
Załącznik nr 1 
do obwieszczenia   

Nr BG.6220.5.8.2016.AW 
z dnia 24.10.2016r. 

                                                                            

                                                                                                    Branice,  dnia  24. 10. 2016 r. 

Nr BG.6220.5.8.2016.AW 
 
 

POSTANOWIENIE 
 
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego /tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 23  z późn. zm./, w związku z art. 
63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku 
Pana Pawła Kopeczek zam. Uciechowice 44A, 48-140 Branice  
 

Stwierdza się  
 
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegającego na „Instalacji komory lakierniczo-suszarniczej w lekkiej obudowie 
osłonowej ” 

UZASADNIENIE 
 
Pan Paweł Kopeczek zam. Uciechowice 44A, 48-140 Branice w dniu 23.08.2016r. wystąpił z 
wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla w/w 
przedsięwzięcia. Dnia 07.09.2016r. uzupełnił wniosek. Do wniosku dołączono kartę 
informacyjną przedsięwzięcia, kopie mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na 
którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z obszarem oddziaływania, wypisy z 
ewidencji gruntów obejmujący przewidziany teren inwestycji oraz obszar oddziaływania. 
 
Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji                       
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), strony 
postępowania zostały poinformowane o wszczęciu postępowania oraz o możliwości 
zapoznania się z aktami sprawy.  

 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 (instalacje do powierzchniowej 
obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników 
organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu 
technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników) rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) należy do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  
 

W związku z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko wniosek został przedłożony Regionalnemu 
Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi  



Sanitarnemu w Głubczycach celem wydania przez te organy opinii, co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, a w przypadku 
stwierdzenia takiej potrzeby – do określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko.  

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem                     
Nr WOOŚ.4241.342.2016.IOC z dnia 03-10-2016r. (data wpływu 04-10-2016r.) wydał 
opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię sanitarną Nr NZ.4315.18.2016.MB                
z dnia 29-09-2016r. (data wpływu 06-10-2010r.), że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko ze względu na niską skalę potencjalnego oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak 
również na zdrowie i warunki życia ludzi. 
 
Wójt Gminy Branice podziela argumentację i stanowisko wyrażone w postanowieniu 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, oraz postanowieniu Państwowego  
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach, które zamieszcza poniżej.    
 
Wydając niniejsze postanowienie tut. organ uwzględnił stan współczesnej wiedzy i metody 
badań oraz istniejące możliwości techniczne, dostępność danych, i zasięg oddziaływania oraz 
charakter inwestycji i miejsce realizacji. 
 
 Inwestycja realizowana będzie na działce o nr ew. 46/2 (decyzją nr BG.6831.6.2016.MW 
z dnia 31.08.2016r. nastąpił podział działki nr 46 położonej w obrębie miejscowości 
Uciechowice na dwie działki o nr ewidencyjnym 46/1 i 46/2) na terenie istniejącego zakładu 
usługowo-handlowego wspomagającego produkcję rolniczą. Planowane przedsięwzięcie 
dotyczy budowy instalacji lakierniczo-suszarniczej w lekkiej obudowie osłonowej 
zlokalizowanej przy budynku usługowo-handlowym. Usługi oferowane przez zakład 
obejmować będą przygotowywanie samochodów bądź elementów do malowania (tj. 
szpachlowanie, szlifowanie, czyszczenie). Kabina będzie posiadała system termo-
wentylacyjny z filtrami oczyszczania powietrza. W kabinie będzie lakierowany 1 pojazd 
samochodowy w ciągu 14 dni. W skali roku kabina pracować będzie przez ok. 120-150 
godzin roboczych. Kabinę będzie obsługiwał 1 pracownik. 
 
Przewiduje się roczne zużycie substancji na poziomie: 

− szpachla – 75 l/rok, 
− lakier – 30 l/rok, 
− podkład – 40 l/rok, 
− farby - 35 l/rok, 
 

Otoczenie terenu inwestycji stanowią: 
− od strony północnej – zabudowa przemysłowa, 
− od strony wschodniej –  droga gminna, 
− od strony zachodniej – zabudowa przemysłowa. 

 
 Na etapie realizacji inwestycji w związku z pracami budowalno-montażowymi wystąpi 
emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz emisja hałasu. Z uwagi na zakres prac i 
lokalizację inwestycji ponad 90 m od terenów chronionych akustycznie, ocenia się, że na etap 
realizacji przedsięwzięcia nie wpłynie w sposób znaczący na stan powietrza atmosferycznego 
oraz na klimat akustyczny na terenach chronionych.  



 W związku z realizacją inwestycji powstaną odpady głównie z grupy 17 (odpady 
powstające podczas remontu: żelazo, stal, mieszaniny metali, tworzywo sztuczne, opakowania 
z papieru i tektury opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe), które 
będą magazynowane w szczelnych kontenerach. Wytwórcą odpadów będzie wykonawca 
usługi. 
  W czasie robót budowlano-montażowych dla pracowników zostanie zapewnione 
zaplecze socjalno - sanitarne w części istniejącej zakładu. 
 W trakcie eksploatacji kabiny lakierniczo-suszarniczej głównymi źródłami emisji do 
powietrza będzie:  

− spalanie oleju w palniku kabiny lakierniczej,  
− proces technologiczny związany z przygotowaniem oraz powlekaniem elementów 

pojazdów, w skład tego procesu wchodzi: 
• nakładanie szpachli, 
• szlifowanie, 
• czyszczenie po szlifowaniu, 
• nakładanie podkładu, 
• malowanie i suszenie. 

