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1. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA RAPORTU, 
CEL OPRACOWANIA I KWALIFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA.

1.1. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Niniejszy raport opracowano na podstawie zlecenia MB Sp. z o.o. z dnia 16.04.2009 r. w 
oparciu o następujące materiały i podkłady:

1. Wniosek MB  Sp.  z  o.o.  z  dnia  15.09.2008r.  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

2. Postanowienie  Burmistrza  Gogolina nr WG.VI-7610-18/2008 z dnia 24.10.2008 r. o obowiązku 
sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie.

3. Postanowienie  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krapkowicach
nr NZ/TM-4325-38/08 z dnia 03.10.2008 r. o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.

4. Wypis i wyrys z mpzp miejscowości Chorula.

5. Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:1000.

6. Plan zagospodarowania działki w skali 1:500.

7. Wypis z rejestru gruntów z dnia 29.08.2008 oraz kopia wyrysu z ewidencji.

8. Aktualny odpis z KRS.

9. Pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu określające aktualny stan 
jakości powietrza.

10.Decyzja  Starosty  Krapkowickiego nr  ROŚ.6223-2/09  z  dnia  07.05.2009  r.  -  pozwolenie 
wodnoprawne na pobór wody podziemnej ze studni głębinowej.

11. Oświadczenie firmy Magnum Sp.J. w Choruli z dnia 14.05.2009 o odbiorze nieczystości 
płynnych do wspólnego szamba.

12.Zaświadczenie firmy Górażdże Cement S.A. w Choruli na sprzedaż energii elektrycznej.

13. Dane techniczne Betoniarni BRS-1000M firmy Zremb.

14.Dokumentacja fotograficzna oraz wizja lokalna.
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1.2. Cel opracowania i kwalifikacja przedsięwzięcia.

1.2.1.Cel opracowania .

Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
polegającego na budowie wytwórni betonu o maksymalnej wydajności do 600 Mg/d w Choruli 
przy ul. Kościelnej 7 na działce nr 80/20. Na działce aktualnie działa wytwórni bloczków oraz 
elementów betonowych.

Celem raportu jest  przygotowanie  danych i  informacji  niezbędnych do uzyskania:  decyzji  o 
środowiskowych uwarunkowaniach - zgody na realizację tego przedsięwzięcia, o której mowa w 
art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 
627 ze zmianami).

Wniosek  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  ww.  przedsięwzięcia, 
zgodnie z art. 153 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 
października 2008 r. (Dz. U. Nr 199/2008; poz. 1227),  został złożony dnia 15.09.2008 r. w 
Urzędzie Miejskim w Gogolinie. Burmistrz Gogolina wydał postanowienie nr WG.VI-7610-18/2008 
z dnia 24.10.2008 r. nakładające obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko 
dla planowanego przedsięwzięcia – w pełnym zakresie.

Decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia,  zwana 
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z przepisem art. 46 ust. 4 i 4a ustawy z 
dnia  27  kwietnia  2001  r.  prawo ochrony  środowiska  (Dz.U.  nr  62,  poz.  627  ze  zmianami) 
wymagana  jest  przed  uzyskaniem  decyzji  na  budowę  obiektu  budowlanego,  decyzji  o 
zatwierdzeniu  projektu  budowlanego  oraz  decyzji  o  pozwoleniu  na  wznowienie  robót 
budowlanych.

Decyzję  o  środowiskowych uwarunkowaniach  dołącza  się  do  wniosku  o  wydanie  decyzji,  o 
których mowa wyżej, zgodnie z art. 50 ust. 1 POŚ. 

1.2.2. Kwalifikacja przedsięwzięcia

Zgodnie z  §3 ustęp 1 pkt.21 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 r. Nr 257, poz. 2573) „instalacje do produkcji 
betonu w ilości nie mniejszej niż 15 ton na dobę,” zalicza się do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których organ wydający decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach  może  stwierdzić  obowiązek  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z wymaganiem art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska Burmistrz Gogolina po zasięgnięcie opinii:

o Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 

wydał  postanowienie  nr  WG.VI-7610-18/2008  z  dnia  24.10.2008  r.  nakładające  obowiązek 
sporządzenia  raportu  oddziaływania  na  środowisko  dla  planowanego  przedsięwzięcia  –  w 
pełnym zakresie (postanowienie w załączeniu).

Omawiane  przedsięwzięcie  nie  będzie  przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na 
obszary NATURA 2000.
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2. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA, ZGODNOŚĆ Z MPZP.

Teren  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  wytwórni  betonu  o  maksymalnej 
wydajności  do  600  Mg/d  zlokalizowany  jest  na  terenie  działającej  wytwórni  bloczków oraz 
elementów betonowych w Choruli przy ul. Kościelnej 7 na działce nr 80/20. Omawiana działka 
jest własnością inwestora Materiały Budowlane Sp. z o.o. 45-073 Opole ul. Torowa 16, zgodnie 
z wypisem z rejestru gruntów [w załączeniu].

Teren przedsięwzięcia posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Chorula zatwierdzony Uchwałą Nr XXXV/266/2002 Rady Miejskiej w Gogolinie z 
dnia  26.02.2002  r.  Teren  przedsięwzięcia  oznaczony  jest  wg  planu symbolem  P i  opisany 
zgodnie z § 23 planu jako:

„1. 1) P - teren przemysłowy z obiektami towarzyszącymi i zielenią towarzyszącą - obejmujący 
teren istniejących zakładów. 

      2) Dopuszcza się funkcję składową i usługową komercyjną jako uzupełnienie funkcji 
podstawowej.

3.  Działalność produkcyjna i usługowa, prowadzona i planowana, powinna odpowiadać 
wymogom przepisów szczególnych z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności:

1) Działalność ta nie może powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza 
terenem przemysłowym.

2) Hałas powodowany tą działalnością nie może przekraczać - na granicy okolicznych 
terenów zabudowy mieszkaniowej - dopuszczalnych poziomów określonych w 
przepisach szczególnych.”

Lokalizacja  przedsięwzięcia  jest  zgodna  z  obowiązującym mpzp.  Planowana  inwestycja  nie 
zmieni przeznaczenia opisywanych terenów. 

Szczegółową lokalizację inwestycji pokazano na załączonym „Planie zagospodarowania działki" 
w skali 1:500 . Otoczenie zakładu stanowią: 

- od  strony  południowej,  zachodniej  i  północnej  –  tereny  przemysłowe,  oznaczone  wg 
planu symbolem P (tereny Cementowni Górażdże S.A.)

- od strony wschodniej i południowo-wschodniej – droga zbiorcza (KZ wg planu) oraz dalej 
tereny lasów, oznaczone wg planu symbolem RL

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się:

o zabudowa jednorodzinna, 415 m od granicy własności działki, przy ul. 1-go Maja 38, 
symbol 1MN wg mpzp. Jest to teren chroniony akustycznie.

Teren lokalizacji  nie  jest  objęty  ochroną konserwatorską.  Działka nie  znajduje  się w strefie 
eksploatacji  górniczej.  Na  terenie  zakładu  nie  występują  gleby  uprawne  –  jest  to  teren 
przemysłowy.

Najbliższym obszarem chronionym w ramach NATURA 2000 jest:

SOO Góra  Św.  Anny  (gm.  Zdzieszowice  -  ciepłolubne  buczyny  storczykowe;  gm.  Leśnica  - 
górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe; jaskinie nieudostępnione do zwiedzania; gm. 
Strzelce Opolskie - kwaśne buczyny; gm. Ujazd - lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, 
murawy kserotermiczne z istotnymi stanowiskami storczyków, wapienne ściany skalne, źródliska 
wapienne, żyzne buczyny) oddalona jest od miejsca lokalizacji inwestycji o ok. 11 km.

oznaczenia: SOO – specjalny obszar ochrony
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3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia oraz warunków użytkowania terenu w 
fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania

3.1.1. Istniejący stan zagospodarowania działki.

Teren lokalizacji  przedsięwzięcia jest terenem przemysłowym aktualnie działającego zakładu 
produkcji bloczków betonowych, prowadzonego przez firmę Materiały Budowlane Sp. z o.o., 
czyli przez inwestora. 

Działka zabudowana jest następującymi obiektami o różnym przeznaczeniu: 

• Budynek ”ślusarni” wykorzystywany jako hala produkcji bloczków (nie ogrzewany).

• Budynek  ”dyspozytorni”  –  aktualnie  wykorzystany  tylko  częściowo  (jedno  ogrzewane 
elektrycznie pomieszczenie).

• Wiata magazynowa.

• Silos na magazynowanie cementu (szczelny),

• Plac manewrowy i wewnętrzne drogi utwardzone.

• Infrastruktura techniczna.

Teren  posiada  doprowadzone  media  przemysłowe  (energia  elektryczna,  woda,  kanalizacja 
ścieków socjalnych).  Dojazd na  teren  inwestycji  od  strony  asfaltowej  drogi  gminnej  Chorula-
Górażdże, będącej jednocześnie drogą dojazdową do sąsiadującej Cementowni Górażdże S.A. 

