitej likwidacji, a powierzchnia terenu będzie musiała ulec 
przekształceniu ze względu na konieczność przeprowadzenia prac ziemnych. Nie przewiduje 
się aby zagrożenie bezpośrednie dla gleb było duże. Wskazuje się przy tym na możliwość 
podjęcia wskazanych działań minimalizujących w zakresie gleb oraz niewielska skala 
przekształceń. 

Mając na uwadze przyrodnicze uwarunkowania miejscowe oraz lokalne, a także zakres 
przewidywanych zmian powierzchni ziemi, nie należy prognozować wystąpienia istotnego 
zagrożenia dla naturalnej rzeźby terenu. Ocenia się, iż w odniesieniu do tego komponentu 
środowiska przyrodniczego wielkość negatywnego wpływu będzie mała, gdyż teren 
inwestycji jest pod względem geomorfologicznym mało zróżnicowany. Odznacza się małym 
nachyleniem i małymi miejscowymi deniwelacjami oraz brakiem szczególnie cennych 
lokalnie czy ponadlokalnie elementów i form rzeźby, które byłyby zagrożone 
przekształceniami bezpośrednimi (naturalne krawędzie morfologiczne, zagłębienia dolinne, 
wydmy, tarasy kemowe, itp.). Posadowienie projektowanych obiektów nie wymaga istotnych 
zmian w zakresie istniejących, naturalnych rzędnych wysokościowych, a ponadto zachowane 
zostaną istniejące, generalne spadki terenu.  

Należy podkreślić także, że nie stwierdzono śladów występowania intensywnych lub 
powolnych ruchów masowych na tyle istotnych, aby mogły w późniejszym okresie 
funkcjonowania przedsięwzięcia stanowić zagrożenie dla nowo powstałych obiektów. 
Ograniczenia w tym zakresie nie występują. 

Charakter i wielkość projektowanych zmian nie stwarzają przesłanek do 
prognozowania istotnych przekształceń w zakresie powierzchniowych utworów 
geologicznych. Zagrożona przekształceniami jest jedynie wierzchnia warstwa gruntu 
stanowiąca od powierzchni osady czwartorzędowe. Realizacja poszczególnych budynków 
oraz nawierzchni drogowych nie wymaga istotnych zmian głębokościowych gruntu, lecz 
jedynie zdarcia wierzchniej warstwy, przeprowadzenia wykopów pod fundamenty, niwelacji 
oraz stabilizacji gruntem nasypowym (głównie piaski). Zakładane zmiany powierzchni ziemi 
nie będą wymagać przekształceń większych pod względem głębokościowym niż 0.5 – 1.5 m, 
co należy traktować jako oddziaływanie nieistotne.  

Teren inwestycji położony jest także poza obszarami podlegającymi wpływom 
związanym z eksploatacją górniczą (brak terenów górniczych i zidentyfikowanych złóż 
surowców mineralnych w rejonie przedsięwzięcia), w związku z czym realizacja inwestycji nie 
spowoduje oddziaływania na niniejszy element środowiska. 

Ocena oddziaływania na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia 

Z okresem funkcjonowania inwestycji nie wiążą się jakiekolwiek bezpośrednie 
mechaniczne przekształcenia powierzchni ziemi w zakresie wszelkich rozpatrywanych w tym 
rozdziale komponentów środowiska przyrodniczego. Zmiany mechaniczne środowiska 
gruntowego zostaną przeprowadzone wyłącznie w trakcie realizacji planowanego 
przedsięwzięcia.  

Z normalnym funkcjonowaniem przedsięwzięcia wiąże się jedynie potencjalne ryzyko 
pojawia się negatywnych oddziaływań powodujących zanieczyszczenie gruntu (a dalej 
również wód gruntowych) w wyniku nieprawidłowej gospodarki ściekowej. Ryzyko takie 
jednak nie wystąpi ze względu na przyjęte rozwiązania. Ścieki bytowe odprowadzane będą 
do projektowanej na terenie obiektu oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia zostanie 
zaprojektowana tak, aby oczyszczone ścieki wprowadzone do ziemi spełniały przepisy 
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rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z dn. 16.12.2014 r., poz. 1800). 
Ryzyko negatywnego oddziaływania zatem nie nastąpi. 

Działania łagodzące 

− Podczas realizacji przedsięwzięcia należy ciągle kontrolować oraz 
natychmiast usuwać wszelkie usterki sprzętu technicznego 
powodujące powstawanie niekontrolowanych wycieków substancji 
ropopochodnych, zapobiegając tym samym ewentualnemu 
lokalnemu zanieczyszczeniu terenu. Skuteczność ochrony przed 
zanieczyszczeniem ropopochodnymi uzależniona będzie od stanu 
technicznego maszyn i pojazdów oraz zaangażowania 
pracowników. Dlatego też pracownicy (obsługujący maszyny i 
pojazdy) muszą prowadzić stały nadzór nad bieżącym wykonaniem 
prac budowlanych i stanem urządzeń.  

− Rodzime masy ziemne wydobyte i przemieszczane podczas 
realizacji przedsięwzięcia należy w miarę możliwości wykorzystać 
na miejscu w celu niwelacji terenu i kształtowania wewnętrznych 
terenów zielonych, co dotyczy w szczególności humusowej warstwy 
gleby, którą należy zdjąć przed rozpoczęciem zasadniczych prac 
ziemnych, a następnie rozplantować na projektowanych terenach 
zielonych. Tego typu działanie należy uwzględnić w projekcie 
budowlanym oraz zastosować podczas bieżących prac, co pozwoli 
na skuteczna minimalizację negatywnego wpływu na glebę. 

Podsumowanie i ocena oddziaływania po zastosowaniu działań łagodzących 

− Okres realizacji przedsięwzięcia będzie się wiązał z bezpośrednimi 
negatywnymi skutkami na glebę, rzeźbę oraz powierzchniowe 
utwory geologiczne, powodując przekształcenie powierzchni ziemi. 

− W stosunku do żadnej z objętych oceną cech środowiska, 
związanych z wymienionymi komponentami powierzchni ziemi nie 
stwierdzono, aby wystąpiła możliwość pojawienia się istotnych 
negatywnych oddziaływań.  

− Ogólny wpływ przedsięwzięcia na gleby, rzeźbę oraz 
powierzchniowe utwory geologiczne, będzie na etapie budowlanym 
mały zwłaszcza, że przekształceniu ulegną gleby średniej i niskiej 
jakości użytkowej – klasa IV i V, nie występują szczególne 
ograniczenia geomorfologiczne w obszarze przedsięwzięcia, w tym 
intensywne procesy geodynamiczne (zwłaszcza ruchy masowe) 
oraz wartościowe lokalnie i ponadlokalnie formy rzeźby, a ponadto 
brak jest zagrożenia dla zasobów surowców mineralnych. 

− Przewidywane zmiany powierzchni terenu, polegające na 
przekształceniach środowiska gruntowego w trakcie prac 
budowlanych, nie wpłyną na stan równowagi przyrodniczej poza 
obszarem projektowanego przedsięwzięcia. Inwestycja nie będzie 
negatywnie oddziaływać na siedliska przyległe do terenu inwestycji.   

− W okresie funkcjonowania przedsięwzięcia z jego terenu nie będą 
odprowadzane do gruntu ścieki, w sposób który mógłby powodować 
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lokalne zanieczyszczenie środowiska glebowego. Tym samym 
okres porealizacyjny nie będzie skutkować negatywnym wpływem 
na środowisko gruntowe. 

5.6.2 Krajobraz 

Identyfikacja oddziaływań 

Zagrożenia dla krajobrazu zakwalifikować można do dwóch grup: potencjalne zmiany 
w strukturze krajobrazu i zmiany wizualne, tzn. zmiany w postrzeganiu krajobrazu. 

Zmiana struktury krajobrazu, która wynikać może przede wszystkim z planowanych 
prac budowlanych (prace ziemne, utwardzanie nawierzchni, budowa nowych obiektów 
kubaturowych), dotyczyć będzie okresu realizacji inwestycji, i będzie miała bezpośredni 
wpływ na poszczególne fragmenty terenu i jego pokrycie. Natomiast w przypadku zmian 
wizualnych należy brać pod uwagę okres funkcjonowania przedsięwzięcia, który spowoduje 
pojawienie się w przestrzeni elementów antropogenicznych, które mogą oddziaływać na 
krajobraz w sposób pozytywny lub negatywny. W niniejszym przypadku oddziaływanie 
wizualne dotyczyło będzie istnienia w krajobrazie nowych obiektów kubaturowych na 
obszarze, na którym brak jest obecnie zabudowy.  

Zasięg przestrzenny i czasowy oraz odwracalność oddziaływań 

Oddziaływanie na strukturę i aspekty wizualne krajobrazu wynika z działań 
krótkotrwałych (prace budowlane), jednak powodować będzie skutki o charakterze 
długookresowym. Oddziaływanie będzie trwało co najmniej przez okres funkcjonowania 
inwestycji. Po zakończeniu funkcjonowania projektowanej inwestycji możliwa jest jednak 
rozbiórka obiektów, która mogłaby doprowadzić do przywrócenia obecnych warunków 
krajobrazowych. Można zatem przyjąć, że w przedstawionym przypadku oddziaływania na 
krajobraz jest odwracalne. 

Wpływ na strukturę krajobrazu będzie jedynie miejscowy, związany z miejscem 
realizacji inwestycji (budowy obiektów i utwardzenia terenu). W przypadku oddziaływania 
wizualnego jego zasięg przestrzenny może być większy i wykraczać poza granicę lokalizacji 
przedsięwzięcia.  

Ocena oddziaływania na etapie realizacji inwestycji 

Jak opisano powyżej w okresie realizacji inwestycji wystąpi zmiana struktury 
krajobrazu. Należy stwierdzić, że terenu inwestycji usytuowany jest korzystnie w odniesieniu 
do wartości ochronnej lokalnego krajobrazu. Formy ochrony przyrody, w tym również te 
objęte ochroną ze względu na walory krajobrazowe, znajdują się poza zasięgiem 
oddziaływania inwestycji na etapie jej realizacji. 

Etap realizacji inwestycji nie wiąże się z koniecznością likwidowania naturalnych 
zbiorników wodnych, starorzeczy czy obszarów wodno-błotnych dokonywania zmian 
stosunków wodnych. Przed realizacją inwestycji usunięte zostanie część drzew, jednak nie 
będzie to miało istotnego wpływu na krajobraz tego obszaru. 

Bezpośredni teren inwestycji jest pozbawiony struktur lub obiektów wartościowych 
przyrodniczo, bądź kwalifikujących się do zachowania z uwagi na szczególną wartość 
krajobrazową. 

Można zatem uznać, że struktura krajobrazu nie zostanie obniżona w sposób istotny. 
Realizacja inwestycji nie wpłynie bezpośrednio na wartościowe elementy krajobrazu. Wpływ 
na strukturę krajobrazu prognozuje się na minimalny i nieistotny. 
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Ocena oddziaływania na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia 

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia występować będzie oddziaływanie wizualne 
na lokalny krajobraz wynikający z realizacji obiektów kubaturowych. Obiekt, z racji wymiarów 
i usytuowania, może być widoczny również z poza granic terenu należącego do inwestora. 
Będzie to wpływ długookresowy. Pomimo tego, że negatywnie postrzegany może być już 
proces realizacji przedsięwzięcia, kiedy to odbywa się ruch maszyn ciężkich, 
magazynowanie materiałów, itp., to jednak wizualny aspekt krajobrazu dotyczy okresu 
funkcjonowania, kiedy wzniesione obiekty funkcjonują w przestrzeni. 

Lokalne uwarunkowania krajobrazowe terenu inwestycji są raczej korzystne ponieważ: 

− teren realizacji inwestycji jest terenem płaskim, nie wyodrębnionym 
od terenów otaczających pod względem wysokości, co powoduje, 
że nowo powstałe budynki nie będą dominować czy też szczególnie 
wyodrębniać się wizualnie w krajobrazie lokalnym, 

− w otoczeniu terenu przedmiotowej inwestycji występują liczne 
zadrzewienia powodujące, że obiekty nie będą widoczne z każdego 
kierunku, 

− w pobliżu terenu inwestycji przebiega ciąg komunikacyjny o 
znacznym natężeniu ruchu (dużej liczbie obserwatorów) – droga 
krajowa nr 43, jednak obszar inwestycji będzie w dużej mierze 
oddzielony od drogi pasem istniejących zadrzewień (zieleni 
wysokiej) co spowoduje, że dla podróżujących drogą obiekt nie 
będzie widoczny przez dłuższy czas i nie spowoduje istotnych 
zmian w krajobrazie, 

− nowo projektowane obiekty nie będą miały szczególnego wpływu na 
widok dla mieszkańców okolicznych miejscowości, obiekty mogą 
być widoczny jedynie z budynków położonych w pierwszej linii 
zabudowy po stronie wschodniej terenu inwestycji, zatem nie będzie 
on w znaczący sposób wpływać na krajobraz. 

Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, że nie występuje istotne zagrożenie dla 
krajobrazu wizualnego. Planowana inwestycja, w szczególności realizacja obiektów 
kubaturowych, nie wniesie do krajobrazu takich elementów, aby można było mówić o 
istotnym negatywnym wpływie inwestycji. 

Działania łagodzące 

W związku z tym, że inwestycja nie spowoduje istotnego negatywnego oddziaływania 
na stan krajobrazu, nie ma konieczności wdrażania szczególnych rozwiązań łagodzących to 
oddziaływanie. 