 Z karty informacji przedsięwzięcia wynika, że wielkość emisji LZO z przygotowania 
oraz powlekania pojazdów będzie wynosić ok. 80 kg/rok. Mając na uwadze wielkość emisji 
LZO, ocenia się, że nie wpłynie ona w sposób znaczący na stan powietrza atmosferycznego. 
  
Najistotniejszymi źródłami hałasu związanymi z funkcjonowaniem kabiny będą:  

− agregat grzewczo-nawiewowy,  
− palnik kabiny lakierniczej,  
− pistolet natryskowy na sprężone powietrze,  
− sprężarka powietrza.  

Powyższe źródła hałasu będą użytkowane wewnątrz kabiny oraz lekkiej jej obudowy, a więc 
pochodzący od tych urządzeń poziom dźwięku na zewnątrz będzie mniejszy z uwagi na 
tłumienie hałasu przez ściany kabiny lakierniczej oraz ściany obudowy.  
 Dla terenu inwestycji brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W 
otoczeniu planowanego przedsięwzięcia  znajdują się tereny przemysłowe oraz drogi. 
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa położona jest w odległości ok. 90 w kierunku 
wschodnim. 
 Mając na uwadze powyższe oraz to że kabina będzie czynna wyłącznie w porze dziennej, 
ocenia się, że eksploatacja przedsięwzięcia nie wpłynie w sposób znaczący na klimat 
akustyczny najbliższych terenów chronionych. 
 Na etapie eksploatacji będą powstawać odpady niebezpieczne (np. opakowania 
zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, sorbenty, 
materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, 
inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników) oraz inne niż niebezpieczne (np. 
opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, metale żelazne, metale 
nieżelazne). Odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne powstające na terenie 
przedsięwzięcia, przez przekazaniem do odzysku lub unieszkodliwiania będą czasowo 
magazynowane, w budynku warsztatu w sposób selektywny.  
  Ścieki socjalno-bytowe oraz porządkowe, odprowadzane będą do istniejącego 
szczelnego wybieralnego zbiornika o pojemności 5 m3, a po jego napełnieniu zostaną 
wypompowane za pomocą wozu asenizacyjnego i wywiezione do oczyszczalni ścieków.  
 Mając na uwadze ww. rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej ocenia się, że 
inwestycja nie spowoduje pogorszenia jakość wód powierzchniowych i podziemnych i tym 



samym nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie 
Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry. 
   Z uwagi na zakres i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się jej istotnego wpływu na 
klimat. Realizacja inwestycji (montaż kabiny lakierniczej wewnątrz) nie wymaga  podjęcia 
specjalnych działań mających na celu adaptację do zmian klimatu. 
 Planowana inwestycja znajduje się poza granicami form ochrony przyrody, w tym 
poza obszarami Natura 2000, poza stanowiskami chronionych roślin, grzybów i zwierząt i nie 
będzie łamała zakazów w stosunku do nich obowiązujących.  

Przedsięwzięcie realizowane będzie w odległości ok. 7,3 km od granic obszaru Natura 
2000 Rozumicki Las PLH160018. Ww. obszar Natura 2000 swoimi granicami obejmuje w 
całości rezerwat przyrody Rozumice, dla którego ustanowiono plan ochrony zawierający 
zakres planu zadań ochronnych tego obszaru Natura 2000 (zarządzenie nr 24/13 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie 
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rozumice” - Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 
r. poz. 1844). W ww. akcie prawnym zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla 
zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem 
ochrony obszaru Natura 2000 Rozumicki Las PLH160018 oraz  zidentyfikowano cele działań 
ochronnych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia  nie będzie generowała wskazanych 
w planie zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość nieosiągnięcia celów 
działań ochronnych.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza: 
1. obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych, 
2. obszarami wybrzeży,  
3. obszarami górskimi, 
4. obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami 

ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, 
5. obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne, 
6. obszarami przylegającymi do jezior, 
7. uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. 

Równocześnie w oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze 
względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM 2,5 oraz poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych” tutejszy organ 
stwierdził, że przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze, na którym występują 
przekroczenia standardów jakości powietrza dla benzo(a)pirenu i pyłu PM10 percentyl 90,4. 
Jednak biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja przedmiotowego 
przedsięwzięcia nie wpłynie w sposób znaczący na stan powietrza atmosferycznego. 

Zarówno realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała 
zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.  

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego 
charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu 
przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania 
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
 Na podstawie posiadanej dokumentacji nie stwierdzono możliwego skumulowanego 
oddziaływania na środowisko. 

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy 
przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan 
środowiska oraz zdrowie i życie ludzi. 



Podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek 
wynikających z zapisów art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), który określa 
uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, 
charakter i skalę oddziaływania na środowisko Organ uznał, że nie ma potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.  

    
Analizując powyższe postanowiono jak w sentencji. 
 
 

POUCZENIE 
 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 
 
 
 

 
Skarbnik Gminy Branice 

Stanisław Rzeszuciński 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otrzymują: 
1. Strony postępowania 
2. a/a 
 
 
Do wiadomości: 
1.  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu  
     ul. Obrońców Stalingradu 66,  45-  512 Opole  
2.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach 
     ul. Grunwaldzka 1B,  48-100 Głubczyce 

 
 
 

 
 