Działka nr 80/20 w Choruli przy ul. Kościelnej 7– stan istniejący

Foto nr 1: miejsce posadowienia wytwórni 
betonu

Foto nr 2: produkcja bloczków betonowych
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3.1.2. Planowany stan zagospodarowania działki.

Na części działki 80/20 o powierzchni całkowitej 8 308 m2 zaprojektowany oraz wybudowany 
zostanie nowy węzeł betoniarski,  oparty na wytwórni typu BRS 1000M firmy Zremb. 

Bilans terenu:

• powierzchnia całkowita działki – 8 308 m2 ,

• powierzchnia zabudowy (istniejąca) –   898 m2 ,

• powierzchnia utwardzona pod węzeł betoniarski –   300 m2 ,

• powierzchnie utwardzone projektowane –   610 m2 

• powierzchnie utwardzone istniejące –  5 500 m2

• powierzchnia biologicznie czynna/zieleń –  1000 m2 

Projektowane obiekty nowego węzła:

• mieszarka BT 1000M firmy Zremb,

• silosy aktywne kruszywa, czterokomorowy zbiornik szeregowy 4x30 m3

• zasobnik przejmujący kruszywa

• taśmociąg kruszywa

• silosy cementu i popiołów – 3 szt. o pojemności V = 51 m3 (mieszczących po ok. 65 Mg),

• kontener sterowniczy,

• pasywne silosy kruszywa (zasieki) – 4 szt.,

• otwarty zbiornik wody deszczowej,

• stacja recyklingu

Nowy węzeł korzystał będzie z istniejących przyłączy energetycznych, wodnych oraz ściekowych 
(ścieki socjalne oraz deszczówka).

3.2. Główne cechy charakterystycznych procesów produkcyjnych, objętych 
wnioskiem

3.2.1. Ogólna charakterystyka instalacji

Opisywane  przedsięwzięcie  inwestycyjne  polega  na  budowie  instalacji  -  wytwórni  betonu 
towarowego o max zdolności  produkcyjnej  600 ton na dobę, z przeznaczeniem dla potrzeb 
własnych  wytwórni  bloczków  betonowych  oraz  potrzeby  budownictwa  przemysłowego  i 
indywidualnego.  Zakres  działalności  będzie  obejmował  rynek  lokalny  powiatu  opolskiego  i 
powiatów ościennych województwa opolskiego.

Maksymalną wielkość produkcji oraz wydajność dobową/roczną nowego  węzła betoniarskiego 
obliczono  przyjmując  ośmiogodzinną  jednozmianową pracę  wytwórni  od  poniedziałku  do 
piątku  oraz  przy  wykorzystaniu  70%  max  wydajności  zastosowanej  mieszarki  turbinowej  
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BT-1000M, Qmax = 45 m3/h:

o Qwytw = 250 m3/d x 240 d/rok = 60 000 m3/rok 

o Qwytw = 600 Mg/d x 240 d/rok = 144 000 Mg /rok (ciężar betonu 2,4 Mg/m3) 

w tym: beton towarowy 100 000 Mg /rok

produkcja bloczków  44 000 Mg /rok

Foto nr 3: Węzeł betoniarski BRS 1000M firmy Zremb

Obsługa  komunikacyjna:  zaprojektowano  nowy  wjazd  z  drogi  gminnej,  poniżej  wjazdu 
istniejącego. Pozwoli to na rozdzielenie transportu samochodowego obsługującego nowy węzeł 
betoniarski oraz istniejącą wytwórnię bloczków. 

Teren zakładu jest i będzie ogrodzony. Ilość miejsc parkingowych na terenie zakładu, zgodnie z 
planem zagospodarowania terenu wytwórni betonu:

♦ 10 samochodów osobowych

♦ 5 samochodów ciężarowych

Planowana ilość samochodów ciężarowych do obsługi węzła: 

♦ Beton: 60 000 m3/rok : 9m3/1 sam.      = 6 667 sam./rok : 260 d/rok = 26 sam./d

♦ Kruszywo: 110 000 Mg/rok : 28 Mg/1 sam. = 3 928 sam./rok : 260 d/rok = 11 sam./d

♦ Cement: 18 000 Mg/rok : 28 Mg/1 sam.   =   643 sam./rok : 260 d/rok = 2,6 sam./d

♦ Popiół:  3 000 Mg/rok :28 Mg/1 sam.   =   107 sam./rok : 260 d/rok = 0,4 sam./d
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Przyjęto ilość samochodów: 26 betonomieszarek + 11 kruszywa + 3 cementowozy = 
 40 sam./I zm. : 8 h/I zm. = 5 sam./h

Max ilość dni roboczych: 365 x 5/7 = 260 dni w roku pracy

Dzienny czas pracy spedycji: 8/I zm.

3.2.2. Wyposażenie oraz opis procesu technologicznego.

Zakład  będzie  się  zajmował  produkcją  i  sprzedażą  betonu  towarowego,  jako  wyrobu 
budowlanego  powstałego  ze  zmieszania  cementu,  popiołów  lotnych,  kruszywa  drobnego  i 
grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków. 

Proces  produkcyjny  odbywać  się  będzie  zgodnie  z  wymogami  obowiązujących  przepisów  i 
przedmiotowych norm. 

Zgodnie z planem zagospodarowania w skład wytwórni betonu wchodzą następujące obiekty:

Obiekt 1, 2. doprowadzenie wody i energii elektrycznej.

Obiekt 3. waga kruszywa.

Obiekt 4. silosy aktywne kruszywa, czterokomorowy zbiornik szeregowy 4 x 30 m3.

Obiekt 5. zasieki pasywne kruszywa – 4 boksy o wymiarach 12 x 9 x 4,5 m.

Obiekt 6. silosy cementu i popiołów lotnych - 3 sztuki docelowo.

Obiekt 7. taśmociąg kruszywa (podajnik ślimakowy).

Obiekt 8. mieszalnik BT 1000M.

Obiekt 9. waga cementu.

Obiekt 10. kontener sterowniczy.

Obiekt 11. schody.

Obiekt 12. urządzenia recyklingu oraz otwarty zbiornik wody deszczowej.

Obiekt N najazd ładowarki pod zbiorniki kruszywa.

Mieszalnik betonu.

Zespół urządzeń betoniarni stacjonarnej typu BRS 1000M firmy Zremb o wydajności 70 m3/h z 
mieszalnikiem o pojemności  2,0  m3.  W skład wytwórni  wchodzą urządzenia dozujące,  silosy 
aktywne kruszywa (o pojemności - 4 kieszenie po 30,0 m3 każda), mieszalnik (2 m3), instalacja 
sprężonego powietrza, hydrauliczna, elektryczna oraz instalacja wodna. 

Na  urządzenia  dozujące  składają  się  wagowy dozownik  cementu,  wagowy dozownik  wody, 
wagowy  dozownik  dodatków  chemicznych.  Dozownik  kruszywa  wraz  z  wagą  taśmową 
usytuowany jest pod dozownikami segmentowymi aktywnych silosów kruszywa.

Sprężone powietrze w betoniarni jest przeznaczone do zasilania siłowników pneumatycznych, 
zasilania zaworów sterujących, sterowania pracą napełniania i opróżniania silosów cementu oraz 
do aeracji cementu.

Czas  mieszania  wszystkich  składników  trwa  ok.  30  sekund.  Po  otwarciu  zasuwy  w  dnie 
mieszarki  gotowa  mieszanka  betonowa  grawitacyjnie  spada  przez  lej  zsypowy  do 
samochodowej mieszarki transportowej do betonu (betonomieszarki).

Silosy cementu (popiołu). 
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Betoniarnia wyposażona jest w zespół 3 szt. silosów, mieszczących po 65 ton (51m3) cementu 
każdy, w tym jeden popioły dymnicowe. Transport cementu do dozownika (wagi) realizowany 
jest poprzez podajniki ślimakowe.

Pasywne silosy kruszywa (zasieki). 

Rzędowy układ 4 boksów o wymiarach 12 x 9 x 4,5 m, przejazdowy o konstrukcji stalowej 
z wypełnieniem płytami żelbetowymi. Pozwalają one na magazynowanie kruszywa w znacznych 
ilościach  różnych  frakcji.  Duża  pojemność  czynna  silosów  na  kruszywo  jak  i  łatwość 
uzupełniania  kruszywa  w  zasobnikach  zapewnia  ciągłość  pracy  betoniarni.  Załadunek 
segmentowych  dozowników  kruszywa  (silosów  aktywnych)  realizowany  będzie  samojezdną 
ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 2,5 m3 (ładowarka typu ŁT 34 Bumar lub podobna).