Podsumowanie i ocena oddziaływania po zastosowaniu działań łagodzących 

W związku realizacją inwestycji struktura krajobrazu nie zostanie obniżona w sposób 
istotny. Realizacja inwestycji nie wpłynie bezpośrednio na wartościowe elementy krajobrazu. 
Wpływ na strukturę krajobrazu prognozuje się na minimalny i nieistotny. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia wystąpić mogą zmiany istniejących walorów 
krajobrazowych pod względem wizualnym. Budowa budynków, ze względu na ich korzystnie 
usytuowanie, nie wniesie jednak do krajobrazu zmian na tyle dużych, aby można było mówić 
o istotnym negatywnym wpływie na ten aspekt środowiska. 
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5.6.3 Klimat 

Zgodnie z większością modeli zmian klimatu ulegnie on w Europie, w XXI wieku, 
istotnym zmianom. Prognozy przewidują że temperatura ulegnie wzrostowi o wartość 
pomiędzy 1 a 5,5°C. Roczna wielkość opadów wzrośnie na północy kontynentu i obniży się 
na południu, ale sama dynamika opadów wzrośnie znacząco na całym obszarze kontynentu. 
W przypadku wiatrów prognozuje się wzrost ich prędkości w Europie północnej, natomiast w 
południowej wiatry mogą osłabnąć. Szczególnie duże prędkości wiatrów będą notowane w 
zachodniej i środkowej Europie. 

Prognozowane zmiany klimatyczne wpłyną na poziom ryzyka, które trzeba 
uwzględniać już teraz przy projektowaniu infrastruktury. Charakter zjawisk atmosferycznych 
nie ulegnie radykalnym zmianom, ale ulegnie zmianie częstotliwość i lokalizacja ich 
występowania.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie źródłem emisji głównie ze względu na kotłownię 
służącą do ogrzewania obiektów. Planowane do zastosowania w wariancie inwestorskim 
ogrzewanie oparte o gaz nie będzie powodowało emisji na tyle istotnej, aby powodować 
zmiany klimatyczne.  

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarem zagrożenia 
powodziowego, jest zatem bezpieczny w aspekcie przeciwpowodziowym. 

5.7 Rośliny, zwierz ęta i siedliska przyrodnicze 

5.7.1 Ocena oddziaływania na roślinność 

Identyfikacja oddziaływań 

Działania inwestycyjne, które mogą mieć wpływ na środowisko ożywione w okresie 
budowlanym dotyczą wstępnego okresu realizacji przedsięwzięcia, kiedy to konieczne 
będzie przeprowadzenie prac ziemnych i przygotowawczych. Zalicza się do nich: 

− prace oczyszczające teren z zieleni, niwelacyjne i inne prace 
ziemne trwale zmieniające warunki siedliskowe,  

− okresowe magazynowanie materiałów, mas ziemnych i odpadów 
budowlanych, 

− przemieszczanie się maszyn budowlanych  

Ze względu na charakter powstałego obiektu (zakład zamknięty) i sposób jego 
użytkowania (właściwa, nieuciążliwa dla środowiska gospodarka ściekowa i gospodarka 
odpadami) planowana inwestycja nie będzie źródłem istotnie negatywnego oddziaływania na 
florę. 

Zasięg przestrzenny i czasowy oraz odwracalność oddziaływań 

Bezpośrednie skutki na florę, mogące wystąpić w okresie realizacji planowanego 
przedsięwzięcia, związane generalnie ze zmianami siedliskowymi, będą pod względem 
przestrzennym (obszarowym) ograniczone wyłącznie do fragmentu działki objętej inwestycją. 
Tym samym pod tym względem zasięg oddziaływania będzie ściśle miejscowy. 

Czas oddziaływania, a więc w tym przypadku czas prowadzenia prac inwestycyjnych 
należy uznać za krótkookresowy (początkowy okres budowlany), jednakże skutki 
bezpośredniego wpływu na siedliska roślinne i zwierzęce należy traktować jako trwałe.  

W przypadku zabudowy i utwardzenia terenu nie występuje sytuacja możliwego 
spontanicznego powrotu roślinności (za wyjątkiem gatunków ruderalnych i sztucznego 
sadzenia zieleni). Ponadto przywrócenie naturalnych warunków siedliskowych może 
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nastąpić tylko w wyniku ewentualnych prac rozbiórkowych i rekultywacyjnych po okresie 
funkcjonowania zakładu. Oddziaływanie w tym wypadku jest częściowo odwracalne, gdyż nie 
ma możliwości ukształtowania takich samych warunków pierwotnych, w tym zwłaszcza pod 
względem występujących zbiorowisk roślinnych. Należy mieć jednak na uwadze, że w stanie 
obecnym teren inwestycji posiada niewielką wartość przyrodniczą.  

W przypadku możliwych pośrednich wpływów na siedliska roślinne w okresie 
funkcjonowania zakładu należy raczej mówić o wpływie długookresowym związanym z 
okresem użytkowania nowo powstałych obiektów. Planowa inwestycja nie będzie jednak 
źródłem negatywnego oddziaływania na florę w trakcie jej funkcjonowania. 

Ocena oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia  

Szczególne znaczenie w ocenie potencjalnego oddziaływania na środowisko roślinne 
ma lokalizacja inwestycji i zasięg jej oddziaływania w odniesieniu do wartości przyrodniczej 
obszaru, a zwłaszcza występowania elementów chronionych i rzadkich, wysokiej 
różnorodności roślin i siedlisk przyrodniczych, czy też innych osobliwości florystycznych. 
Uwarunkowania przyrodnicze, głównie florystyczne, są w rejonie planowanego 
przedsięwzięcia następujące: 

− Nie stwierdzono w obrębie inwestycji, występowania siedlisk 
przyrodniczych podlegających ochronie, a także kwalifikujących się 
do takiej ochrony. Zagrożenie bezpośrednie uszczuplenia 
powierzchni, czy też pośrednie dla tych siedlisk, nie występuje. 

− Bezpośrednie prace terenowe oraz materiały i dostępne dane 
przyrodnicze nie potwierdzają występowania w rejonie inwestycji 
rzadkich gatunków roślin, a także gatunków roślin objętych ochroną. 
Brak jest ponadto występowania objętych ochroną gatunków 
grzybów. Zatem brak jest zagrożenia dla chronionych i rzadkich 
gatunków roślin.  

− Bezpośredni teren objęty planowanym przedsięwzięciem nie 
posiada znaczącej wartości przyrodniczej. Jest to przede wszystkim 
obszar zdegradowanych łąk, zarastanych przez brzozę 
brodawkowatą i sosnę zwyczajną. Ewentualna wycinka roślinności 
drzewiastej będzie dotyczyła młodych fragmentów drzewostanów, 
powstałych spontanicznie na obszarach dawnego wykorzystania 
rolniczego. Drzewostany te nie posiadają istotnej wartości 
przyrodniczej.  

− Do terenu inwestycji bezpośrednio przylegają inne tereny leśne, nie 
objęte działaniami inwestycyjnymi. Zieleń ta zostanie zachowana i 
nie będzie usuwana czy też przekształcania na potrzeby inwestycji.  

− Planowane przedsięwzięcie nie ingeruje i nie zakłóci 
funkcjonowania jakichkolwiek struktur ekologicznych 
odpowiedzialnych za funkcjonowanie lokalnych i ponadlokalnych 
układów przyrodniczych w gminie Krzepice. Dotyczy to w 
szczególności dużych kompleksów leśnych położonych na północ 
od terenu inwestycji, a także doliny Liswarty, przebiegającej na 
zachód od terenu inwestycji.  

− Nie zanotowano na działce objętej inwestycją i tym samym w 
zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, 
jakiegokolwiek obiektu przyrody ożywionej i nieożywionej (np. 
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starodrzew, głazy narzutowe), który mógłby kwalifikować się do 
objęcia ochroną prawną.  

Ostatecznie, wobec powyższych rozważań należy uznać, że przeobrażenia siedlisk 
roślinnych w rejonie przedsięwzięcia nie będą miały istotnych negatywnych implikacji dla 
lokalnych powiązań przyrodniczych, ale i większego znaczenia wpływającego na zubożenie 
szaty roślinnej obszaru, w tym jej różnorodności. Negatywny wpływ na roślinność będzie 
nieznaczący. 

Ocena oddziaływania na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia 

Oddziaływania pośrednie na dalej położone ekosystemy, w tym siedliska roślinne (np.: 
pogorszenie jakości wód powierzchniowych, zmiany składu flory), w warunkach normalnej 
eksploatacji projektowanych obiektów nie wystąpią lub będą zminimalizowane ze względu na 
przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych w tym zakresie. Ostatecznie zatem 
należy uznać, że w przypadku właściwej gospodarki ściekowej na terenie inwestycji, nie 
wystąpi z tego tytułu negatywne oddziaływanie na florę. 

Działania łagodzące 

Ze względu na znikomy negatywny wpływ na lokalną szatę roślinną, nie przewiduje się 
realizacji szczególnych działań minimalizujących. Działania łagodzące w odniesieniu do flory 
dotyczą tych samych aspektów jakie przedstawiono w rozdziale dotyczącym ochrony 
powierzchni ziemi, gdyż minimalizacja zagrożeń dla tego komponentu środowiska 
przyrodniczego wpływa równocześnie na zmniejszanie potencjalnych skutków na środowisko 
ożywione. 

Podsumowanie i ocena oddziaływania po zastosowaniu działań łagodzących 

− Procesy inwestycyjne nie przyczynią się do destabilizacji 
istniejących układów ekologicznych, nie przyczynią się do 
przekształcenia cennych przyrodniczo siedlisk, w tym siedlisk 
chronionych, nie będą negatywnie wpływać na stanowiska 
chronionych i rzadkich gatunków roślin, nie wpłyną negatywnie na 
lokalnie i ponadlokalnie wartościowe ekosystemy i struktury 
przyrodnicze.  

− Etap funkcjonowania przedsięwzięcia, w wyniku uregulowania i 
pełnego kontrolowania gospodarki ściekowej i gospodarki 
odpadami, nie wiąże się z występowaniem negatywnych 
oddziaływań na siedliska roślinne. 

5.7.2 Ocena oddziaływania na zwierzęta 

Identyfikacja, zasięg przestrzenny i czasowy oddziaływań 

Podczas prowadzenia prac budowlanych związanych z realizacją planowanej 
inwestycji przekształceniu mogą zostać poddane jedynie siedliska zwierząt, których 
powierzchnia pokrywa się z terenem przeznaczonym pod budowę nowych obiektów. 
Najsilniejszym oddziaływaniem będzie w tym przypadku całkowite zajęcie ich powierzchni 
przez nowopowstałe obiekty budowlane. Mniejszemu przekształceniu poddane zostaną 
tereny położone w sąsiedztwie, wykorzystywane w trakcie zaplanowanych prac 
budowlanych, ale przywrócone do stanu wyjściowego. W tym przypadku najistotniejszym 
oddziaływaniem będzie bezpośredni przekształcenie terenu, oddziaływanie akustyczne oraz 
emisja substancji potencjalnie szkodliwych do środowiska. Strefa najmniejszego 
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oddziaływania obejmie obszar najbardziej rozległy. Jej granice wyznaczone będą głównie 
przez całkowity zasięg oddziaływania akustycznego. Emisja spalin do środowiska, choć 
obejmie najprawdopodobniej równie duży obszar co oddziaływanie akustyczne, z powodu 
małej uciążliwości, nie wpłynie w istotny sposób na faunę w rejonie inwestycji.  

Istnieje także ryzyko bezpośredniego oddziaływania na osobniki przebywające na 
terenie inwestycji w momencie prowadzenia prac. Wówczas osobniki niemobilne (wybrane 
gatunki zwierząt, lub stadia rozwojowe niektórych gatunków – jaja, larwy, osobniki 
hibernujące), które nie zostaną zauważone przez ekipę budowlaną (głównie dotyczy to 
gatunków drobnych lub ukrywających się w różnego rodzaju schronieniach) mogą zostać 
nieumyślnie zabite. 

Ocena oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Negatywne oddziaływanie, wywołane bezpośrednim przekształceniem siedlisk, 
najsilniej uwidoczni się w stosunku do organizmów drobnych (drobne kręgowce: gryzonie, 
niewielkie owadożerne, płazy, jaszczurki; głównie jednak bezkręgowce), których stosunkowo 
małe terytoria mogą zostać przekształcone całkowicie lub w znacznej części. Tak silna 
ingerencja w siedliska tych gatunków z pewnością skutkować będzie zanikiem ich stanowisk 
na obszarze, który został jej poddany. Siedliska te należy jednak uznać za wysoce 
powtarzalne w skali regionu, a zwłaszcza całego kraju. Odzwierciedleniem stopnia ich 
powtarzalności jest stan rozpowszechnienia gatunków preferujących tego typu siedliska. Są 
to organizmy szeroko rozpowszechnione, powszechnie uważane za wszędobylskie. Utrata 
tak małej powierzchni odpowiednich dla nich siedlisk nie jest w stanie spowodować 
istotnego, z punktu widzenia właściwego stanu populacji, zmniejszenia ich liczebności w 
skali kraju, regionu czy nawet środowiska lokalnego. 

Z przyczyn oczywistych, zagrożenie wywołane bezpośrednim przekształcaniem 
siedlisk gatunków, których terytoria obejmują obszar inwestycji w niewielkiej części, jest 
odpowiednio mniejsze. Zwierzęta większe, bardziej mobilne (głównie ptaki i ssaki) 
występujące w rejonie inwestycji zajmują relatywnie większe terytoria. Przekształcenie 
niewielkich ich fragmentów nie spowoduje z pewnością jakichkolwiek istotnych zmian 
liczebności tych organizmów, w rejonie inwestycji. Poza tym są to, podobnie jak organizmy 
drobne opisywane powyżej, zwierzęta liczne i powszechne w całym kraju. Nawet gdyby 
pojawił się pewien ubytek liczebności tych organizmów, w rejonie inwestycji, z pewnością nie 
wywołałby on jakichkolwiek istotnie negatywnych zmian w ich populacjach lokalnych.  

Zatem, jakiekolwiek istotne zagrożenie wywołane przekształceniem siedlisk lub 
fragmentów siedlisk gatunków zamieszkujących rejon inwestycji powstałe w trakcie 
prowadzonych prac budowlanych związanych z jej realizacją, biorąc pod uwagę ich 
powszechność i ogromną liczebność, nie występuje. 

Podczas etapu realizacji przedsięwzięcia, oprócz opisanego wyżej oddziaływania na 
siedliska zwierząt zasiedlających teren inwestycji pojawi się również chwilowe oddziaływanie 
bezpośrednie na same organizmy. Czynnikami wywołującymi to oddziaływanie będzie 
między innymi hałas wywołany pracą ekipy, maszyn i urządzeń budowlanych. Niekorzystne 
oddziaływanie akustyczne pojawi się także w trakcie eksploatacji pojazdów transportowych, 
używanych do przewozu materiałów budowlanych na plac budowy. Efektem oddziaływania 
hałasu emitowanego w trakcie trwania prac budowlanych związanych z realizacją omawianej 
inwestycji może być niepokojenie zwierząt (zwłaszcza wrażliwych na nie ssaków i ptaków). 
Cały obszar inwestycji należy uznać za tereny intensywnie użytkowane przez człowieka, na 
których spotkać można gatunki tolerujące stosunkowo wysoki stopień antropopresji. 
Użytkowanie terenów rolniczych zgodnie z ich przeznaczeniem wiąże się z pracą na ich 
obszarze m.in. maszyn rolniczych i samochodów transportowych, które generują hałas o 
wysokim natężeniu. Czynnik ten, stale oddziaływujący na organizmy zasiedlające wyżej 
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wymienione obszary, jest przez nie tolerowany. Poziom natężenia tego oddziaływania 
akustycznego jest z pewnością porównywalny z hałasem powstającym w trakcie prac 
budowlanych, które będą prowadzone na etapie realizacji przedsięwzięcia. Można więc 
założyć, iż hałas generowany w trakcie realizacji inwestycji, będzie miał niewielki wpływ na 
występujące w jej rejonie zwierzęta. Najprawdopodobniej jedyną niekorzystną zmiana 
wywołaną tego rodzaju oddziaływaniem będzie chwilowa, całkowicie odwracalna zmiana 
rozmieszczenia niewielkiej liczby osobników należących do gatunków wrażliwych na to 
oddziaływanie (głównie ssaków i ptaków). 

Podobnie zanieczyszczenie powietrza, którego źródłem będzie emisja spalin 
powstających w trakcie normalnej pracy maszyn i pojazdów budowlanych, należy uznać za 
niewielkie. Przemawia za tym mała ilość substancji jaka może dostać się w ten sposób do 
środowiska. Zanieczyszczenie powietrza powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia 
należy uznać za niepowodujące jakiegokolwiek zagrożenia w stosunku do fauny 
zamieszkującej rejon inwestycji. 

Wśród zwierząt zamieszkujących rejon inwestycji, przy okazji prowadzonych prac 
budowlanych,  mogą zdarzyć się również przypadki nieumyślnego zabijania (lub 
okaleczania) pewnej liczby osobników. W przypadku kręgowców, największe 
prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu oddziaływania zachodzi w stosunku do 
niektórych gatunki płazów, gadów, drobnych gryzoni oraz ssaków owadożernych, które 
mogą zostać rozjechane przez pojazdy i maszyn budowlane. Biorąc pod uwagę fakt, iż 
realizacja inwestycji będzie wymagała wycinki roślinności drzewiastej i usunięcie roślinności 
zielnej z terów łąkowych straty te mogą być wyraźne, jeżeli działania te będą realizowane w 
okresie wiosenno-letnim. Ponadto, ponieważ w rejonie inwestycji występują chronione 
gatunki ptaków i płazów dojdzie także to zabijania gatunków objętych ochroną gatunkową. Z 
tych względów prace budowlane i prace przygotowawcze związane z usuwaniem roślinności 
drzewiastej i zielnej (wycinka drzew i krzewów oraz ściąganie warstwy glebowej) należy 
przeprowadzić poza okresem rozrodu większości gatunków zwierząt, a mianowicie w 
terminie od 16 października do końca lutego. Dalsze prace budowalne po wykonaniu tych 
prac mogą być realizowane przez cały rok o ile nastąpią w sezonie wegetacyjnym 
następującym bezpośrednio po przeprowadzonej wycince i usuwaniu warstwy gleby. Taki 
harmonogram prac pozwoli na ograniczenie ryzyka zabijania zwierząt (w tym wielu gatunków 
objętych ścisła ochroną gatunkową) do poziomu oddziaływania nieistotnego. 

Oddziaływanie na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia. 

W czasie eksploatacji przedsięwzięcia wpływ na faunę występującą w jej rejonie będzie 
miał z pewnością hałas generowany przez ruch transportowy związany z funkcjonowaniem 
nowych obiektów. Na oddziaływanie to narażone będą jednak gatunki mało wrażliwe na tego 
typu ingerencje w środowisko naturalne. Obejmie ono jednak swoim zasięgiem jedynie 
tereny wyraźnie przekształcone przez działalność człowieka, gdzie spotkać można przede 
wszystkim gatunki tolerujące wzmożoną aktywność człowieka i towarzyszące jej zjawiska 
(zasiedlające obszary rolnicze). Ewentualny wzrost antropopresji (związany głownie ze 
wzmożonym ruchem kołowym) nie wywoła tak silnej reakcji jaka miała by miejsce w 
przypadku gatunków bardziej wrażliwych, preferujących tereny o wyższym stopniu 
naturalności. Gdyby pojawiły się jednak jakiekolwiek zmiany w stosunku do okolicznej fauny 
to najprawdopodobniej miały by one charakter znikomy. Pewna liczba osobników należąca 
do gatunku nieco bardziej wrażliwych na negatywne oddziaływania akustyczne, mogłaby 
ewentualnie stronić od miejsc gdzie osiąga ono najwyższe natężenie. Biorąc jednak pod 
uwagę ogromną liczebność i powszechność tych gatunków w regionie, uznać należy, iż 
hałas generowany przez ruch samochodów nie może powodować zmian w populacjach 



RAPORT  O  ODDZIAŁYWANIU  NA  ŚRODOWISKO  PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJ ĄCEGO  NA  ZMIANIE  SPOSOBU  ZAGOSPODAROWANIA  TEREN U  
POPRZEZ  BUDOWĘ  NOWYCH  OBIEKTÓW, DZ. EW.  NR  3012/16 I 3012/15,  OBRĘB  0001  KRZEPICE,  JEDNOSTKA  EWIDENCYJNA  KRZEPIC E - MIASTO 

 

AM ENVIRO Marek Deneszewski,  ul. Anny 1, 47-400 Racibórz, www.am-enviro.pl,  
e-mail: am.enviro@interia.pl, tel. 604 168 580, NIP: 6391825698, REGON: 243541265 Strona 82 

 

 

gatunków zamieszkujących rejon inwestycji na tyle istotnych, aby mogły powodować ich 
destabilizację. 

Podobny wpływ na lokalną faunę będzie miała emisja zanieczyszczenia 
atmosferycznego wywołana ruchem pojazdów przewożących ludzi oraz towary w trakcie 
funkcjonowania omawianego przedsięwzięcia. Ewentualny wzrost emisji spalin będzie na 
tyle niski, iż nie należy się spodziewać jakiegokolwiek osłabienia „kondycji” populacji 
organizmów zamieszkujących okolice terenu przedsięwzięcia. 

Działania łagodzące 

Prace budowlane i prace przygotowawcze związane z usuwaniem roślinności 
drzewiastej i zielnej (wycinka drzew i krzewów oraz ściąganie warstwy glebowej) należy 
przeprowadzić poza okresem rozrodu większości gatunków zwierząt, a mianowicie w 
terminie od 16 października do końca lutego. Dalsze prace budowalne po wykonaniu tych 
prac mogą być realizowane przez cały rok o ile nastąpią w sezonie wegetacyjnym 
następującym bezpośrednio po przeprowadzonej wycince i usuwaniu warstwy gleby. 

Podsumowanie i ocena oddziaływania po zastosowaniu działań łagodzących 

W przypadku planowanego przedsięwzięcia nie wystąpi jakakolwiek ingerencja w 
siedliska cennych gatunków zwierząt ani też bezpośrednie oddziaływanie na te gatunki. 
Negatywne oddziaływanie może pojawić się jedynie w stosunku do gatunków pospolitych i 
licznych na terenie całego kraju, a negatywny charakter tego oddziaływania będzie widoczny 
tylko gdy zostanie rozpatrzony w kontekście najbliższego otoczenia inwestycji (lokalne 
zanikanie niewielkiej liczby stanowisk tych gatunków). Mając na uwadze liczebność i 
powszechność tych gatunków w regionie, a także przyjęte rozwiązania minimalizujące, 
należy uznać ewentualne straty za mało istotne, wręcz niezauważalne z punku widzenie 
zachowania właściwego stanu ich populacji. 

5.7.3 Ocena oddziaływania na formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000 

Oddziaływanie planowanej inwestycji na formy ochrony przyrody 

W stosunku do wszelkich form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000, 
przedsięwzięcie zlokalizowane jest bardzo korzystnie. Położenie form ochrony przyrody, 
względem terenu planowanej inwestycji przedstawiono w rozdziale 3.1.8. Najbliższe formy 
ochrony przyrody zlokalizowane są w odległości około 3 km od ternu inwestycji – rezerwat 
Modrzewiowa Góra. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest Specjalny Obszar 
Ochrony Stawiska, zlokalizowany w odległości około 9 km od terenu inwestycji. 

Wykazana powyżej odległość, a także ściśle miejscowy, wyjątkowo lokalny, charakter 
planowanej inwestycji w zakresie zagrożeń wynikających z etapu budowlanego, wykluczają 
możliwość powstania z jej strony jakichkolwiek negatywnych oddziaływań o charakterze 
bezpośrednim oraz pośrednim na najbliższe formy ochrony przyrody.   

Również na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia jego oddziaływanie na środowisko 
zamyka się w skali ściśle lokalnej. Oddziaływania pośrednie mogłyby dotyczyć wyłącznie 
przenoszenia oddziaływań za pośrednictwem obiegu wodnego (np. spływ zanieczyszczeń z 
terenu przedsięwzięcia) oraz atmosferycznego, które w warunkach normalnej eksploatacji 
projektowanego obiektu nie wystąpią.  

Z etapem funkcjonowania przedsięwzięcia nie wiążą się także emisje substancji do 
powietrza na tyle intensywna aby stwarzać wyraźne zagrożenie dla najbliższego otoczenia. 
Zatem, zagrożenie w tym zakresie również nie występuje. 
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Działania łagodzące 

Nie zachodzi potrzeba stosowania specyficznych działań i rozwiązań łagodzących 
(eliminujących, minimalizujących), w odniesieniu form ochrony przyrody, niż te, które dotyczą 
ochrony innych elementów środowiska lokalnego w rejonie przedsięwzięcia.   

Podsumowanie i ocena oddziaływania po zastosowaniu działań łagodzących 

Nie wystąpią niekorzystne oddziaływania na jakikolwiek formy ochrony przyrody 
położone w otoczeniu planowanej inwestycji. 

5.8 Zabytki, krajobraz kulturowy i dobra materialne  

Teren inwestycji położony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków oraz 
poza strefami ochrony konserwatorskiej. W bezpośrednim otoczeniu lokalizacji 
przedsięwzięcia nie występują jednak elementy kulturowe wpisane do rejestru zabytków.  

Projektowana inwestycja nie będzie w żadnym stopniu oddziaływać na obiekty 
zabytkowe, objęte ochroną konserwatorską. Prace budowlane ograniczone będą jedynie do 
terenu inwestycji i nie będą miały wpływu na obiekty zabytkowe.  

Ze względu na przewidywany rodzaj i zakres prowadzonych prac oraz na zasięg 
oddziaływania przedsięwzięcia na etapie eksploatacji stwierdzić można, że przedmiotowa 
inwestycja nie będzie stanowiła jakiegokolwiek zagrożenia dla zabytków. Wszelkie prace 
prowadzone będą na terenie należącym do Inwestora. Ewentualne, przewidywane 
oddziaływania przedsięwzięcia nie będą powodowały przekroczenia dopuszczalnych norm 
poza terenem, do którego Inwestor ma tytuł prawny. Zatem realizacja inwestycji nie będzie 
miała wpływu na dobra materialne i nie będzie naruszać interesów osób trzecich. 

5.9 Wpływ na wzajemne oddziaływania pomi ędzy poszczególnymi elementami 
środowiska 

Przedstawione analizy wskazują, że przy stosowaniu zaleceń minimalizujących 
oddziaływanie przedsięwzięcia oraz przy jego realizacji zgodnie z założeniami i 
obowiązującymi przepisami, inwestycja nie będzie powodowała istotnego negatywnego 
oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. To powoduje, że nie wystąpi również 
negatywne oddziaływanie między tymi elementami. 
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6. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARIANTU 
ALTERNATYWEGO NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI 

6.1 Klimat akustyczny 

Oddziaływanie akustyczne obiektu w wariancie alternatywnym będzie takie jak w 
przypadku wariantu inwestorskiego. 

6.2 Zanieczyszczenie powietrza 

6.2.1 Emisja zanieczyszczeń na etapie realizacji inwestycji 

Emisja zanieczyszczeń atmosferycznych w okresie realizacji przedsięwzięcia w 
wariancie alternatywnym będzie taka sama jak emisja dla wariantu inwestorskiego, 
przedstawiona w rozdziale 5.2. 

6.2.2 Emisja zanieczyszczeń na etapie funkcjonowania inwestycji 

Różnica pomiędzy wariantem inwestorskim a wariantem alternatywnym polega na 
różnicy w systemie ogrzewania obiektów. W wariancie alternatywnym planuje się 
zastosowanie ogrzewania z wykorzystaniem wysokosprawnego i niskoemisyjnego kotła 
retortowego na paliwo stałe (węgiel kamienny). 