Podjazd  pod  dozowniki  segmentowe  silosów  kruszywa  wykonany  jest  jako  ziemny  nasyp 
z nawierzchnią  z  płyt  drogowych,  ograniczony  obustronnie  fundamentowanymi  żelbetowymi 
ścianami oporowymi. Podjazd ten umożliwia załadunek kruszywa z zasieków magazynujących 
kruszywo  do  segmentowych  silosów  kruszywa  dozujących  je  w  trakcie  procesu  produkcji 
betonu.

Zbiornik wody deszczowej. 

Projektowany jest otwarty zbiornik żelbetowy o powierzchni 20x20 m oraz pojemności Vzd= 50,0 
m3,  do którego odprowadzana będzie woda deszczowa z placu manewrowego. Powierzchnia 
placu  manewrowego  Fpl= 660,0  m2.  Woda  deszczowa  zanieczyszczona  pylastymi  frakcjami 
kruszywa odprowadzana będzie z placu manewrowego wodociekami powierzchniowymi do ww. 
zbiornika. Wodociek - koryta eliptyczne i trójkątne z prefabrykowanych elementów betonowych. 
Po  grawitacyjnej  separacji,  odstaniu  się  cząstek  pylastych  (sedymentacji)  woda  zawracana 
będzie  do  procesu  produkcji  betonu  poprzez  urządzenie  recyklingowe.  Odstane  frakcje  po 
okresowym  odpompowaniu  wody,  o konsystencji  ciasta  wapiennego  będą  wg  potrzeb 
wybierane i wywożone na składowisko odpadów materiałów budowlanych jako odpad inny niż 
niebezpieczny (naturalne kruszywo mineralne).

W przypadku przepełnienia zbiornika wody deszczowej, pływakowy załącznik uruchamiać będzie 
pompę przepompowującą wodę do żelbetowego zbiornika rycyklingu.

Recykling. 

Urządzenie  mechaniczne  pozwalające  na  separację  resztek  betonu  pochodzących  z  mycia 
pojemników transportowych betonomieszarek oraz instalacji pomp samochodowych. Projektuje 
się  jako  dwustanowiskowy  o  wydajności  20m3/h  +  stanowisko  do  mycia  pomp.  Proces 
recyklingu  polega  na  rozcieńczeniu  wodą  resztek  betonu  po  zakończonej  pracy 
betonomieszarek.  Powstała,  po  rozcieńczeniu,  emulsja  wodno  cementowa wraz  z  resztkami 
kruszywa  kierowana  będzie  do  leja  zrzutowego  urządzenia.  Tam,  w  mieszalniku  i  po 
dodatkowym nawodnieniu następuje odzyskanie kruszywa i przetransportowanie go za pomocą 
podajnika ślimakowego do wydzielonego boksu, z którego za pomocą ładowarki samojezdnej 
jest transportowane do zasieków celem wtórnego wykorzystania kruszywa w produkcji betonu. 
Emulsja wodno cementowa przepompowywana jest do żelbetowego zbiornika z mieszalnikiem o 
pojemności Vzr= 50,0 m3, gdzie kontrolowana jest gęstość emulsji. Po rozcieńczeniu wodą do 
wymaganej  gęstości  emulsja  ta  jest  kierowana  do  ponownego  wykorzystania  do  produkcji 
betonu.  Łączna  pojemność  zbiorników-  wody  deszczowej  i  zbiornika  recyklingu  wynosi 
Vs= 100,0 m3. 

Instalacja sprężonego powietrza.

Sprężone powietrze w betoniarni przeznaczone jest do:

o zasilania siłowników pneumatycznych uruchamiających: dozowniki i przepustnice,
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o zasilania zaworów sterujących,

o sterowania pracą napełniania i opróżniania silosów cementu,

o do czyszczenia „na sucho”.

Instalacja elektryczna.

Betoniarnia zasilana jest prądem zmiennym o częstotliwości 50 Hz i napięciu 400V.

o Zapotrzebowanie mocy 160 kW

Ochronę  przed  porażeniem  zrealizowano  poprzez  zastosowanie  zerowania  i  uziemienia 
konstrukcji pomostu mieszarki i silosów cementowych.

Opis procesu technologicznego

Proces  produkcyjny  wytwórni  betonu  towarowego  polega  na  odpowiednim  wymieszaniu 
poszczególnych składników mieszanki betonowej, jej załadunek i transport do klienta. 

Kruszywo,  cement  i  popioły  lotne  dostarczane  są  do  zakładu specjalistycznym transportem 
zewnętrznym.  Kruszywo  dostarczane  samochodami  samowyładowczymi  składowane  jest  w 
zbiornikach kruszywa – zasiekach pasywnych. Są to żelbetonowe ściany oporowe oddzielające 
poszczególne  frakcje  kruszywa.  Wyładunek  kruszywa  na  zasieki  odbywa  się  grawitacyjnie 
poprzez  podniesienie  naczepy  wywrotki.  Cement  i  popiół  lotny  dostarczany  jest  luzem 
samochodami  cementowozami  i  składowany  jest  w  zamkniętych  stalowych  zbiornikach 
materiałów  wiążących  –  silosach.  Napełnienie  silosów  cementem  i  popiołem  odbywa  się 
bezpośrednio  z  cementowozów.  Przepompowanie  z  cementowozów  do  silosów  następuje 
poprzez  wytworzenie  nadciśnienia  w  cysternie  cementowozu  i  pneumatycznie  jego 
przepompowanie za pomocą węży ciśnieniowych szczelnie połączonych z rurą wlotową silosów. 
Wpompowany  cement  (popiół)  do  silosów  wypiera  z  nich  powietrze,  którego  nadmiar  jest 
wyprowadzany na zewnątrz  silosów poprzez filtr  tkaninowy o wysokiej  sprawności  separacji 
frakcji pylastych od cząsteczek powietrza.

Proces  produkcyjny  jest  zautomatyzowany  i  sterowany  jest  przez  operatora  betonowni  za 
pomocą pulpitu sterowniczego. Kruszywo składowane w zasiekach pasywnych jest podawane za 
pomocą  ładowarki  (1)  do  zbiorników  aktywnych  urządzenia  (7).  Po  zapełnieniu  zbiorników 
kruszywo, zostaje przetransportowane zabudowanym taśmociągiem (9) do kosza zasypowego 
(6). Po zapełnieniu kosza zasypowego kruszywem, zostaje on przetransportowany wciągarką 
(5) do mieszalnika i następuje zasypanie mieszalnika (26) kruszywem. Zasypywanie odbywa się 
grawitacyjnie, na co pozwalają specjalnie wyprofilowane prowadnice wyciągarki. Po załadunku 
mieszalnika kruszywem następuje proces załadunku cementu. Cement (popiół lotny) znajdujący 
się w silosie (12,13) opada grawitacyjnie do leja wysypu i mechanicznie za pomocą szczelnego 
podajnika ślimakowego (17,18) zostaje przetransportowany do dozownika wagowego (19,20), a 
następnie odważona jego porcja zostaje podana bezpośrednio do mieszalnika (26). Cały proces 
dozowania  cementu  odbywa  się  w  układzie  hermetycznym.  Kolejną  czynnością 
zautomatyzowanego  cyklu  dozowania  jest  dozowanie  wody  (21,22,22a)  i  ewentualnie 
domieszek (23,24,25). Woda i domieszki dozowane są automatycznie poprzez zespół instalacji i 
pomp bezpośrednio do mieszalnika wg wskazań wag elektronicznych. Po dodaniu wszystkich 
składników  do  mieszalnika  następuje  proces  mieszania,  trwający  ok.  30  s.  Cały  proces 
dozowania składników, jak i sam proces mieszania odbywa się w zamkniętym mieszalniku, i nie 
stanowi źródła pylenia. Z mieszalnika gotowy produkt, po otwarciu znajdującej się w jego dnie 
klapy  spustowej  (28),  grawitacyjnie  za  pomocą  gumowego  rękawa  leja  spustowego, 
przenoszony jest do samochodu betonomieszarki (29) i przewożony na plac budowy. 