 

Spalanie węgla 

W wariancie alternatywnym planowana jest realizacja kotłowni węglowej o mocy 
900 kW w pomieszczeniu technicznym budynku konferencyjnego. Kotłownia zasilana będzie 
węglem kamiennym, ze spalaniem którego do atmosfery przedostają się takie 
zanieczyszczenia jak dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO) oraz 
zanieczyszczenia pyłowe.  

Emisje ze spalania węgla obliczono przyjmując wskaźniki emisji z procesu 
energetycznego spalania paliwa sporządzonych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i 
Zarządzania Emisjami KOBiZE, które przedstawiono poniżej: 

Tabela 25 Wska źniki emisji ze spalania w ęgla 

L.p. Zanieczyszczenia 
Jednostka 
wska źnika 

Wskaźnik emisji 

1. Dwutlenek siarki  

g/Mg 

16000 × s 
2. Dwutlenek azotu 2200 
3. Tlenek węgla 45000 
4. Pył zawieszony całkowity TSP 1000 × A 

 gdzie: 
  s - zawartość siarki całkowitej wyrażona w procentach - 

  przyjęto 0,7 %; 

   A - zawartość popiołu wyrażona w procentach - przyjęto 10 % 
 
Przyjmując moc cieplną kotłowni wynoszącą 900 kW wyliczono maksymalne 

godzinowe zużycie węgla wynoszące 146,6 kg, przy wartości opałowej wynoszącej 
26 000 kJ/kg. Czas pracy kotłowni z maksymalną mocą przyjęto, jak w wariancie 
inwestorskim, na poziomie 4000 godzin w ciągu roku co pozwala oszacować roczne zużycie 
węgla na poziomie 580 Mg. Na podstawie powyższych danych wyliczono maksymalną 
godzinową emisję zanieczyszczeń ze spalania węgla: 
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Dwutlenek siarki:  

(16000 × 0,8 × 146,6 kg/h)/1000 = 1,6420 kg/h; 

Dwutlenek azotu:  

(2200 × 146,6 kg/h) /1000 = 0,3225 kg/h; 

Tlenek węgla:  

(45000 × 146,6 kg/h) /1000 = 6,5973 kg/h; 

Pył ogółem:  

(1000 × 10 x 146,6 kg/h) /1000 = 1,4661 kg/h ; 
 
W tabeli poniżej zestawiono emisję godzinową z kotłowni dla wariantu inwestorskiego i 

wariantu alternatywnego: 

Tabela 26 Porównanie emisji z kotłowni dla wariantu  
inwestorskiego i wariantu alternatywnego 

L.p. Zanieczyszczenia 
Emisja [kg/h]  

wariant inwestorski  wariant alternatywny  
1. Dwutlenek siarki  0,0068 1,6420 
2. Dwutlenek azotu 0,1495 0,3225 
3. Tlenek węgla 0,0205 6,5973 
4. Pył zawieszony całkowity TSP 0,00004 1,4661 

6.3 Opis oddziaływania na wody powierzchniowe i pod ziemne 

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne w wariancie alternatywnym 
będzie takie jak oddziaływanie przedstawione w rozdziale 5.3 dla wariantu inwestorskiego. 

6.4 Ocena zagro żenia odpadami 

W związku z różnicą w zastosowanym systemie ogrzewania przedsięwzięcia w 
wariancie alternatywnym w stosunku do wariantu inwestorskiego, w wariancie alternatywnym 
powstawał będzie dodatkowy odpad o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z 
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04). Oszacować można, że w 
ciągu roku w wariancie alternatywnym powstanie 55 Mg odpadów o powyższym kodzie. 
Odpad magazynowany będzie w zamkniętych pojemnikach na utwardzonym terenie i 
odbierany przez podmioty posiadające zezwolenia na gospodarowanie tego typu odpadem 
lub poddany odzyskowi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 
2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z dn. 
12.06.2015 r., poz. 796). 

Poza wymienionym powyżej odpadem oddziaływanie obiektu w zakresie zagrożenia 
odpadami w wariancie alternatywnym będzie takie samo jak przedstawione w rozdziale 5.4 
oddziaływanie w wariancie inwestorskim. 

6.5 Ocena zagro żenia elektromagnetycznym promieniowaniem 
niejonizuj ącym 

Oddziaływanie obiektu w zakresie zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym 
w wariancie alternatywnym jest takie samo jak przedstawione w rozdziale 5.5. oddziaływanie  
w wariancie inwestorskim. 
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6.6 Powierzchnia ziemi z uwzgl ędnieniem ruchów masowych, klimat i 
krajobraz 

Ocena wpływu na ruchy masowe, klimat i krajobraz dla wariantu alternatywnego jest 
taka sama jak ocena dla wariantu inwestorskiego przedstawiona w rozdziale 5.6. 

6.7 Rośliny, zwierz ęta i siedliska przyrodnicze 

Ocena oddziaływania na roślinność, zwierzęta i siedliska przyrodnicze dla wariantu 
alternatywnego jest taka sama jak ocena dla wariantu inwestorskiego przedstawiona w 
rozdziale 5.7. 

6.8 Zabytki, krajobraz kulturowy i dobra materialne  

Ocena oddziaływania na zabytki, krajobraz kulturowy i dobra materialne dla wariantu 
alternatywnego jest taka sama jak ocena dla wariantu inwestorskiego przedstawiona w 
rozdziale 5.8. 

6.9 Wpływ na wzajemne oddziaływania pomi ędzy poszczególnymi elementami 
środowiska 

Przedstawione analizy wskazują, że przy stosowaniu zaleceń minimalizujących 
oddziaływanie przedsięwzięcia oraz przy jego realizacji zgodnie z założeniami i 
obowiązującymi przepisami, inwestycja nie będzie powodowała istotnego negatywnego 
oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. To powoduje, że nie wystąpi również 
negatywne oddziaływanie między tymi elementami. 

7. FAZA LIKWIDACJI 

Faza likwidacji mogłaby wiązać się z rozbiórką obiektów na terenie przedsięwzięcia i 
ewentualnej likwidacji utwardzenia terenu, infrastruktury technicznej i elektrycznej. Rozbiórka 
generowałaby oddziaływania podobne do wynikających z etapu budowlanego: 

− negatywne oddziaływania wiąże sie z hałasem, emisjami 
zanieczyszczeń powietrza, a także odpadami. Hałas i emisje do 
powietrza dotyczą prac rozbiórkowych, towarzyszącej im pracy 
maszyn i pojazdów. Oddziaływania byłyby w tych przypadkach 
krótkookresowe, nie stwarzające większego zagrożenia. 

− W wyniku prac rozbiórkowych powstawałyby odpady, przy czym 
znaczna ich część mogłaby zostać poddana recyklingowi. 
Podstawowymi rodzajami odpadów byłyby: zmieszane odpady z 
budowy, remontów i demontażu, tworzywa sztuczne, gruz, żelazo i 
stal, gleba i ziemia, w tym kamienie, kable, a w mniejszych ilościach 
również inne odpady. 

− Pomijalna uciążliwość dotyczyłaby komponentów środowiska 
przyrodniczego, jak: gleba, powierzchnia ziemi, fauna, flora, 
środowisko wodne. Wynika to z całkowitego przekształcenia 
siedliskowego w tym okresie terenu, na którym znajdzie się 
projektowana inwestycja. 

− W przypadku wpływu na krajobraz wizualny likwidacja inwestycji 
oddziaływałaby w sposób pozytywny. Rozbiórka obiektów 
kubaturowych mogłaby przywrócić walory krajobrazowe sprzed 
realizacji inwestycji. 
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8. OPIS PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO OBEJMUJ ĄCY: BEZPOŚREDNIE, 
POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I 
DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO ORAZ OPIS METOD PROGNOZOWANIA  

8.1 Opis metod prognozowania 

W niniejszym opracowaniu przyjęto metodę prognozowania wynikowego, polegającą 
na ocenie planowanego rozwiązania i analizie możliwego wpływu na otaczające środowisko. 
Ocenę oparto na danych pochodzących od Inwestora, dostępnych dokumentów formalno-
prawnych, danych literaturowych oraz wizji lokalnej w terenie. 

Podstawę merytoryczną oceny stanowiło porównanie wartości środowiska z 
dostępnymi wymogami prawnymi, standardami lub wytycznymi. W przypadku braku 
powyższych ocenę oparto na podstawie prac terenowych, doświadczeniu, wiedzy zawartej w 
literaturze dotyczącej omawianych problemów oraz popartej porównaniem z innymi 
przedsięwzięciami tego typu.  

Ocenę zagrożenia stanu środowiska projektowanym przedsięwzięciem prowadzono w 
trybie wielostopniowym: 

− analiza istniejących parametrów i czynników środowiska wg 
dostępnych danych i prac terenowych, 

− analiza działań i elementów inwestycji, które mogą zmieniać stan 
istniejący środowiska na etapie jej realizacji oraz funkcjonowania, 

− analiza ilościowa i ocena wpływu na poszczególne elementy 
środowiska z wykorzystaniem m.in. obliczeń symulacyjnych 
określających stopień zagrożenia środowiska 

− określenie ewentualnych działań i metod minimalizujących 
oddziaływanie projektowanej inwestycji na poszczególne 
komponenty środowiska 

− określenie wniosków końcowych wynikających z przeprowadzonej 
oceny. 

8.2 Zestawienie przewidywanych negatywnych oddziały wań 

Opis oddziaływania projektowanej inwestycji na poszczególne elementy środowiska 
przedstawiono w podrozdziałach rozdziału 5 niniejszego opracowania. Poniżej w tabeli 
zestawiono przewidywane negatywne oddziaływania oraz ich charakter. 

Tabela 27 Zestawienie negatywnych oddziaływa ń związanych z 
projektowan ą inwestycj ą oraz ich charakter 

Element środowiska podlegaj ący negatywnemu 
oddziaływaniu (oddziaływanie) 

Charakter oddziaływania  
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Etap realizacji inwestycji  
Hałas (praca maszyn i urządzeń budowlanych) +    +     
Powietrze atmosferyczne (praca maszyn i 
urządzeń budowlanych) 

+    +     

Powierzchnia ziemi (przekształcenie terenu) +     +    
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Element środowiska podlegaj ący negatywnemu 
oddziaływaniu (oddziaływanie) 

Charakter oddziaływania  
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Wody podziemne (niekontrolowane wycieki 
substancji niebezpiecznych z maszyn i urządzeń) 

 +  +      

Odpady (powstawanie podczas prac 
budowlanych) 

+    +     

Fauna (hałas prac budowlanych)  +   +     
Krajobraz (zmiana pokrycia terenu) +      +   

Etap funkcjonowania  
Hałas (funkcjonowanie obiektu, ruch pojazdów) +     +    
Powietrze atmosferyczne (emisja do powietrza) +     +  +  
Wody powierzchniowe i podziemne 
(odprowadzanie oczyszczonych ścieków do 
środowiska) 

+     + +   

Odpady (powstawanie odpadów i ich 
zagospodarowanie) 

 +    +    

Krajobraz (wprowadzenie nowych obiektów do 
lokalnego krajobrazu) 

+     +    

Podczas przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko projektowanego 
przedsięwzięcia nie stwierdzono żadnych oddziaływań, które można byłoby zakwalifikować 
jako znaczące. Dotyczy to oddziaływania na człowieka jak i na poszczególne elementy 
środowiska, zarówno na etapie realizacji jak i funkcjonowania inwestycji. 

8.3 Oddziaływanie skumulowane 

Hałas 

W otoczeniu przedmiotowego terenu brak jest źródeł hałasu o charakterze 
przemysłowym, dla którego należałoby przeprowadzić ocenę oddziaływania 
skumulowanego. Ocena oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia przedstawiona w 
rozdziale 5.1 uwzględnia oddziaływanie skumulowane wszystkich istotnych źródeł hałasu na 
terenie obiektu. Jak wynika z przedstawionych analiz funkcjonowanie zakładu nie będzie 
powodowało przekroczenia norm akustycznych w środowisku.  

Powietrze atmosferyczne 

Przedstawiona w rozdziale 5.2 analiza oddziaływania inwestycji na powietrze 
atmosferyczne przedstawia oddziaływanie skumulowane projektowanego zakładu z innymi 
istniejącymi źródłami emisji do powietrza. Stan zanieczyszczenia powietrza w stanie 
istniejącym określony został przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Katowicach. Wykonane obliczenia wskazują, że oddziaływanie skumulowane tła 
zanieczyszczenia powietrza oraz projektowanego obiektu nie spowoduje przekroczenia 
poziomów dopuszczalnych.  

Szata roślinna, zwierzęta, powierzchnia ziemi, krajobraz 

Ocena wpływu skumulowanego w tym aspekcie powinna być rozpatrywana w związku 
z istniejącą w sąsiedztwie projektowanego zakładu zabudową i infrastrukturą. Realizacja 
projektowanego przedsięwzięcia powoduje możliwość wystąpienia wpływu skumulowanego. 



RAPORT  O  ODDZIAŁYWANIU  NA  ŚRODOWISKO  PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJ ĄCEGO  NA  ZMIANIE  SPOSOBU  ZAGOSPODAROWANIA  TEREN U  
POPRZEZ  BUDOWĘ  NOWYCH  OBIEKTÓW, DZ. EW.  NR  3012/16 I 3012/15,  OBRĘB  0001  KRZEPICE,  JEDNOSTKA  EWIDENCYJNA  KRZEPIC E - MIASTO 

 

AM ENVIRO Marek Deneszewski,  ul. Anny 1, 47-400 Racibórz, www.am-enviro.pl,  
e-mail: am.enviro@interia.pl, tel. 604 168 580, NIP: 6391825698, REGON: 243541265 Strona 89 

 

 

Dla wszystkich rozpatrywanych elementów środowiska przyrodniczego oceniono, że 
występuje małe ryzyko oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia. Teren przeznaczony 
pod przedmiotową inwestycję nie ma znaczenia w kształtowaniu miejscowych i lokalnych 
warunków środowiska przyrodniczego, zarówno ożywionego jak i nieożywionego. Zatem 
skumulowany wpływ na powierzchnię ziemi, krajobraz, florę i faunę będzie nieistotny. 