Usługi  transportowe  mieszanki  betonowej  świadczą  zewnętrzne  wyspecjalizowane  firmy 
przewozowe.
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Foto nr 4: Schemat technologiczny wytwórni betonu

Legenda:
1. Ładowarka,
5. Kosz zasypowy kruszyw
6. Wciągarka
7. Zasieki ‘aktywne” kruszyw
8. Zasuwy odcinające
9. przenośnik taśmowy
10. waga kruszyw
11. cementowozy
12. silosy cementu
13. silos popiołów
14. filtr odpylający
16. zawory odcinające załadunku cementu
17. przenośnik ślimakowy

18. przenośnik ślimakowy
19. zbiornik zasobnika wagowego cementu
20. waga cementu
21. zbiornik wagowy wody 
22.  waga wody

23. zbiorniki dodatków
24. pompy dozowania dodatków
25. waga dodatków
26. mieszalnik
27. filtr odpylający mieszalnika
28. lej spustowy
29. betonomieszarka
30. kompresor
31. system recyklingu betonu
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3.2.3. Zużycie podstawowych surowców, materiałów i mediów:

Dla osiągnięcia max produkcji 60 000 m3/rok x 2,4 Mg/m3 = 144 000 Mg/rok (600 Mg/d) betonu 
przewiduje się wykorzystanie następujących ilości surowców, paliw oraz mediów:

 cement do 18 000 Mg / rok

 popioły lotne do 3000 Mg/ rok

 kruszywa do 106 000 Mg / rok

 olej napędowy (1 ładowarka) ok. 8,5 Mg / rok, 

 olej silnikowy ok. 32 l / rok

 olej hydrauliczny ok. 260 l / rok, (0,21 Mg)

 olej przekładniowy ok. 290 l / rok, (0,26 Mg)

 czynnik chłodzący ok. 80 l /rok

 roczne zużycie energii do 110 MWh / rok

 woda do celów technologicznych 17 000 m3/rok

 woda do celów socjalnych ok. 160 m3/ rok

3.2.5. Zatrudnienie i organizacja pracy

Strukturę  zatrudnienia  na  terenie  nowej  wytwórni  stanowi  zespół  pięcioosobowy:  2 
pracowników umysłowych oraz 3 pracowników fizycznych.

Czas pracy zakładu:

Planowo  wytwórnia  betonu  pracować  będzie  na  I  zmianę  (8h/d).  W  zależności  od  ilości 
zamówień na dany dzień produkcyjny i czas dostawy (termin, godzina) WYTWÓRNIA BETONU 
może pracować także na wydłużoną jedną zmianę lub na dwie zmiany. Średnia w roku ilość dni 
roboczych – 260.

3.3. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska

3.3.1. Zapotrzebowanie wody użytkowej .

Zagadnienie opisane szczegółowo w p.8.1 raportu.

Zaopatrzenie obiektu w wodę odbywać się będzie:

 z  istniejącej  studni  głębinowej,  zgodnie  z  decyzją  Decyzja  Starosty  Krapkowickiego nr 
ROŚ.6223-2/09 z dnia 07.05.2009 r. - pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej 
ze studni głębinowej (w załączeniu)

 dodatkowo woda technologiczna ze zbiornika wody opadowej (50 m3) oraz ze zbiornika 
stacji recyklingu (50 m3)

Woda  używana  jest  do  celów  technologicznych  i  w  mniejszym stopniu  do  celów  socjalno-
sanitarnych.

Do bilansu wodnego przyjęto następujące zapotrzebowanie wody po zakończeniu budowy obiektu:

 średnie roczne zużycie wody: 16 800 m3/rok
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 średnie miesięczne zużycie wody:     860 m3/m-c

 średnie dobowe zużycie wody:        64,6 m3/d*

*zgodnie z projektem przyjęto wskaźnik 120 l/pracownika/d *= 120 l x 5 osób= 600 l/d

Przeznaczenie zużytej wody:

o Woda technologiczna: 16 600 m3/rok (1 400 m3/m-c)

o Woda na cele socjalne:     200 m3/rok (16 m3/m-c)

3.3.2. Wytwarzanie ścieków:

Zagadnienie opisane szczegółowo w p.8.1 raportu.

Aktualnie gmina Gogolin prowadzi prace związane z uzbrojeniem terenu ulicy Kościelnej w sieć 
kanalizacji  socjalnej.  Do  czasy  zakończenia  prac  odprowadzenie  ścieków  socjalno-bytowych 
nastąpi za pomocą istniejącej sieci kanalizacyjnej do szczelnego szamba wybieralnego będącego 
własnością firmy Magnum Sp.J., zgodnie oświadczenie firmy Magnum Sp.J. w Choruli z dnia 
14.05.2009 o odbiorze nieczystości płynnych do wspólnego szamba (w załączeniu).

Powstające z mycia mieszalnika oraz samochodowych betonomieszarek ścieki technologiczne 
będą gromadzone w nowym zbiorniku recyklingu o pojemności 50 m3, z którego po odstaniu 
będą zawracane do procesu produkcji betonu.

Analogicznie wody deszczowe i roztopowe z placów manewrowych o powierzchni Fp = 960 m2 

zostaną odprowadzone do nowego zbiornika wód opadowych o pojemności 50 m3. Wody 
opadowe i roztopowe z dachów o powierzchni Fd = 894 m2 będą odprowadzane do zbiornika lub 
bezpośrednio do gruntu jako umownie czyste.

Do bilansu przyjęto następujące ilości odprowadzanych ścieków:

• Ścieki socjalne   - Qśr.d = 0,6 m3/d 

• Ścieki technologiczne - brak 

• Wody opadowe i roztopowe z dachów 
oraz z placów utwardzonych - Qmax.s = 18 l/s

3.3.3. Emisja substancji do powietrza:

Zagadnienie opisane szczegółowo w p.8.2 raportu.

Do powietrza w trakcie eksploatacji obiektu będą emitowane zanieczyszczenia z następujących 
źródeł:

- silosy cementu i popiołów lotnych – zanieczyszczenia pyłowe – emisja zorganizowana z 
urządzeń redukujących zainstalowanych na silosach;

- magazyn kruszyw (silosy aktywne kruszywa- zbiornik szeregowy (4 x 30 m2 ; h = 5,7 m), 
pasywne silosy kruszywa – 4 boksy (4 x 30 m2; h = 5,7 m) - zanieczyszczenia pyłowe – 
emisja niezorganizowana;

- środki transportu i maszyny robocze – emisja niezorganizowana

Podczas  realizacji  przedsięwzięcia  w  związku  z  pracami  rozbiórkowymi,  remontowymi  i 
budowlanymi  może  wystąpić  niewielka  emisja  niezorganizowana  pyłów,  spalin  z  silników 
urządzeń transportowych oraz dymów spawalniczych.

Przewiduje  się  niewielki  wzrost  emisji  zanieczyszczeń  pyłowych  i  gazowych  do  powietrza 
atmosferycznego. Szczegółowy opis emisji zanieczyszczeń zawarto w p.8.2 raportu.



ZPU HI-EKO s.c.
45-644 Opole

ul. Odrzańska 20
tel. O77/ 4563 785

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

pn.: Budowa wytwórni betonu o wydajności do 600 Mg/d 
w Choruli przy ul. Kościelnej 7; MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z o.o.

Strona 
nr

16

3.3.4. Wytwarzanie odpadów:

Zagadnienie opisane szczegółowo w p.8.3 raportu.

Odpady generowane przez Wytwórnię betonu  będą zagospodarowywane zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

W fazie eksploatacji instalacji przewiduje się następujące rodzaje i roczne ilości wytwarzanych 
odpadów:

Odpady niebezpieczne:

   przepracowane oleje hydrauliczne (13 01 10*) – 0,21 Mg

   przepracowane oleje silnikowe (13 02 05*) – 0,26 Mg

   opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznych (15 01 10*) - 0,25 Mg

  sorbenty, czyściwo (15 02 02*) – 0,1 Mg

  akumulatory (16 01 01*) – 0,06 Mg

   świetlówki, lampy (16 02 13*) – 0,005 Mg

   odpady komputerowe (16 02 13*) – 0,005 Mg

Odpady inne niż niebezpieczne:

  tonery z kserokopiarek, wkłady do drukarek (08 03 18) - 0,005 Mg

  szlamy betonowe (10 13 14) - 10,0 Mg

   opakowania papierowe, tekturowe i makulatura (15 01 01) - 0,2 Mg

   tworzywa sztuczne opakowaniowe (15 01 02) - 0,2 Mg

   opakowania z drewna (15 01 03 )- 0,3 Mg

   opakowania z metali (15 01 04) - 0,3 Mg

   zużyte worki filtracyjne (15 02 03) - 0,1 Mg

   zużyte opony (16 01 03) - 1,0 Mg

   odpady gumowe różne (16 01 99) - 0,2 Mg

   złom żelaza i stali (17 04 05) - 5,0 Mg

   mieszaniny metali kolorowych (17 04 07) - 0,2 Mg

Szczegółowy  opis  gospodarki  odpadami  zawarto  w  p.8.3  raportu.  Gospodarka  odpadami 
odbywać się będzie zgodnie z :

• ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. Nr 62 , poz.627  
z późniejszymi zmianami )

• ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. Nr 62 , poz.628 z późniejszymi 
zmianami )

3.3.5. Emisja hałasu

Zagadnienie opisane szczegółowo w p.8.4 raportu.

Dominującymi źródłami uciążliwości akustycznej na terenie Wytwórni betonu będą:

o pracująca instalacja produkcji betonu (podajniki, mieszalnia, leje zasypowe) 
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o źródła  ruchome  tj.:  ładowarka,  cementowozy,  wywrotki  kruszywa  oraz  samochodowa 
betonomieszarka. 