Inne elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego 

Lokalizacja projektowanej inwestycji i jej charakter powodują, że nie będą występowały 
oddziaływania skumulowane w stosunku do obszarów chronionych, obszarów Natura 2000, 
obiektów kulturowych, w tym głównie chronionych obiektów zabytkowych. 

9. OPIS  PRZEWIDYWANYCH  DZIAŁAŃ  MAJĄCYCH NA  CELU  UNIKANIE, 
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE  LUB  KOMPENSOWANIE  ODD ZIAŁYWAŃ  
NA  ŚRODOWISKO 

W celu zapobiegania i ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko 
planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji, eksploatacja i likwidacji przedsięwzięcia 
zostaną podjęte działania polegające na:  

− przygotowaniu projektu prac realizacyjnych z uwzględnieniem 
wymagań ochrony środowiska, 

− sprawnym przeprowadzeniu realizacji przedsięwzięcia wg wcześniej 
przygotowanego projektu prac realizacyjnych, 

− prowadzeniu eksploatacji przedsięwzięcia do czasu jego likwidacji, z 
zachowaniem przyjętych wcześniej założeń, uwzględniających 
wymagania ochrony środowiska, 

− modernizacji przedsięwzięcia, w celu dostosowywania go do 
zmieniających się przepisów ( m.in. w zakresie ochrony środowiska) 
oraz wykorzystania rozwijającej się techniki, 

− likwidacji przedsięwzięcia i przywróceniu terenu do stanu według 
przepisów i nakazów, które będą obowiązywać w tym zakresie w 
czasie jego ewentualnego całkowitego zamknięcia. 

 W trakcie realizacji przedsięwzięcia teren działki przeznaczonej pod inwestycję 
zostanie dostosowany do potrzeb prowadzonej działalności, poprzez poprowadzenie 
rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu ograniczenie do minimum 
uciążliwości, zarówno dla ludzi jak i środowiska przyrodniczego. 

W tym celu zostaną podjęte następujące działania: 

Ochrona powierzchni ziemi i wód 

− projektowane obiekty wyposażone będą w szczelne posadzki, 
− ścieki technologiczne oraz socjalno-bytowe odprowadzane będą do 

oczyszczalni ścieków na terenie obiektu, 
− do środowiska odprowadzane będą ścieki oczyszczone w 

oczyszczalni, które będą spełniały określone w przepisach oraz w 
pozwoleniu wodnoprawnym parametry, przed uruchomieniem 
instalacji Inwestor jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – zgodnie z art. 
122 ust. 1 pkt 1 i z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo 
wodne (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 09.06.2017 r., poz. 1121), 
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− na terenie przedsięwzięcia nie będą powstawać odpady 
niebezpieczne, ani nie będą magazynowane substancje 
niebezpieczne, które mogłyby spowodować zagrożenie 
zanieczyszczenia środowiska, 

− teren parkingu dla pojazdów osobowych będzie zadaszony. 

Ochrona powietrza 

− zastosowanie do ogrzewania obiektów kotła opalanego paliwem 
gazowym, powodującego nieznaczną emisję pyłów, 

− zlokalizowanie obiektu oczyszczalni ścieków w znacznej odległości 
od najbliższych terenów zabudowy mieszkaniowej. 

Gospodarka odpadami: 

− wyznaczenie miejsc magazynowania odpadów na terenach 
utwardzonych oraz w pomieszczeniu magazynowym, 

− selektywne gromadzenie odpadów, w wyznaczonych miejscach, w 
kontenerach lub pojemnikach odpowiednio opisanych rodzajem i 
kodem odpadu, 

− zapewnienie odbioru odpadów przez firmy posiadające odpowiednie 
zezwolenia, 

− zapewnienie odbioru odpadów komunalnych przez jedną z firm 
komunalnych obsługujących teren gminy, która posiada zezwolenie 
na odbiór odpadów komunalnych, 

− odzysk niektórych odpadów poza instalacjami, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

Ochrona przed hałasem 

− po wschodniej stronie planowanego parkingu pojazdów osobowych, 
na kierunku najbliższej zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowany 
zostanie pas zieleni wysokiej ograniczający emisję hałasu na tym 
kierunku, 

− urządzenia na terenie zakładu będą eksploatowane zgodnie z 
dokumentacją techniczną, ich stan będzie stale monitorowany tak, 
aby wyeliminować usterki mogące powodować zwiększenie emisji 
hałasu do środowiska. 

Ochrona krajobrazu 

W związku z realizacją inwestycji struktura krajobrazu nie zostanie obniżona w sposób 
istotny. Realizacja inwestycji nie wpłynie bezpośrednio na wartościowe elementy krajobrazu. 
Wpływ na strukturę krajobrazu prognozuje się na minimalny i nieistotny. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia wystąpić mogą zmiany istniejących walorów 
krajobrazowych pod względem wizualnym. Budowa projektowanych obiektów, głównie ze 
względu na ukształtowanie terenu i liczne tereny zadrzewione w ich otoczeniu, nie wniesie 
do krajobrazu zmian na tyle dużych, aby można było mówić o istotnym negatywnym wpływie 
na ten aspekt środowiska. 

Oddziaływanie na roślinność 

Usunięcie drzew z części terenu przeznaczonego pod inwestycję wymagać będzie 
uzyskania stosownego zezwolenia od Burmistrza Krzepic. Zasady wydawania pozwoleń oraz 
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rekompensaty przyrodniczej określają przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 23.12.2016 r., poz. 2134 z późn. zm.). 

10. TRANSGRANICZNE  ODDZIAŁYWANIE  NA  ŚRODOWISKO 

Realizacja i funkcjonowanie inwestycji nie spowoduje transgranicznego oddziaływania 
na środowisko. Zasięg poszczególnych przewidywanych oddziaływań (zwłaszcza emisji: do 
powietrza, hałasu, ścieków, odpadów) nie będzie mieć znaczenia w skali ponadlokalnej, 
wykraczającej poza bezpośrednie sąsiedztwo lokalizacji inwestycji. Poza tym teren 
planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w znacznej odległości od najbliższej 
granicy państwa (ponad 100 km). 

11. OKREŚLENIE POTRZEBY USTANOWIENIA OBSZARU OGRANICZONEGO 
UŻYTKOWANIA ORAZ ANALIZA MO ŻLIWYCH KONFLIKTÓW 
SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSI ĘWZIĘCIEM  

11.1 Wskazanie potrzeby ustanowienia obszaru ograni czonego u żytkowania 

Zgodzie z treścią art.135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 13.03.2017 r., poz. 519 z późn. zm.) nie istnieje 
formalna możliwość utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla obiektów takich jak 
przedmiotowy zakład. Zatem jedyną możliwością minimalizowania jakichkolwiek oddziaływań 
na środowisko są wyłącznie rozwiązania techniczne i technologiczne. Tylko ich 
zastosowanie, w przypadku każdego rodzaju oddziaływania, jest dopuszczalne i możliwe z 
formalnego punktu widzenia. 

11.2 Analiza  mo żliwych  konfliktów  społecznych  zwi ązanych  z  planowanym  
przedsi ęwzięciem 

Teren planowanego przedsięwzięcia nie przedstawia wysokiej wartości przyrodniczej, 
tym samym, nie przewiduje się wystąpienia sytuacji konfliktowych ze strony organizacji 
ekologicznych. Można uznać że inwestycja jest pod tym względem mało konfliktowa. 

Konflikty społecznie ze społecznością lokalną powstają natomiast najczęściej z 
następujących powodów: 

− emisja zanieczyszczeń (hałasu, zanieczyszczeń do powietrza, 
promieniowania elektromagnetycznego), mogących wpłynąć 
na zdrowie i samopoczucie okolicznych mieszkańców  

− pogorszenie walorów krajobrazowych, 
− nieuporządkowane gromadzenie odpadów oraz nieuregulowanie 

gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami 
powodujące roznoszenie odpadów po terenach należących 
do okolicznych mieszkańców. 

Przedstawione analizy wskazują, że funkcjonowanie obiektu jako całości, zgodnie z 
przyjętymi założeniami, nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji 
w środowisku. Oddziaływanie zakładu w najbardziej istotnych aspektach, takich jak hałas lub 
emisja do powietrza, będą miały charakter jedynie lokalny i nie obejmą swoim zasięgiem 
najbliższych terenów zabudowy mieszkaniowej. W celu minimalizacji ewentualnych 
konfliktów społecznych Inwestor na etapie funkcjonowania obiektu powinien stosować 
przewidziane środki organizacyjno-techniczne, minimalizujące negatywne oddziaływanie 
przedsięwzięcia.  
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Z punktu widzenia lokalnej społeczności inwestycja nie powinna mieć charakteru 
konfliktowego, a może ona dodatkowo powodować wzrost zatrudnienia wśród mieszkańców 
okolicznych miejscowości. 

12. PROPOZYCJE MONITORINGU INWESTYCJI NA ETAPIE REA LIZACJI ORAZ 
EKSPLOATACJI 

12.1 Etap realizacji przedsi ęwzięcia 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie wystąpią żadne emisje wymagające 
prowadzenia monitoringu. 

12.2 Etap eksploatacji 

Monitoring odpadów 

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj: Dz. U. z dn. 
09.12.2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia 
na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów.  

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wytwórca 
odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów składa roczne sprawozdania o 
gospodarowaniu odpadami.  

Wytwórca odpadów powinien również kontrolować podmioty odbierające odpady w 
zakresie zezwoleń na gospodarowanie odbieranymi odpadami. 

Monitoring powietrza 

Inwestor zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji emisji zanieczyszczeń 
atmosferycznych do powietrza oraz wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska - zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 
dnia 13.03.2017 r., poz. 519 z późn. zm.).  

Natomiast, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 
2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz 
pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z dnia 07.11.2014 r., poz. 1542), prowadzący 
instalację nie jest zobowiązany do prowadzenia pomiarów wielkości emisji z żadnych źródeł 
zanieczyszczeń, jakie będą funkcjonować w ramach inwestycji. 

Monitoring wody i ścieków 

Monitoring zużycia wody prowadzony będzie na podstawie odczytów zainstalowanych 
wodomierzy. Monitoring oczyszczonych ścieków wprowadzanych do środowiska powinien 
być prowadzony zgodnie z posiadanym przez prowadzącego obiekt pozwoleniem 
wodnoprawnym oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 
2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 
dn. 13.12.2014 r., poz. 1800). 

13. TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI, LUKI WE 
WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJ ĄC RAPORT 

W czasie opracowywania niniejszego raportu nie napotkano szczególnych trudności 
wynikających z niedostatków techniki oraz luk we współczesnej wiedzy. Ewentualne 
trudności, wynikające np. z ograniczeń oprogramowania wykorzystywanego w analizach, 
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przedstawione zostały w podrozdziałach rozdziału 5, przedstawiających oceny oddziaływania 
inwestycji na poszczególne elementy środowiska. 

14. WNIOSKI 

1. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na na zmianie sposobu 
zagospodarowania terenu poprzez budowę nowych obiektów, w tym obiektu 
biurowego, obiektów magazynowych, produkcyjnych i technicznych w miejscowości 
Krzepice, gmina Krzepice, powiat kłobucki, województwo śląskie. 

2. Inwestycja będzie źródłem emisji hałasu do środowiska zarówno na etapie 
realizacji przedsięwzięcia jak i na etapie funkcjonowania. Na etapie realizacji 
inwestycji emisja do hałasu występować będzie jedynie w porze dziennej, 
natomiast na etapie funkcjonowania część obiektów może pracować również w 
porze nocnej.  

3. Wyniki analizy oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia wskazują, że w 
przypadku jego realizacji i pracy z przyjętymi założeniami zapewnione zostanie 
dotrzymanie obowiązujących norm jakości klimatu akustycznego na najbliższych 
terenach chronionych akustycznie.  

4. Uciążliwość akustyczną przedsięwzięcia w stosunku do ludności określa się jako 
niską, nie stwierdza się również żadnej uciążliwości dla środowiska w zakresie 
drgań mechanicznych i wibracji. 

5. Oddziaływania w zakresie emisji do powietrza prognozowane są na etapie realizacji 
inwestycji oraz na etapie jej funkcjonowania. 

6. Analiza stanu jakości powietrza wykazała, iż funkcjonowanie obiektu nie będzie 
powodować ponadnormatywnych stężeń poza jego granicami dla wszystkich 
emitowanych zanieczyszczeń. Dotyczy to także oddziaływania skumulowanego, 
uwzględniającego aktualny stan jakości powietrza w rejonie lokalizacji inwestycji. 

7. Na terenie obiektu planuje się realizację oczyszczalni ścieków, do której trafiać 
będą ścieki socjalno-bytowe oraz ścieki technologiczne pochodzące z procesów 
produkcyjnych (ścieki z mycia owoców i warzyw). 

8. Wielkość i dokładne parametry oczyszczalni dobrane zostaną na etapie 
wykonywania projektu budowlanego. Oczyszczone ścieki z oczyszczalni 
odprowadzane będą do wód lub do ziemi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 

9. Wody opadowe oraz roztopowe z dachów oraz z terenów odprowadzane będą 
bezpośrednio do gruntu, bez ujmowania ich w systemy kanalizacyjne. Nie 
przewiduje się negatywnego oddziaływania tych wód na środowisko. 

10. Szacowane ilości oraz rodzaje odpadów przewidzianych do powstawania w 
związku z planowaną inwestycją pozwalają stwierdzić, że nie będzie ona 
powodowała niekorzystnego wpływu na stan środowiska w tym zakresie.  

11. Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje wprowadzenia na teren obiektu 
źródeł pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz, których natężenie 
składowej elektrycznej lub magnetycznej przekroczyłoby wartości dopuszczalne. 

12. Nie stwierdzono zagrożenia oddziaływania inwestycji w odniesieniu do roślinności, 
zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i funkcjonowania. 



RAPORT  O  ODDZIAŁYWANIU  NA  ŚRODOWISKO  PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJ ĄCEGO  NA  ZMIANIE  SPOSOBU  ZAGOSPODAROWANIA  TEREN U  
POPRZEZ  BUDOWĘ  NOWYCH  OBIEKTÓW, DZ. EW.  NR  3012/16 I 3012/15,  OBRĘB  0001  KRZEPICE,  JEDNOSTKA  EWIDENCYJNA  KRZEPIC E - MIASTO 

 

AM ENVIRO Marek Deneszewski,  ul. Anny 1, 47-400 Racibórz, www.am-enviro.pl,  
e-mail: am.enviro@interia.pl, tel. 604 168 580, NIP: 6391825698, REGON: 243541265 Strona 94 

 

 

13. Na etapie realizacji inwestycji oraz jej funkcjonowania nie wystąpi żadna ingerencja 
w siedliska rzadkich gatunków zwierząt, ani też bezpośrednie oddziaływanie na 
takie gatunki. Ewentualne negatywne oddziaływanie pojawić się może jedynie w 
stosunku do gatunków najbardziej pospolitych i licznych na terenie całego 
województwa i kraju. 

14. Projektowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wchodzącymi w skład 
europejskiej sieci Natura 2000. W związku z zasięgiem przewidywanych 
oddziaływań ograniczonym do rejonu lokalizacji przedsięwzięcia, nie wystąpi 
jakiekolwiek oddziaływanie na te obszary. 

15. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji brak jest obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków. Nie stwierdzono zatem możliwości negatywnych oddziaływań na 
obiekty zabytkowe. 

16. Ostatecznie stwierdzić należy, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie 
powodowało istotnego negatywnego oddziaływania na środowisko, w 
szczególności poza terenem przeznaczonym pod inwestycję. Nie będzie 
występowało również negatywne oddziaływanie na ludzi. 

15. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWI ĄCE PODSTAWĘ SPORZĄDZENIA 
RAPORTU 

15.1 Materiały wyj ściowe 

Dla potrzeb sporządzenia niniejszego raportu poszukiwano informacji w następujących 
instytucjach, urzędach oraz firmach:   

− Urząd Gminy Krzepice (strona internetowa)  
− Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach (strona 

internetowa),  
− Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (strona internetowa), 
− Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach (strona 

internetowa),  
− Ministerstwo Środowiska (strona internetowa obszarów Natura 

2000)  

Dodatkowym źródłem informacji były prace terenowe przeprowadzone na potrzeby 
niniejszego raportu w maju i czerwcu 2017 roku.   

Oprócz powyższych prac terenowych, wykorzystano przede wszystkim archiwalne 
materiały oraz dostępną literaturę, wyszczególnione poniżej  

Ponadto w raporcie, jako źródło danych, wykorzystano opracowania kartograficzne 
oraz podkłady mapowe, m.in. mapy topograficzne, Szczegółową Mapę Geologiczną Polski, 
mapę obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz zdjęcia satelitarne i lotnicze. 

15.2 Obowi ązujące akty prawne 

[1]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 
dnia 13.03.2017 r., poz. 519 z późn. zm.) 

[2]. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 16.03.2016 r., poz. 353) 
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[3]. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 
09.12.2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) 

[4]. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 09.06.2017 r., 
poz. 1121) 

[5]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 
23.12.2016 r., poz. 2134) 

[6]. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z dnia 29.06.2015 r., poz. 909 z późn. zm.) 

[7]. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst 
jednolity: Dz. U. z dn. 24.10.2014 r., poz. 1446 z poźn. zm.) 

[8]. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 17.02.2014 r., poz. 210 z późn. zm.) 

[9]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
z dnia 12.11.2010 r., nr 213, poz. 1397) 

[10]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 
pobieranej wody (Dz. U. z dnia 07.11.2014 r., poz. 1542) 

[11]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z dn. 29.12.2014 r., poz. 1923) 

[12]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w 
których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga 
pozwolenia (Dz. U. z dnia 20.07.2010 r., nr 130, poz. 881) 

[13]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z dnia 20.07.2010 r., nr 130, 
poz. 880) 

[14]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z dnia 03.02.2010 r., nr 16, 
poz. 87) 

[15]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji 
szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w 
ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego (Dz. U. z dnia 30.11.2005 r., nr 233, poz. 1988 z późn. zm.) 

[16]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z dnia 
16.12.2014 r., poz. 1800) 

[17]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. z dn. 16.10.2014 r., poz. 1409) 

[18]. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 
także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 
obszary Natura 2000 (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 04.12.2014 r., poz. 1713) 
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[19]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 
22.01.2014 r., poz. 112) 

[20]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z dnia 31.01.2002 r, nr 8, poz. 70) 

[21]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192, poz 1883 z dnia 
30.10.2003 r.) 

[22]. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie 
rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie 
decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z dn. 09.12.2013 r., poz. 
1479) 

[23]. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z dn. 06.12.2016 r., 
poz. 1967) 

15.3 Literatura 

[24]. Kompendium wiedzy o ekologii, praca zbiorowa, PWN, Warszawa, 1999  

[25]. Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, Ekokonsult, Gdańsk, 
1998  

[26]. Geografia regionalna Polski, Kondracki Jerzy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa, 2002  

[27].  Ekologia krajobrazu, Richling Andrzej, Solon Jerzy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa, 1996  

[28]. Zarys geologii z elementami geologii inżynierskiej i  hydrogeologii, praca zbiorowa,  
OWPW, Warszawa, 2000  

[29]. Zakres informacji przyrodniczych na potrzeby Ocen Oddziaływania na Środowisko, 
Witold Lenart, Biuro Projektowo-Doradcze Ekokonsult, Gdańsk, 2002  

[30]. Obliczeniowe  metody  oceny  klimatu  akustycznego  w  środowisku,  praca  zbiorowa,  
Instytut Ochrony Środowiska, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1998  

[31]. Akustyka  w  urbanistyce,  architekturze  i  budownictwie,  praca  zbiorowa,  Arkady, 
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[32]. Ochrona środowiska – Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące. Wybrane 
zagadnienia, praca zbiorowa, Dębe, 1992  

[33]. Zagrożenia naturalnego środowiska elektromagnetycznego, J. Morciniak, 
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praca zbiorowa pod kierownictwem Prof. dr hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego, 
Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża, 2015 



RAPORT  O  ODDZIAŁYWANIU  NA  ŚRODOWISKO  PRZEDSIĘWZIĘCIA  POLEGAJ ĄCEGO  NA  ZMIANIE  SPOSOBU  ZAGOSPODAROWANIA  TEREN U  
POPRZEZ  BUDOWĘ  NOWYCH  OBIEKTÓW, DZ. EW.  NR  3012/16 I 3012/15,  OBRĘB  0001  KRZEPICE,  JEDNOSTKA  EWIDENCYJNA  KRZEPIC E - MIASTO 

 

AM ENVIRO Marek Deneszewski,  ul. Anny 1, 47-400 Racibórz, www.am-enviro.pl,  
e-mail: am.enviro@interia.pl, tel. 604 168 580, NIP: 6391825698, REGON: 243541265 Strona 97 

 

 

[36]. http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm - Centralna Baza Danych 
Geologicznych – Mapa, 2017, dostęp: 27.04.2017 r.,  

[37]. http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/ - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – mapa, 2017, 
dostęp: 27.04.2017 r. 

[38]. http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/ - System Przetwarzania Danych PSH, 2017, 
dostęp: 28.04.2017 r. 

[39]. Environmental  Protection  Agency  „Compilation  of  Air  Pollutants  Factors  AP-42”, 
praca zbiorowa  

[40]. Ocena zanieczyszczeń ścieków deszczowych trafiających do systemów 
kanalizacyjnych, Ewa Ociepa, Inżynieria i Ochrona Środowiska 2011, t. 14, nr 4 

[41]. Ograniczenie zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych dróg – ocena technologii i 
zasady wyboru, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 2003 

[42]. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice 

16. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Wstęp 

Planowane przedsięwzięcie, polegające na na zmianie sposobu zagospodarowania 
terenu poprzez budowę nowych obiektów, w tym obiektu biurowego, obiektów 
magazynowych, produkcyjnych i technicznych. Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na 
działkach o numerach ewidencyjnych 3012/16 i 3012/15 obręb Krzepice 0001, jednostka 
ewidencyjna 240602_4 Krzepice - miasto, gmina Krzepice, powiat kłobucki, województwo 
śląskie. 

Inwestorem bezpośrednim przedsięwzięcia jest Malwina Zielińska zamieszkała przy 
ul. Słowiańskiej 9, 41-250 Czeladź. 

W raporcie przeprowadzono analizę stanu istniejącego środowiska oraz dokonano 
identyfikacji obszarów i obiektów objętych ochroną, a także dóbr kultury występujących w 
rejonie inwestycji. Następnie przeprowadzono prognozę potencjalnego oddziaływania na 
środowisko projektowanej inwestycji oraz dokonano jej oceny. Prognoza obejmowała 
najistotniejsze składowe środowiska, czyli: 

− klimat akustyczny (hałas), 
− powietrze atmosferyczne, 
− wody powierzchniowe i podziemne, 
− wytwarzanie odpadów, 
− powierzchnię ziemi, 
− rośliny i zwierzęta, 
− formy ochrony przyrody, 
− krajobraz i dobra kultury, 
− ludzi. 

Opis przedsięwzięcia 

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji znajdują się: 

− od strony zachodniej – tereny leśne i zadrzewione, za którymi 
znajdują się tereny upraw rolnych, a w dalszej odległości (ponad 
2 km) tereny zabudowy miejscowości Krzepice, 
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− od strony północnej – tereny leśne, zadrzewione oraz tereny upraw 
rolnych, a w dalszej odległości (ponad 1,6 km) tereny zabudowy 
miejscowości Iwanowice Duże, 

− od strony wschodniej – droga gruntowa, za którą znajdują się tereny 
upraw rolnych i tereny leśne oraz pojedyncze zabudowania 
miejscowości Iwanowice Małe, 

− od strony południowej – droga krajowa nr 43 prowadząca z Wielunia 
do Częstochowy, m.in. przez miejscowość Krzepice, za drogą 
tereny upraw rolnych oraz tereny zadrzewione, a w dalszej 
odległości (ponad 900 m) tereny zabudowy miejscowości Iwanowice 
Małe. 

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objęty żadnym obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego  

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje realizację: 
1. Budynku z podpiwniczeniem o miarach ok. 60 m x 40 m z poddaszem. Na terenie 

obiektu przewidywana jest sala konferencyjno-szkoleniowa oraz stołówka. W 
pomieszczeniu piwnic przewidziana jest kotłownia opalana ekogroszkiem lub 
gazem ziemnym, obsługująca cały teren przedmiotowej inwestycji. 

2. Zadaszonego parkingu dla samochodów osobowych o wymiarach ok. 130 m x 
60 m i planowaną przybliżoną liczbą stanowisk wynoszącą 90 miejsc. Parking 
oddzielony od drogi nr 3052 pasem zieleni o szerokości ok. 10 m. 

3. Placu rekreacyjnego o wymiarach ok. 110 m x 60 m zabudowanego zadaszeniem, 
pod którym zostaną ustawione stoliki i ławki posadowione między krzewami i 
drzewkami ozdobnymi. 

4. Stawu o wymiarach ok. 30 m x 30 m, który stanowił będzie zakończenie parku. 
Staw będzie usytuowany w odległości ok. 30 m od drogi głównej i ok. 20 m od 
działek sąsiednich. 

5. Magazynu o wymiarach ok. 80 m x 30 m i wysokości 6 m z dachem dwuspadowym, 
przeznaczonego do składowania produktów rolnych – owoców twardych i miękkich 
wyprodukowanych metodami ekologicznymi z przeznaczeniem dla dalszej 
odsprzedaży lub przetworzenia na miejscu. 

6. Magazynu o wymiarach ok. 80 m x 30 m i wysokości 6 m z dachem dwuspadowym, 
przeznaczonego do składowania produktów rolnych – warzyw, wyprodukowanych 
metodami ekologicznymi, przeznaczonych do dalszej sprzedaży. 

7. Hali produkcyjnej o wymiarach ok. 80 m x 30 m i wysokości 6 m, z dachem 
dwuspadowym, położonej w odległości 30 m od sąsiednich działek. Hala zostanie 
wyposażona w linie produkcyjne niezbędne do przetwórstwa warzyw i owoców 
wraz z suszarnią i linią paczkującą produkty. 

8. Punktu skupu, segregacji, składowania i przygotowania do dalszej wysyłki. Punkt 
będzie miał wymiary ok. 80 m x 30 m i wysokość 6 m oraz oddalony będzie od 
sąsiednich działek o 30 m. Przeznaczony będzie do skupu nabiału od okolicznych 
producentów rolnych. 

9. Portierni o wymiarach ok. 5 m x 4 m, obsługującej wjazd na teren zaplecza 
produkcyjno-logistycznego wraz z wagą samochodową przeznaczoną do ważenia 
płodów rolnych. Portiernia będzie zlokalizowana w odległości ok. 25 m od drogi nr 
3052. 

10. Budynku przepompowni wody o wymiarach ok. 15 m x 10 m, zasilającej w wodę 
wszystkie projektowane budynki położone na działkach nr 3012/15 i 3012/16. 