Teren Wytwórni Betonu w Choruli oraz teren wokół zakładu posiada obowiązujący miejscowy 
plan  zagospodarowania  przestrzennego  miejscowości  Chorula  zatwierdzony  Uchwałą  Nr 
XXXV/266/2002 Rady Miejskiej  w Gogolinie z  dnia 26.02.2002 r. Stwierdzono, że najbliższe 
tereny chronione akustycznie wg mpzp - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy 1-
maja 38 - znajdują się w znacznej odległości  od granicy własności projektowanej wytwórni 
betonu (415 m), dlatego przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych 
standardów  akustycznych,  określonych  w  rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  14 
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Brak przekroczeń 
potwierdziły przeprowadzone obliczenia, zamieszczone w p.8.4 raportu.
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4. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM 
PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 
ŚRODOWISKO, W TYM ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJĘTYCH OCHRONĄ NA 
PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY.

4.1. Warunki fizjograficzne

4.1.1. Warunki morfologiczne

Gmina  Gogolin  leży,  na  pograniczu  dwóch  większych  jednostek  geomorfologicznych 
Niziny i Wyżyny Śląskiej. Granica między Wyżyną i Niziną Śląską przebiega na wschód od doliny 
Odry. Fragment Wyżyny Śląskiej stanowi stożek Góry Świętej Anny o wysokości 385 m. n.p.m. 

Główną doliną w rejonie gminy jest dolina Odry z przełomowym odcinkiem powyżej Krapkowic – 
Brama Krapkowicka. Obszar należy do Regionu Lubusko-Dolnośląskiego.

W strukturze współczesnej  rzeźby,  w obrębie objętym raportem dominują  formy akumulacji 
lodowcowej,  wodnolodowcowej  i  wodnej,  reprezentowane  przez  plejstoceńską  równinę 
akumulacyjną  (morenową),  ograniczoną  od  zachodu  plejstoceńską  terasą  oraz  holoceńską 
doliną Odry, natomiast od zachodu przechodzącą w dział wyżynny reprezentowany przez garby i 
płaskowyże o rzeźbie uwarunkowanej starszym podłożem. 

Teren  opracowania  usytuowany  w  obrębie  wysoczyzny  plejstoceńskiej  wyścielonej 
czwartorzędowymi osadami zlodowacenia środkowopolskiego (piaski i żwiry) jest pod względem 
morfologicznym  mało  urozmaicony.  Jego  położenie  w  rejonie  przenikania  się  wykazanych 
powyżej jednostek powoduje, iż obszar cechuje się niewielkim nachyleniem w kierunku doliny 
Odry odległej od granicy terenu inwestycji o około 500m w kierunku zachodnim. Wysokości 
bezwzględne  osiągają  wielkość  172.8m  npm  w  granicach  wschodnich,  zmniejszając  się  do 
172.2m npm poza granicami zachodnimi. Naturalna deniwelacja terenu wynosiła zatem około 
0.6m, jednakże w stanie obecnym rejon inwestycji został znacząco zniwelowany i odznacza się 
rzeźbą przekształconą. W otoczeniu występują niewielkie naturalne deniwelacje czy krawędzie 
sięgające 1.0 – 1.5m. 

4.1.2. Warunki geologiczne.

Powierzchniową  warstwę  utworów  geologicznych  budują  utwory  czwartorzędowe 
reprezentowane przez plejstoceńskie piaski i żwiry morenowe zlodowacenia środkowopolskiego, 
stadiału  maksymalnego.  Nadkład  czwartorzędowy sięga  średnio  1,5  –  2,7m ppt  w  obrębie 
zakładu, gdzie niweleta gruntu istniejącego wynosi 165,0 – 166,0m npm. Do tej głębokości nie 
stwierdza  się  wody gruntowej.  Osady  wodnolodowcowe są  na  ogół  warstwowane,  niekiedy 
dobrze  sortowane,  tak  że  spotyka  się  gdzieniegdzie  oddzielne  ławice  żwirów,  piasków 
gruboziarnistych itp. Pod osadami czwartorzędowymi mogą lokalnie występować warstwy ilaste 
trzeciorzędu. 

Pod warstwami czwartorzędu zalegają osady triasu środkowego reprezentowane przez wapienie 
i  margle.  W stropie  osady  te  zaznaczają  się  występowaniem rumoszy  i  wapieni  częściowo 
spękanych,  ze  szczelinami  wypełnionymi  piaskami  lub  glinami.  Osady  triasu  stanowią 
wypełnienie  dużej  jednostki  tektonicznej  którą  jest  Monoklina  Przedsudecka.  Monoklina 
nachylona jest nieznacznie w kierunku północno-wschodnim.

Analizowany  rejon  budują  utwory  triasu  środkowego  (wapienie  muszlowe),  tylko  lokalnie 
przykryte  ilastymi  warstwami  trzeciorzędu.  Z  reguły  bezpośrednio  na  utworach  triasowych 
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zalegają czwartorzędowe warstwy gliniasto-piaszczyste oraz zagliniony rumosz zwietrzelinowy. 
Miąższość czwartorzędu wykazuje duże zróżnicowanie. Wynosi ona około 2 m w południowej 
części złoża zwiększając się w północno-zachodnim i północnym rejonie do kilkunastu metrów. 

Budowa geologiczna w rejonie zakładu sprzyja infiltracji zanieczyszczeń antropogenicznych do 
głębszych warstw oraz ich kumulowaniu w porach i szczelinach wapieni.

Szczegółowe rozpoznanie  podłoża  budowlanego  dla  rejonu inwestycji  przedstawia  wyciąg  z 
„Dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej  z  rozpoznania  podłoża  budowlanego  dla  zadania 
inwestycyjnego paliwa zastępcze na terenie Cementowni Górażdże Cement S.A. w Choruli”:

„...Podłoże  budowlane  badanego  terenu  budują  grunty  nasypowe  i  grunty  rodzime  okresu 
czwartorzędu w postaci żwirów, żwirów gliniastych, piasków i glin piaszczystych z okruchami 
wapienia oraz triasu w postaci wietrzelin wapienia i skał wapiennych co obrazują podstawowe 
przekroje  geologiczne  VIII,  X,  XII.  Nasypy  budowlane  oznaczone  jako  la  i  nasypy 
niekontrolowane  oznaczone  jako  Ib,  występują  powyżej  strefy  posadowienia  i  podczas 
wykonywania  prac  fundamentowych  zostaną  w  całości  usunięte  z  podłoża.  Poziom 
posadowienia  fundamentów przyjęto  163,0  m npm głównie  na warstwie  opisanej  jako  V  - 
wietrzelinie wapiennej, dla której orientacyjne wartości dopuszczalnych obciążeń k2 = 300 kPa. 
Pod nią występuje skała miękka w postaci wapieni drobnokrystalicznych, dla której orientacyjne 
wartości dopuszczalnych obciążeń k = 600 kPa.

4.1.3. Warunki hydrogeologiczne.

 Wody powierzchniowe

Z  dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej  opracowanej  dla  terenu  Cementowni  Górażdże 
Cement S.A. w Choruli wynika, że podczas wykonywania wierceń w sierpniu 2003 r. stwierdzono 
wodę gruntową na głębokości 7 - 8 m p.p.t. – co stanowi rzędną 157,4 m n.p.m. Z uwagi na 
bliskie  sąsiedztwo  rzeki  Odry  wahania  mogą  być  znaczne  i  dochodzić  do  około  1,5  m od 
poziomu udokumentowanego.

Pod względem hydrograficznym obszar zakładu znajduje się w zlewni rzeki Odry, której koryto 
znajduje  się  w  odległości  około  1km  na  zachód  od  granic  opracowania.  W  obrębie 
projektowanego  zainwestowania  a  także  jego  w  bezpośrednim  otoczeniu  nie  występują 
jakiekolwiek cieki oraz naturalne zbiorniki wodne. 

W powiązaniu z nachyleniem terenu spływ wód opadowych następuje w kierunku zachodnim, 
zasilając rzekę Odrę.

 Wody podziemne

Na terenie lokalizacji inwestycji wydzielić można jedynie jeden poziom wodonośny związany z 
uwarunkowaniami  geologicznymi  i  jest  to  poziom  triasowy.  Nie  występuje  jednolity 
czwartorzędowy  poziom  wodonośny  z  uwagi  na  niewielką  miąższość  występowania  tych 
utworów  oraz  ich  dużą  przepuszczalność.  Wody  czwartorzędowe  generalnie  tworzą  jeden 
wspólny poziom wodonośny z wodami triasowymi. 

Triasowy poziom wodonośny jest zasilany bezpośrednio wodami opadowymi co powoduje, że 
wahania zwierciadła wód tego poziomu zależne są od roztopów oraz występowania okresów 
opadowych. Ze względu na niską odsączalność wapieni wahania zwierciadła wody tego poziomu 
dochodzą do kilku metrów. Ogólnie zwierciadło wód występuje na głębokości kilkunastu do 
ponad  dwudziestu  metrów od  powierzchni  terenu.  Zwierciadło  wody  na  badanym obszarze 
charakteryzuje się generalnym nachyleniem w kierunku północno-zachodnim, ku dolinie Odry.

Obszar inwestycji znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 333 
Opole-Zawadzkie. Jest to zbiornik występujący w triasie środkowym o szczelinowo-krasowym 
typie  ośrodka,  obejmujący  obszar  najwyższej  ochrony  (ONO).  Zbiornik  ten  zaliczono  do 
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zbiorników o bardzo dużej prędkości przepływu wód  > 300 m/rok.

4.1.4. Warunki glebowe

W  obrębie  terenu  inwestycji  a  także  w  zasięgu  całej  obszaru  przemysłowego  gleby 
cechuje  całkowite  odkształcenie  od  warunków naturalnych,  co  związane  jest  z  zabudową i 
infrastrukturą Zakładu. W otoczeniu natomiast występują, według systematyki gleb Polski, gleby 
należące do działu gleb autogenicznych, a dalej do rzędu gleb bielicoziemnych. W obrębie tego 
rzędu występują gleby bielicowe i bielice, które obejmują tereny wokół opracowania.

Skałami  macierzystymi  gleb  bielicoziemnych  są  zwykle  przepuszczalne  i  ubogie  w składniki 
pokarmowe  utwory  piaszczyste.  W  rejonie  badanym  gleby  posiadają  skład  mechaniczny 
określony głównie  przez piaski  luźne,  w mniejszym stopniu  przez  piaski  słabo gliniaste.  Na 
terenach nizinnych  gleby  te  są  prawie  wyłącznie  glebami  leśnymi  i  tworzą  siedliska  borów 
świeżych lub borów mieszanych świeżych. W otoczeniu inwestycji występują wielkoprzestrzenne 
kompleksy leśne o charakterze borów sosnowych.  W warunkach naturalnych (pierwotnych) 
należy domniemywać dawne występowanie w obrębie Cementowni powyższych typów gleb. 

4.1.5. Warunki klimatyczne.

Obszar  lokalizacji  inwestycji  należy  do  Regionu  Lubusko-Dolnośląskiego  –  jednej  z 
najcieplejszych dzielnic klimatycznych kraju. 

Teren ten otrzymuje średnio 650-750mm opadów w ciągu roku. Maksimum opadów przypada 
na lipiec i wynosi 100mm, minimum natomiast występuje w lutym wynosząc 26mm. Pojawianie 
się burz przypada na ciepłą połowę roku (lipiec – 6,2; czerwiec – 4,6) z całkowitym ich zanikiem 
w miesiącach zimowych. Średnia liczba dni z burzami wynosi 22, natomiast średnia liczba dni z 
opadami śniegu wynosi 42,4 dni z trwaniem pokrywy śnieżnej dochodzącej do 60 dni w ciągu 
roku.

Rejon  charakteryzuje  się  podwyższonymi  wartościami  w  zakresie  termiki.  Średnia  roczna 
temperatura powietrza wynosi 8,5°C, najcieplejszym miesiącem jest lipiec z temperaturą 17,5°C, 
najchłodniejszym  natomiast  styczeń  -2°C.  W  okresie  wegetacyjnym  notuje  się  35  dni  z 
temperaturą powyżej 25°C. 

Układ wiatrów w omawianym rejonie związany jest z przeważającą tu cyrkulacją atmosferyczną 
- zachodnią. W ciągu roku dominują wiatry z zachodu, południowego- zachodu i południa z 
uprzywilejowaniem kierunku zachodniego – 20,6% i  południowego – 18,5%.  Wiatry  z  w/w 
wycinka horyzontu stanowią 55% sumy rocznej. Najrzadsze są wiatry z kierunku wschodniego i 
północnego  stanowiące  zaledwie  12%  notowań  rocznych.  Wiatry  o  największych  średnich 
prędkościach  charakterystyczne  są  dla  kierunków;  zachodniego,  północno-zachodniego  i 
południowo-zachodniego.  Liczba  dni  z  silnym  wiatrem  tj.>10m/s  w  rejonie  opracowania 
notowana jest 35 razy w ciągu roku. 

W  ciągu  roku  następuje  znaczne  zróżnicowanie  warunków  zachmurzenia,  decydującego  o 
występowaniu dni  słonecznych i  pogodnych. Maksimum zachmurzenia przypada na miesiące 
jesienno-zimowe:  listopad  –  7,2,  grudzień  –7,2.  Minimum  zachmurzenia  przypada  latem  i 
wczesną jesienią:  czerwiec  –  6,1,  wrzesień  –  5,4.  Najmniej  dni  pochmurnych notuje  się  w 
sierpniu – 6,5, najwięcej dni pochmurnych przypada natomiast na okres jesienno-zimowy, gdzie 
w listopadzie i grudniu notuje się ok. 16 dni pochmurnych.

W  skali  lokalnej  warunki  mikroklimatu  będą  silnie  modyfikowane  przez  występowanie  w 
otoczeniu inwestycji dużych zwartych kompleksów leśnych, które działają modyfikującą na takie 
czynniki jak zmniejszanie prędkości wiejących wiatrów, zwłaszcza z kierunków z sektora E, W, N 
czy  też  dłuższe  utrzymywanie  się  chłodnego  powietrza  i  pokrywy  śniegowej  w  rejonach 
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otaczających lasów oraz całego obszaru przemysłowego. 

4.2. Charakterystyka powiązań przyrodniczych 

Analizowano  tereny  znajdujące  się  w  sąsiedztwie  lub  w  bezpośrednim  zasięgu 
oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia,  tj.  obszar  o  promieniu  50-krotnej  wysokości 
najwyższego  emitora  na  terenie  zakładu,  tj.  filtra  silosa  cementu  o  wysokości  15  m,  co 
odpowiada obszarowi o promieniu 50 x 0, 015 km = 0,75 km. 

 Powiązania zewnętrzne

Teren pod względem przestrzennych powiązań ekologicznych znajduje się w sąsiedztwie od 
zachodu  korytarza  ekologicznego  Doliny  Odry,  który  posiada  status  korytarza  o  randze 
międzynarodowej  w  zakresie  migracji  organizmów,  zwłaszcza  awifauny.  Izolacja  terenu 
zabudową wsi Chorula a także zabudową przemysłową Cementowni Górażdże S.A. ogranicza 
jednak  jej  wartość  przyrodniczą  i  powiązania  z  ekosystemem  dolinnym.  Bezpośrednie 
sąsiedztwo doliny Odry jest również czynnikiem kształtującym zależności klimatyczne terenu, 
gdyż  obniżenie  dolinne  jest  główną osią  przemieszczania  się  mas  powietrza  z  południa  i  z 
zachodu.

Zachowanie  przestrzennych  powiązań  przyrodniczych  jest  ponadto  uwarunkowane 
występowaniem w otoczeniu zakładu dużych kompleksów leśnych, które zachowują częściowo 
łączność z  doliną Odry oraz z  obszarem chronionym położonym na wschodzie w odległości 
około 7,0 km, tj. Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny wraz z otuliną. Jednocześnie w obrębie 
otaczających  kompleksów  borowych  zlokalizowano  rezerwat  leśny  Kamień  Śląski  leżący  z 
odległości  około 3,0 km na wschód, a w odległości  około 2, 7 km w kierunku południowo-
zachodnim projektowany leśny rezerwat Rogów. 

 Powiązania wewnętrzne

Wewnętrzne zależności przyrodnicze są wynikiem budowy i współwystępowania poszczególnych 
komponentów środowiska. Potencjalną roślinność  naturalną stanowią w rejonie opracowania 
głównie zespoły: suboceaniczny bór sosnowy oraz mieszany bór sosnowo-dębowy.

Wewnętrzne powiązania przyrodnicze są kształtowane poprzez wspomniane wyżej sąsiedztwo z 
obszarem doliny  Odry,  co  powoduje,  iż  najważniejsze  związki  znajdują  odzwierciedlenie  w 
warunkach hydrogeologicznych. Naturalny przepływ wód gruntowych i opadowych odbywa się 
głównie w kierunku rzeki Odry i zgodnie z jej przepływem, tj. w kierunku północno-zachodnim. 
Teren zasilany jest jedynie poprzez wody opadowe. Pozostałe komponenty środowiska zostały 
mocno przekształcone, na terenie występują liczne bariery ekologiczne, co skutecznie zapobiega 
zachodzeniu i przenikaniu większości organizmów zwierzęcych.

4.3.  Charakterystyka  florystyczno-faunistyczna  o  bszarów  specjalnie  chronionych   
istniejących   i proponowanych do ochrony oraz obszarów   cennych przyrodniczo.      

Bezpośrednim  obszarem  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  oraz 
analizowanych wariantów przedsięwzięcia jest obszar o promieniu równym 50-krotnej wysokości 
najwyższego emitora na terenie zakładu, tj. obszar o promieniu 50 x 0, 015 km = 0,75 km. 
Obszar ten nie obejmuje obszarów chronionych w ramach NATURA 2000*). 