11. Portierni o wymiarach ok. 5 m x 4 m wraz z bramą o planowanej szerokości 6 m, 
usytuowanej przy drodze nr 3018.  

12. Budynku biurowca o wymiarach ok. 40 m x 22 m. Będzie to obiekt 
dwukondygnacyjny z pomieszczeniami biurowymi przeznaczonymi do obsługi 
zaplecza logistycznego i produkcyjnego.  
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13. Budynku o wymiarach ok. 20 m x 15 m i wysokości 4 m, przeznaczonego na stacje 
zasilania awaryjnego, wyposażonego w agregaty prądotwórcze stanowiące 
awaryjne zasilanie dla wszystkich obiektów. 

14. Oczyszczalni ścieków o wymiarach ok. 40 m x 15 m, wyposażonej w urządzenia 
zbierające nieczystości z obiektów położonych na obszarze planowanej inwestycji. 

 
Obiekty na terenie przedsięwzięcia wykonane zostaną w typowych, stosowanych 

powszechnie w budownictwie technologiach. Budynki wykonane zostaną 
najprawdopodobniej jako budynki murowane, w technologii tradycyjnej, natomiast obiekty 
związane z magazynowaniem i przetwórstwem mogą zostać wykonane jako murowane lub z 
prefabrykatów (np. płyt warstwowych lub blachy). 

Inwestor zakłada, że docelowa wielkość skupu i produkcji oraz prowadzonej 
działalności usługowo-szkoleniowej w początkowym okresie pozwoli zatrudnić ok. 40 osób, a 
przy całkowitym rozwoju – ok. 120 osób. 

Prowadzone na terenie inwestycji przetwórstwo nie będzie wymagało stosowania 
specjalnych technologii. Owoce, warzywa czy też owoce lasu wyprodukowane/zebrane na 
terenie gminy Krzepice lub ewentualnie gmin sąsiednich, dostarczane będą na teren zakładu 
i składowane w magazynach. Część produktów przeznaczona będzie do dalszej 
odsprzedaży, natomiast część przetwarzana będzie na miejscu w hali produkcyjnej. Hala 
wyposażona zostanie w linie produkcyjne, typowe dla tego typu przetwórstwa, niezbędne do 
prowadzenia produkcji-przetwórstwa warzyw i owoców oraz suszarnię i linię paczkująca. 
Przetworzone i/lub wysuszone produkty będą na miejscu pakowane, magazynowane i 
sprzedawane odbiorcom zewnętrznym. Inwestor szacuje, że na terenie przedsięwzięcia 
przetwarzanych będzie maksymalnie 4-5 Mg produktów w ciągu doby w okresie zbiorów. 
Przy założeniu przetwarzania przez 250 dni w roku, maksymalnie przetworzonych zostanie 
1250 Mg produktów.  

Inwestycja zaopatrywana będzie w wodę z gminnego wodociągu lub studni 
głębinowych, zostanie to określone na dalszym etapie prac projektowych. Ogrzewanie 
obiektów odbywać się będzie z kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku z salą 
konferencyjną i stołówką. Energia elektryczna na teren przedsięwzięcia dostarczona 
zostanie z istniejącej sieci niskiego napięcia, poprzez jej rozbudowę, co zostało 
potwierdzone przez dostawcę energii elektrycznej. W przypadku przerw w zasilaniu energia 
elektryczna dla obiektów zostanie zapewniona z agregatów prądotwórczych zlokalizowanych 
na terenie przedsięwzięcia. 

Powstające na terenie przedsięwzięcia ścieki (ścieki socjalno-bytowe i technologiczne) 
planuje się oczyszczać w wewnętrznej oczyszczalni ścieków. Dokładny typ oczyszczalni 
ścieków dobrany będzie na etapie wykonywania projektu inwestycji. Na obecnym etapie 
planuje się zastosowanie oczyszczalni mechaniczno-biologicznej (np. NT-ROT firmy 
Navotech), która przeznaczona jest do lokalnego oczyszczania ścieków bytowo-
gospodarczych pochodzących z budynków mieszkalnych i usługowych oraz może być 
stosowana do oczyszczania ścieków przemysłowych z przetwórstwa rolno-spożywczego, 
jeśli ich właściwości fizykochemiczne nie odbiegają znacznie od typowych właściwości 
ścieków bytowo-gospodarczych. Przepustowość oczyszczalni, w zależności od typu, wynosi 
od 2,25 do 60 m3/d, co jest wystarczające dla przedmiotowej inwestycji. Tego typu 
oczyszczalni mogą być stosowane również w obiektach, gdzie występują duże 
nierównomierności dopływu ścieków i przerwy w pracy oczyszczalni. Spowodowane jest to 
dużą stabilnością pracy oczyszczalni niezależnie od wahań parametrów wejściowych. W 
czasie dłuższych przerw w dopływie ścieków oczyszczalnia może zostać całkowicie 
wyłączona, co przyczynia się do dużej oszczędności energii. Doprowadzane do oczyszczalni 
ścieki kierowane są do osadnika wstępnego, a którym następuje usunięcie zawiesin oraz 
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uśrednienie składu ścieków. Wytrącane zawiesiny opadają do komory fermentacji, gdzie 
podlegają zagęszczeniu oraz stabilizacji. Oczyszczone mechanicznie ścieki dopływają do 
stopnia biologicznego oczyszczalni. W przypadku oczyszczalni NT-ROT jest to zespół 
obrotowych złóż tarczowych. Procesy oczyszczania odbywają się poprzez intensywny 
kontakt ścieków z błoną biologiczną wytworzoną na tarczach. Nadmiar błony okresowo 
odpada od tarcz i odpływa z oczyszczonymi ściekami do osadnika wtórnego. Stamtąd 
oczyszczone i sklarowane ścieki odprowadzane mogą być do odbiornika. Wytrącona w 
osadniku wtórnym zawiesina wraz z częścią ścieków oczyszczonych jest zawracana 
równolegle na pierwszy stopień złoża i do koryta rozprowadzającego osadnika wstępnego. 

Oczyszczone wody odprowadzane będą najprawdopodobniej do ziemi, natomiast 
osady ściekowe planuje poddawać się odzyskowi w rolnictwie. 

Wpływ przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska 

Klimat akustyczny 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia najistotniejsza będzie emisja w czasie 
prowadzenia prac budowlanych, w szczególności pierwszych etapów prac ziemnych. Te 
etapy będą się wiązać z pracą ciężkiego sprzętu, podczas gdy etapy późniejsze - z pracą 
lżejszych, z reguły cichszych, urządzeń. Prace wykonywane będą tylko w porze dnia, więc 
zasięg oddziaływania hałasu (zasięg izofony 55 dB(A)) wyniesie maksymalnie ok.120 m, co 
w połączeniu z krótkim czasem prac w jednym miejscu (kilka, kilkanaście dni), powoduje że  
uciążliwość hałasu będzie niewielka. 

Po stronie południowo-wschodniej od terenu inwestycji znajduje się najbliższy budynek 
mieszkalny, który oddalony jest od działki inwestora o ok. 20 m, a od najbliższych obiektów 
związanych z inwestycją o ok. 50 m. Jest to budynek aktualnie niezamieszkały. Kolejne 
zabudowania mieszkaniowe, położone po stronie wschodniej terenu inwestycji, oddalone są 
od terenu własności Inwestora o ponad 200 m. Na pozostałych kierunkach zabudowa 
mieszkaniowa oddalona jest od terenu inwestycji o ponad 900 m. 

Na terenie przedsięwzięcia, po jego uruchomieniu, wyróżnić można będzie dwie 
zasadnicze grupy źródeł hałasu: 

− źródła typu budynek (obiekty produkcyjne i magazynowe), 
− ruch pojazdów po terenie zakładu (pojazdy pracowników, ruch 

pojazdów rolniczych i pojazdów ciężarowych). 

Obiekt funkcjonował będzie jedynie w porze dziennej, jednak część z obiektów 
(przepompownia, stacja zasilania awaryjnego) pracować mogą sporadycznie w porze 
nocnej, dlatego analizę akustyczną oddziaływania na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia 
przeprowadzono zarówno dla pory dnia jak i dla pory nocy. Przeprowadzona analiza 
oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia wskazuje, że w przypadku realizacji inwestycji i 
pracy zakładu z przyjętymi założeniami zapewnione zostanie dotrzymanie, na terenach 
chronionych, obowiązujących norm jakości klimatu akustycznego. Poziom hałasu na 
wschodniej granicy terenu własności Inwestora wynosić będzie maksymalnie ok. 45 dB(A). 
Wyższy poziom hałasu występować może na północnej granicy terenu inwestycji, w 
sąsiedztwie hali produkcyjnej, jednak nie powinien on przekraczać 50 dB(A). W porze nocnej 
poziom hałasu na wschodniej granicy terenu inwestycji może nieznacznie przekraczać 
poziom 40 dB(A). 

Na granicy najbliższego terenu zabudowy zagrodowej poziom hałasu w porze dziennej 
wynosić może ok. 40 dB(A), natomiast w porze nocnej ok. 38 dB(A). Na granicy dalszych 
terenów zabudowy zagrodowej poziom hałasu w porze dziennej wynosić może maksymalnie 
ok. 30 dB(A), natomiast w porze nocnej ok. 25 dB(A). Dla tych terenów dopuszczalne 
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poziomy hałasu w środowisku wynoszą 55 dB(A) dla pory dziennej oraz 45 dB(A) dla pory 
nocnej. 

Powietrze atmosferyczne 

Emisja zanieczyszczeń atmosferycznych w okresie realizacji przedsięwzięcia 
uzależniona będzie w głównej mierze od rodzaju wykonywanych prac budowlanych. Prace 
będą odbywały się w kilku etapach, które ze względu na swój charakter mogą być 
potencjalnym źródłem emisji pyłów i gazów. Największa emisja w czasie budowy jest 
niewątpliwie związana z ciężkimi robotami budowlanymi, związanymi z pracami ziemnymi, w 
tym z przygotowaniem podłoża pod fundamenty. Ponadto w mniejszym stopniu będzie 
występować emisja z procesów wykończeniowych związanych z wykorzystaniem materiałów 
mających w swym składzie substancje lotne. 

Emisja pochodząca z czynności prowadzonych na etapie prac budowlanych ze 
względu na krótkotrwały charakter nie wpłynie w sposób istotny na pogorszenie warunków 
aerosanitarnych  w sąsiedztwie terenu przeznaczonego pod inwestycje.   

Wpływ przedsięwzięcia na powietrze w czasie realizacji można dodatkowo ograniczyć 
przez zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robót, a w szczególności poprzez: 

− zastosowanie sprawnego sprzętu budowlanego, 
− transport materiałów sypkich w opakowaniach pojazdami do tego 

przystosowanymi, przykrywanie skrzyń ładunkowych plandekami, 
− magazynowanie materiałów sypkich w miejscach osłoniętych przed 

wiatrem, o ile to możliwe w opakowaniach fabrycznych, 
− zapobieganie zanieczyszczeniu lokalnych dróg piaskiem i innymi 

materiałami, które przemieszczane przez pojazdy mógłby 
powodować pylenie w obszarze zabudowy mieszkaniowej, 

− ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych 
maszyn i pojazdów na biegu jałowym, 

− ograniczenie prędkości ruchu pojazdów w rejonie budowy, 
− zapewnienie efektywnych dojazdów na teren budowy, 
− jeśli to możliwe zraszanie dróg transportowych oraz prowadzenie 

prac charakteryzujących się największym pyleniem w okresach 
deszczowych. 

Głównymi źródłami substancji emitowanych do otoczenia z terenu przedmiotowego 
zaplecza szkoleniowo-produkcyjno-magazynowego będą kotłownia gazowa, oczyszczalnia 
ścieków oraz ruch pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia. 

Przeprowadzona analiza zanieczyszczenia powietrza wykazała, iż funkcjonowanie 
przedmiotowego zakładu nie będzie powodować przekroczeń stężeń odniesienia 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87, z dn. 
03.02.2010) dla emitowanych zanieczyszczeń.  

Stężenia nie będą również przekroczone przy uwzględnieniu aktualnego stanu, jakości 
powietrza, który określił Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.  

Źródła emisji zanieczyszczeń, dla których przeprowadzano obliczenia nie wymagają 
uzyskania pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Wody opadowe i roztopowe z dachów  oraz z terenów utwardzonych przenikały będą w 
sposób niezorganizowany do gruntu w obrębie działek, do których Inwestor posiada tytuł 
prawny. W związku z tym, że wody opadowe i roztopowe nie będą ujęte w otwarte lub 
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zamknięte systemy kanalizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie są one 
ściekami. Parking dla pojazdów osobowych będzie zadaszony, natomiast na pozostałej 
części obiektu nie przewiduje się znaczącego natężenia ruchu pojazdów, które mogłoby 
powodować zanieczyszczenie terenów utwardzonych. Nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania tych wód na środowisko. 

Na terenie zakładu powstawać będą ścieki socjalno-bytowe w ilości ok. 1 845 m3 
rocznie oraz ścieki technologiczne (ścieki z mycia owoców i warzyw) w ilości ok. 2 500 m3 
rocznie. Ścieki będą odprowadzane do projektowanej na terenie przedsięwzięcia 
oczyszczalni ścieków. W przypadku odprowadzania ścieków poprzez oczyszczalnię ścieków 
do wód lub do ziemi inwestor będzie musiał uzyskać tzw. pozwolenie wodnoprawne, które 
określać będzie parametry oczyszczonych ścieków, ich ilość oraz częstotliwość 
wykonywania analiz oczyszczonych ścieków. 