Teren  lokalizacji  projektowanej  inwestycji  położony  jest  przy  głównym  ciągu  ekologicznym 
związanym z doliną rzeki Odry. Najbliższe obszary chronione w ramach NATURA 2000*) znajdują 
się w następujących odległościach od inwestycji:
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SOO Góra Św. Anny – 11 km 

OSO Grądy Odrzańskie – 22 km

Najbliżej położonym obszarem chronionym z listy „SHADOW LIST” są OSO Zbiornik Turawski 
(w odległości 22 km).

Poniżej przedstawiono charakterystykę tych obszarów.

*) Program NATURA 2000 powołano w celu ochrony różnorodności biologicznej na  terytorium 
Unii  Europejskiej.  W skład  Natury  2000 wchodzą  Obszary  Specjalnej  Ochrony,  dla  których  podstawą 
prawną  istnienia  jest  Dyrektywa  Ptasia  i  Siedliskowa.  Na  obszarach  tych,  nie  będących  parkami 
narodowymi i rezerwatami, dopuszcza się użytkowanie gospodarcze, z ograniczeniem działań mogących 
wywołać zmianę siedliska, zmniejszenie powierzchni lub zaburzenie struktury lub funkcji.

oznaczenia: OSO – obszar specjalnej ochrony
SOO – specjalny obszar ochrony

4.3.1. Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny" (SOO).

Obszar  Parku  Krajobrazowego  „Góra  Św.  Anny"  obejmuje  powierzchnię  5174,6  ha.  W Parku 
występują: na terenie gminy Zdzieszowice - ciepłolubne buczyny storczykowe; gminy Leśnica - 
górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe; jaskinie nieudostępnione do zwiedzania; 
gminy Strzelce Opolskie - kwaśne buczyny; gminyUjazd - lasy łęgowe i  nadrzeczne zarośla 
wierzbowe,  murawy  kserotermiczne  z  istotnymi  stanowiskami  storczyków,  wapienne  ściany 
skalne, źródliska wapienne, żyzne buczyny. 

Foto nr 5: PARK KRAJOBRAZOWY GÓRA ŚW. ANNY,  NATURA 2000, P LH160002

Stwierdzono tu 11 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG, 2 gatunki 
roślin i 2 gatunki zwierząt z załącznika II tej  dyrektywy oraz  11 gatunków ptaków lęgowych z 
załącznika I Dyrektywy Ptasiej 79/409/EWG . 

4.3.2. Obszar Specjalnej Ochrony „Grądy Odrzańskie” (NATURA 2000)

Położony około 22 km na północny-zachód od terenów lokalizacji inwestycji. 
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Obszar  „Grądy  Odrzańskie”  został  włączony do ogólnoeruopejskiej  sieci  NATURA 2000  jako 
Obszar Specjalnej Ochrony 15 kwietnia 2004 r. Obszar podzielony jest na trzy tzw. regiony 
administracyjne NUTS:

• wrocławski (kod: PL013) obejmujący 59% powierzchni obszaru,

• opolski (kod: PL080) obejmujący 39% powierzchni obszaru,
• miasto Wrocław (kod: PL014) obejmujący 2% powierzchni obszaru.

Całkowita powierzchnia OSO „Grądy Odrzańskie” wynosi 19 999,28 ha. Obejmuje ona 70-cio 
kilometrowy odcinek doliny Odry między Narokiem a Wrocławiem. Dolina pokryta jest lasami, 
łąkami, pastwiskami i polami uprawnymi. Lasy składają się przede wszystkim z drzewostanów 
dębowo-grabowych,  jednakże  zachowały  się  małe  płaty  zadrzewień  olszowo-wiązowych  
i wierzbowo-topolowych. Znajdują się tu liczne cieki wodne, stare koryta rzeczne, pozostałości 
rozlewisk i stawów. Teren jest silnie zmeliorowany. 

Foto. Nr 6: OSO „Grądy Odrzańskie”. Strzałką zaznaczono teren PGE  Elektrowni Opole S.A. 

W tabeli nr 20 przedstawiono ogólną charakterystykę OSO „Grądy Odrzańskie”:

Tab. Nr 1

Lp. Klasa siedliska % pokrycia
1 cieki wodne 5,00
2 grunty orne 40,00
3 lasy liściaste 26,00
4 lasy mieszane 3,00
5 lasy w stanie zmian 1,00
6 łąki i pastwiska 14,00
7 tereny rolnicze z dużym udziałem elementów naturalnych 9,00
8 złożone systemy upraw i działek 2,00

Na terenie obszaru występują co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 
5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 
1% populacji  krajowej  następujących  gatunków ptaków:  dzięcioł  zielonosiwy,  kania  czarna 
(PCK), muchołówka białoszyja, czapla siwa. W stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: 
bocian biały,  bocian czarny,  kania ruda (PCK),  trzmielojad,  bielik  (PCK),  sieweczka rzeczna, 
srokosz i dzięcioł średni .
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Jak wynika z  przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się substancji  w powietrzu oraz  
propagacji  hałasu  przedsięwzięcie  będące  przedmiotem  niniejszego  raportu  nie  będzie  
oddziaływało znacząco na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt ,  
ani  nie  wpłynie  negatywnie  na  gatunki,  dla  których  Rząd  Rzeczpospolitej  Polskiej  oraz  
organizacje  pozarządowe  zaproponował  utworzenie  specjalnych  obszarów  ochrony  siedlisk  
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci Natura 2000 w Polsce.

5.  OPIS  ISTNIEJĄCYCH  W  SĄSIEDZTWIE  LUB  W  BEZPOŚREDNIM  ZASIĘGU 
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA  ZABYTKÓW CHRONIONYCH 
NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI

Zgodnie z art.  3 pkt  1 „Ustawy z dnia  23 lipca 2003 r.  o  ochronie  zabytków i  opiece nad 
zabytkami”  zabytkiem określa  się „nieruchomość lub  rzecz ruchomą,  ich części  lub zespoły, 
będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej 
epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną 
wartość  historyczną,  artystyczną  lub  naukową”.  Dodatkowo  ustawa  definiuje  tzw.  „zabytek 
archeologiczny” (art. 3 pkt 4) jako „zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną 
lub  podwodną  pozostałością  egzystencji  i  działalności  człowieka,  złożoną  z  nawarstwień 
kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący 
tym wytworem”.

Zgodnie z art.  6,  ust.  1 pkt  1-3 ustawy opiece i  ochronie podlegają,  bez względu na stan 
zachowania:

• „zabytki nieruchome będące w szczególności:

o krajobrazami kulturowymi,

o układami urbanistycznymi i zespołami budowlanymi,

o dziełami architektury i budownictwa,

o obiektami  techniki,  a  zwłaszcza  kopalniami,  hutami,  elektrowniami  i  innymi 
zakładami przemysłowymi,

o cmentarzami,

o parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,

o miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych 
osobistości lub instytucji,

• zabytki ruchome będące w szczególności:

o dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,

o kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych 
według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,

o numizmatami  oraz  pamiątkami  historycznymi,  a  zwłaszcza  militariami, 
sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,

o wytworami  techniki,  a  zwłaszcza  urządzeniami,  środkami  transportu  oraz 
maszynami  i  narzędziami  świadczącymi  o  kulturze  materialnej, 
charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi 
poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,

o materiałami bibliotecznymi,
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o instrumentami muzycznymi,

o wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,

o przedmiotami  upamiętniającymi  wydarzenia  historyczne  bądź  działalność 
wybitnych osobistości lub instytucji,

• zabytki archeologiczne będące, w szczególności:

o pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,

o cmentarzyskami,

o kurhanami,

o reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.”

Mając  na  uwadze  powyższe  stwierdza  się,  że  w  sąsiedztwie  lub  bezpośrednim  zasięgu 
oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  (50-krotna  wysokość  najwyższego  emitora  
50 x 14,8 m = 740 m) nie znajdują się obiekty podległe ochronie na podstawie przepisów o 
ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami  (na  podstawie  „wykazu  obiektów nieruchomych 
wpisanych do rejestru zabytków woj. opolskiego”).

6. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 
NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA.

W  przypadku  nie  podjęcia  przedsięwzięcia  obecny  stan  środowiska  w  rejonie 
proponowanej lokalizacji inwestycji nie ulegnie zmianie.

7. OPIS  ANALIZOWANYCH  WARIANTÓW  PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA, W 
TYM WARIANTU: 

1)  PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ RACJONALNEGO 
WARIANTU ALTERNATYWNEGO

2)  NAJKORZYSTNIEJSZEGO DLA ŚRODOWISKA,

We  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  -  zgody  na 
realizację  tego  przedsięwzięcia  sformułowano  tylko  jeden  wariant  realizacji  przedsięwzięcia 
polegającego na  rozbudowie istniejącego zakładu produkcji bloczków betonowych o budowę 
wytwórni betonu o maksymalnej wydajności do 600 Mg/d w Choruli przy ul. Kościelnej 7.