Biorąc pod uwagę poniższe informacje: 

− projektowane obiekty wyposażone będą w szczelne posadzki, 
− powstające na terenie przedsięwzięcia ścieki technologiczne oraz 

ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą systemem 
kanalizacyjnym do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie 
przedsięwzięcia, 

− do środowiska odprowadzane będą ścieki oczyszczone w 
oczyszczalni, które będą spełniały określone w przepisach oraz w 
pozwoleniu wodnoprawnym parametry, przed uruchomieniem 
instalacji Inwestor jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – zgodnie z art. 
122 ust. 1 pkt 1 i z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo 
wodne (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 09.06.2017 r., poz. 1121), 

− na terenie przedsięwzięcia nie będą powstawać odpady 
niebezpieczne, ani nie będą magazynowane substancje 
niebezpieczne, które mogłyby spowodować zagrożenie 
zanieczyszczenia środowiska, 

− teren parkingu dla pojazdów osobowych będzie zadaszony, 

nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu projektowanego przedsięwzięcia 
na wody powierzchniowe i wody podziemne. 

Gospodarka odpadami 

Zarówno etap realizacji inwestycji jak i jej funkcjonowania, wiązać się będą z 
powstawaniem odpadów różnego typu. Na etapie realizacji inwestycji będą to m.in. odpady 
opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych czy metali, kable, żelazo i stal. Na etapie 
funkcjonowania przedsięwzięcia powstawać będą odpady opakowaniowe, odpady 
komunalne zbierane selektywnie i niesegregowane, osady ściekowe, odpady kuchenne czy 
odpadowa masa roślinna. Przy prowadzeniu prawidłowej gospodarki powstałymi odpadami,  
a także przekazywaniu odpadów zewnętrznym podmiotom posiadającym odpowiednie 
zezwolenia, nie wystąpi negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Powierzchnia ziemi 

Na potrzeby przedsięwzięcia przeprowadzone będą prace budowlane, w wyniku 
których należy spodziewać się wystąpienia bezpośredniego oddziaływania na powierzchnię 
ziemi. Oddziaływanie wynikające z działań budowlanych, które wystąpi w okresie realizacji 
przedsięwzięcia, będzie miało charakter negatywny. Wpływ na powierzchnię ziemi będzie 
wiązać się przede wszystkim z robotami budowlanymi.  
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Okres funkcjonowania przedsięwzięcia nie wiąże się z możliwością powstania 
dodatkowych zmian mechanicznych powierzchni terenu, w tym gleb, jakie towarzyszą 
realizacji prac budowlanych. 

Projektowana inwestycja położona jest na obszarze o naturalnej warstwie glebowej, 
które w wyniku prac budowlanych ulegną usunięciu bądź silnemu przekształceniu – teren 
będzie w przewadze utwardzony (zabudowa, drogi wewnętrzne). Niemniej utrata, bądź 
przekształcenie gleb, w wyniku realizacji planowanej inwestycji nie będzie istotna dla 
funkcjonowania lokalnego środowiska przyrodniczego. Inwestycja nie obejmie 
przekształceniami gleb wysokiej wartości użytkowej, gdyż działka objęta inwestycją stanowi 
w klasyfikacji bonitacyjnej grunty niskich klas, tzn. od IV do VI klasy, tj. gleby dość 
powszechne na okolicznym obszarze. Brak jest natomiast gleb wysokich klas bonitacyjnych, 
tj. klas I-III.   

Okres porealizacyjny nie będzie skutkować negatywnym wpływem na środowisko 
gruntowe. 

Krajobraz 

Zagrożenia dla krajobrazu zakwalifikować można do dwóch grup: potencjalne zmiany 
w strukturze krajobrazu, które wynikać mogą przede wszystkim z planowanych prac 
budowlanych, a dotyczyć będzie okresu realizacji inwestycji i zmiany wizualne, tzn. zmiany w 
postrzeganiu krajobrazu wynikające z realizacji nowych obiektów kubaturowych. 

Teren realizacji inwestycji jest mało zróżnicowany pod względem pokrycia roślinnego i 
warunków siedliskowych. Można zatem uznać, że struktura krajobrazu nie zostanie obniżona 
w sposób istotny. Realizacja inwestycji nie wpłynie bezpośrednio na wartościowe elementy 
krajobrazu. Wpływ na strukturę krajobrazu prognozuje się na minimalny i nieistotny. W 
wyniku realizacji przedsięwzięcia wystąpić mogą zmiany istniejących walorów 
krajobrazowych pod względem wizualnym. Budowa projektowanych obiektów nie wniesie 
jednak do krajobrazu zmian na tyle dużych, aby można było mówić o istotnym negatywnym 
wpływie na ten aspekt środowiska.  

W wyniku realizacji przedsięwzięcia wystąpić mogą zmiany istniejących walorów 
krajobrazowych pod względem wizualnym. Budowa budynków, ze względu na ich korzystnie 
usytuowanie (teren płaski, liczne zadrzewienia w otoczeniu), nie wniesie jednak do 
krajobrazu zmian na tyle dużych, aby można było mówić o istotnym negatywnym wpływie na 
ten aspekt środowiska. 

Rośliny 

Działania inwestycyjne, które mogą mieć wpływ na środowisko ożywione w okresie 
budowlanym dotyczą wstępnego okresu realizacji przedsięwzięcia, kiedy to konieczne 
będzie przeprowadzenie stosownych prac i działań budowlanych mających bezpośredni 
wpływ na siedliska. Zalicza się do nich: przekształcenie terenu pod planowane obiekty, 
poruszanie się maszyn budowlanych na terenach nie zajętych przez planowane obiekty, 
magazynowanie materiałów i przemieszczanie mas ziemnych. Prace takie mogą powodować 
bezpośrednie zmiany bądź utratę całych siedlisk i zieleni. Dlatego też tego rodzaju 
oddziaływania należy traktować jako negatywne.  

Szczególne znaczenie w ocenie potencjalnego oddziaływania na środowisko roślinne 
ma lokalizacja inwestycji i zasięg jej oddziaływania w odniesieniu do wartości przyrodniczej 
obszaru, a zwłaszcza występowania elementów chronionych i rzadkich, wysokiej 
różnorodności roślin i siedlisk przyrodniczych, czy też innych osobliwości florystycznych. 
Uwarunkowania przyrodnicze, głównie florystyczne, są w rejonie planowanego 
przedsięwzięcia następujące: 
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− Nie stwierdzono w obrębie inwestycji, występowania siedlisk 
przyrodniczych podlegających ochronie, a także kwalifikujących się 
do takiej ochrony. 

− Bezpośrednie prace terenowe oraz materiały i dostępne dane 
przyrodnicze nie potwierdzają występowania w rejonie inwestycji 
rzadkich gatunków roślin, a także gatunków roślin objętych ochroną. 

− Bezpośredni teren objęty planowanym przedsięwzięciem nie 
posiada znaczącej wartości przyrodniczej. Jest to przede wszystkim 
obszar zdegradowanych łąk, zarastanych przez brzozę 
brodawkowatą i sosnę zwyczajną. Ewentualna wycinka roślinności 
drzewiastej będzie dotyczyła młodych fragmentów drzewostanów, 
powstałych spontanicznie na obszarach dawnego wykorzystania 
rolniczego. Drzewostany te nie posiadają istotnej wartości 
przyrodniczej.  

− Do terenu inwestycji bezpośrednio przylegają inne tereny leśne, nie 
objęte działaniami inwestycyjnymi. Zieleń ta zostanie zachowana i 
nie będzie usuwana czy też przekształcania na potrzeby inwestycji.  

− Planowane przedsięwzięcie nie ingeruje i nie zakłóci 
funkcjonowania jakichkolwiek struktur ekologicznych 
odpowiedzialnych za funkcjonowanie lokalnych i ponadlokalnych 
układów przyrodniczych w gminie Krzepice.  

− Nie zanotowano na działce objętej inwestycją i tym samym w 
zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, 
jakiegokolwiek obiektu przyrody ożywionej i nieożywionej (np. 
starodrzew, głazy narzutowe), który mógłby kwalifikować się do 
objęcia ochroną prawną.  

Ostatecznie, wobec powyższych rozważań należy uznać, że przeobrażenia siedlisk 
roślinnych w rejonie przedsięwzięcia nie będą miały istotnych negatywnych implikacji dla 
lokalnych powiązań przyrodniczych, ale i większego znaczenia wpływającego na zubożenie 
szaty roślinnej obszaru, w tym jej różnorodności. Negatywny wpływ na roślinność będzie 
nieznaczący. 

Zwierzęta 

Podczas prowadzenia prac budowlanych związanych z realizacją planowanej 
inwestycji przekształceniu mogą zostać poddane jedynie siedliska zwierząt, których 
powierzchnia pokrywa się z terenem przeznaczonym pod budowę nowych obiektów. 
Najsilniejszym oddziaływaniem będzie w tym przypadku całkowite zajęcie ich powierzchni 
przez nowopowstałe obiekty budowlane. Mniejszemu przekształceniu poddane zostaną 
tereny położone w sąsiedztwie, wykorzystywane w trakcie zaplanowanych prac 
budowlanych, ale przywrócone do stanu wyjściowego. 

Negatywne oddziaływanie, wywołane bezpośrednim przekształceniem siedlisk, 
najsilniej uwidoczni się w stosunku do organizmów drobnych (drobne kręgowce: gryzonie, 
niewielkie owadożerne, płazy, jaszczurki; głównie jednak bezkręgowce). Siedliska te należy 
jednak uznać za wysoce powtarzalne w skali regionu, a zwłaszcza całego kraju. Zwierzęta 
większe, bardziej mobilne (głównie ptaki i ssaki) występujące w rejonie inwestycji zajmują 
relatywnie większe terytoria. Przekształcenie niewielkich ich fragmentów nie spowoduje z 
pewnością jakichkolwiek istotnych zmian liczebności tych organizmów, w rejonie inwestycji. 

Zatem, jakiekolwiek istotne zagrożenie wywołane przekształceniem siedlisk lub 
fragmentów siedlisk gatunków zamieszkujących rejon inwestycji powstałe w trakcie 
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prowadzonych prac budowlanych związanych z jej realizacją, biorąc pod uwagę ich 
powszechność i ogromną liczebność, nie występuje. 

W przypadku planowanego przedsięwzięcia nie wystąpi jakakolwiek ingerencja w 
siedliska cennych gatunków zwierząt ani też bezpośrednie oddziaływanie na te gatunki. 
Negatywne oddziaływanie może pojawić się jedynie w stosunku do gatunków pospolitych i 
licznych na terenie całego kraju, a negatywny charakter tego oddziaływania będzie widoczny 
tylko gdy zostanie rozpatrzony w kontekście najbliższego otoczenia inwestycji (lokalne 
zanikanie niewielkiej liczby stanowisk tych gatunków). Mając na uwadze liczebność i 
powszechność tych gatunków w regionie, a także przyjęte rozwiązania minimalizujące, 
należy uznać ewentualne straty za mało istotne, wręcz niezauważalne z punku widzenie 
zachowania właściwego stanu ich populacji. 

Formy ochrony przyrody 

W stosunku do wszelkich form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000, 
przedsięwzięcie zlokalizowane jest bardzo korzystnie. . Najbliższe formy ochrony przyrody 
zlokalizowane są w odległości około 3 km od ternu inwestycji – rezerwat Modrzewiowa Góra. 
Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest Specjalny Obszar Ochrony Stawiska, 
zlokalizowany w odległości około 9 km od terenu inwestycji. 

Wykazana powyżej odległość, a także ściśle miejscowy, wyjątkowo lokalny, charakter 
planowanej inwestycji w zakresie zagrożeń wynikających z etapu budowlanego, wykluczają 
możliwość powstania z jej strony jakichkolwiek negatywnych oddziaływań o charakterze 
bezpośrednim oraz pośrednim na najbliższe formy ochrony przyrody. 

Nie wystąpią niekorzystne oddziaływania na jakikolwiek formy ochrony przyrody 
położone w otoczeniu planowanej inwestycji. 

Zabytki i krajobraz kulturowy 

Na terenie realizacji projektowanej inwestycji nie stwierdzono występowania obiektów 
zabytkowych objętych ochroną - wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków województwa 
śląskiego, co dotyczy zarówno obiektów nieruchomych jak i stanowisk archeologicznych.  

Najbliższym obiektem wpisanym do rejestru zabytków jest stanowisko archeologiczne, 
cmentarzysko szkieletowe (Opatów, st.13), położone w miejscowości Opatów, w odległości 
ok. 1,4 km od terenu inwestycji. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków dnia 
29.12.1970 r. pod numerem 1171/70.  

Centrum miejscowości Krzepice również wpisane zostało do rejestru zabytków dnia 
31.03.1953 r. pod numerem R/404/53, ze względu na układ urbanistyczny. Obiekt ten jest 
jednak oddalony od terenu inwestycji o ponad 3 km. 

Ze względu na przewidywany rodzaj i zakres prowadzonych prac oraz na zasięg 
oddziaływania przedsięwzięcia na etapie eksploatacji stwierdzić można, że przedmiotowa 
inwestycja nie będzie stanowiła jakiegokolwiek zagrożenia dla zabytków. W związku z 
umiejscowieniem inwestycji nie będzie miała ona również wpływu na krajobraz kulturowy. 

Ludzie 

Przedstawione analizy wskazują, że funkcjonowanie przedsięwzięcia zgodnie z 
przyjętymi założeniami, nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji 
w środowisku. Poziom hałasu przy najbliższej zabudowie będzie znacznie niższy niż poziom 
dopuszczalny, nie wystąpią też przekroczenia jakości stanu powietrza atmosferycznego.  

Z punktu widzenia lokalnej społeczności inwestycja nie powinna mieć charakteru 
konfliktowego, gdyż nie spowoduje wprowadzenia do środowiska istotnych źródeł emisji. 
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Podsumowanie 

Podsumowując stwierdzić należy, że przeprowadzone prognozy oraz oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska wykazały, że 
inwestycja, zarówno na etapie realizacji jak i funkcjonowania, przy stosowaniu niezbędnych 
środków techniczno-organizacyjnych, będzie cechować się niskim stopniem potencjalnego 
negatywnego wpływu na środowisko. Dotyczy to zarówno środowiska przyrodniczego jak i 
zdrowia i życia ludzi. 
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