Realizowane przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje:

o montaż mobilnego węzła produkcji betonu o wydajności do 600 Mg/d, , 

o przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, 

Jest to wariant proponowanym przez Wnioskodawcę i zarazem, wg oceny autorów Raportu, 
wariant najkorzystniejszy dla środowiska. Opis wybranego wariantu realizacji  przedsięwzięcia 
zawarto  w  dziale  3  niniejszego  raportu.  Za  jego  wyborem  przemawiają  następujące 
uwarunkowania:
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• realizacja przedsięwzięcia nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń do środowiska w 
ilościach, powodujących przekraczanie dopuszczalnych standardów ochrony środowiska

• przedsięwzięcie będzie realizowane na terenach przekształconych,  przeznaczonych  pod 
działalność  produkcyjną,  na  których  aktualnie  prowadzona  jest  produkcja  bloczków 
betonowych (teren oznaczony P wg mpzp),

• lokalizacja  na  terenie  przemysłowym  gwarantuje  dostawę  potrzebnych  mediów 
(zapewnienia dostaw w załączeniu),

• dysponowanie własnym terenem, 

• zastosowanie nowoczesnej technologii sprawdzonej w branży budowlanej.

Przewiduje  się  następujące  działania  mające  na  celu  zapobieganie,  ograniczanie  lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko:

♦ budowa stacji  recyklingu dla  popłuczyn z  mycia  mieszarki  betonu oraz  samochodów 
betonomieszarek. Pozwoli  to odzyskiwać z resztek betonu i  popłuczyn kruszywo oraz 
zanieczyszczoną wodę cementową, które zawracane będą poprzez system recyklingu do 
ponownej produkcji betonu,

♦ budowa  otwartego  zbiornika  na  deszczówkę  pozwoli  wykorzystać  wody  opadowe  i 
roztopowe, łącznie z wodami ze stacji recyklingu, do produkcji betonu;

♦ surowce (kruszywo, cement,  popioły) dostarczane będą specjalistycznym transportem 
zewnętrznym w maksymalnym stopniu eliminującym zapylenie.

♦ cement i popioły magazynowane będą w szczelnych silosach wyposażonych w filtry z 
odpylaczami  workowymi,  których  zadaniem  będzie  regulacja  ciśnienia  podczas 
rozładunku  cementowozów.  Nadmiar  powietrza  odlotowego  z  pyłem  osadza  się  na 
rękawach  filtracyjnych  odpylacza,  co  zapewnia  maksymalne  zminimalizowanie 
oddziaływania na środowisko 

♦ cały proces przyjmowania, przeładunku i  dozowania cementu odbywa się w układzie 
hermetycznym.

♦ wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego silosów, maszyn i urządzeń.

♦ postępowanie z odpadami wytwarzanymi na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji 
przedsięwzięcia  w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o 
odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z późn. zm.)

♦ prowadzenie ewidencji  rodzaju i ilości  gazów wprowadzanych do powietrza , a także 
naliczanie i wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska.

♦ po zakończeniu eksploatacji wytwórni betonu przeprowadzenie badań kontrolnych stanu 
środowiska gruntowo-wodnego oraz wykonanie przeglądu ekologicznego zakładu

Zostaną zastosowane następujące rozwiązania techniczne, ograniczające szkodliwe 
oddziaływanie na środowisko na etapie budowy, montażu i rozruchu instalacji:

♦ odpady powstające na etapie prac budowlanych (niewielkie ilości ziemi oraz gruzu) będą 
zagospodarowane do niwelacji i utwardzenia nawierzchni dróg i placów wewnętrznych, 
co jest zgodne z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, poz.628, dotyczącą w 
art.2.1 sposobu postępowania z masami ziemnymi usuwanymi lub przemieszczanymi w 
związku z realizacją inwestycji.

♦ zastosowanie przy montażu i spawaniu elektronarzędzi nie powodujących powstawania 
nadmiernego natężenia hałasu (urządzenia dźwigowe o napędzie hydraulicznym).
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8. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM RÓWNIEŻ WYPADKU WYSTĄPIENIA 
POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

8.1. Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków - wpływ na  środowisko, 
zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie wraz z oceną (  etap eksploatacji   
przedsięwzięcia  ).  

8.1.1. Pobór wody

Zaopatrzenie obiektu w wodę odbywać się będzie:

 z  istniejącej  studni  głębinowej,  zgodnie  z  decyzją  Decyzja  Starosty  Krapkowickiego nr 
ROŚ.6223-2/09 z dnia 07.05.2009 r. - pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej 
ze studni głębinowej (w załączeniu)

 dodatkowo woda technologiczna ze zbiornika wody opadowej (50 m3) oraz ze zbiornika 
stacji recyklingu (50 m3)

Woda  używana  jest  do  celów  technologicznych  i  w  mniejszym stopniu  do  celów  socjalno-
sanitarnych. Dane przyjęto do bilansu wodnego po zakończeniu budowy wytwórni (przy nominalnym 
czasie pracy 260 dni/rok):

Tabela nr 2

Lp. Sposób zużycia wody
Zużycie m3/

dobowe 
m3/d

m-czne 
m3/m-c

roczne 
m3/rok

1 Woda technologiczna, w tym:
- produkcja betonu (12 m3/h x 5 h)
–zraszanie kruszywa
pozostałe procesy technologiczne

64,0
60,0
1,0
3,0

840 16 600

2 Woda na cele socjalne:
120 l/pracownik*/d = 120 l x 5 osób

0,6 20 200

RAZEM: 64,6 860 16 800

Zapotrzebowanie wody po zakończeniu budowy obiektu wyniesie:

• średnie roczne zużycie wody: 16 800 m3/rok

• średnie miesięczne zużycie wody:   860 m3/m-c

• średnie dobowe zużycie wody:     64,6 m3/d

Do celów technologicznych wykorzystywana będzie także woda ze zbiornika recyklingu (50 m3) 
oraz ze zbiornika wód opadowych (50 m3). Zmniejszy to zdecydowanie zużycie wody na cele 
technologiczne pobieranej ze studni lub wodociągu.

8.1.2.  Odprowadzenie ścieków

8.1.2.1. Ścieki socjalne  

W trakcie prowadzonej działalności w obiektach biurowo-socjalnych wytwórni powstają tylko 
ścieki o charakterze socjalno-bytowym, tzw. sanitarne (WC, natrysk, zlewozmywak, umywalka) w 
ilości równej ilości pobranej wody na cele socjalne. 
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Aktualnie gmina Gogolin prowadzi prace związane z uzbrojeniem terenu ulicy Kościelnej w sieć 
kanalizacji  socjalnej.  Do czasy zakończenia prac odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych 
nastąpi  za  pomocą  istniejącej  sieci  kanalizacyjnej  do  szczelnego  szamba  wybieralnego 
będącego  własnością  firmy  Magnum  Sp.J.,  zgodnie  oświadczenie  firmy  Magnum  Sp.J.  w 
Choruli  z  dnia  14.05.2009  o  odbiorze  nieczystości  płynnych  do  wspólnego  szamba  (w 
załączeniu).

Do bilansu przyjęto następujące ilości odprowadzanych ścieków:

• Ścieki socjalne   - Qśr.d = 0,6 m3/d,  Qśr.m = 20,0 m3/m-c 

8.1.2.2. Ścieki technologiczne  

Analiza procesu technologicznego pozwala stwierdzić, że wytwórnia betonu nie będzie 
źródłem  powstawania  ścieków  technologicznych.  Powstające  z  mycia  mieszalnika  oraz 
zbiorników  betonomieszarek  ścieki  technologiczne  będą  gromadzone  w  przystosowanym do 
tego rodzaju ścieków zbiorniku stacji recyklingu (50 m3), z którego po odstaniu woda będzie 
zawracana do procesu produkcji betonu.

Do bilansu przyjęto następujące ilości wykorzystywanych w całości ścieków technologicznych:

• Ścieki technologiczne - Qśr.d = 10, m3/d 

8.1.2.3. Ścieki opadowe  

Wody  opadowe  z  połaci  dachowych  są  wodami  umownie  czystymi  i  nie  wymagają 
podczyszczania,  natomiast  wody  opadowe  i  roztopowe  z  terenów  przemysłowych  (place 
manewrowe, parkingi, drogi zakładowe) wymagają podczyszczenia przed odprowadzeniem do 
wód powierzchniowych lub do ziemi. 

W przypadku wytwórni betonu wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych placu 
manewrowego  oraz  placu  wytwórni  o  powierzchni  Fp =  960  m2 będą  zbierane  za  pomocą 
nowych wodocieków powierzchniowych  i odprowadzone do nowego zbiornika-odstojnika wód 
deszczowych o pojemności 50 m3. Wodociek - koryta eliptyczne i trójkątne z prefabrykowanych 
elementów  betonowych.  Po  grawitacyjnej  separacji  i  odstaniu  się  cząstek  pylastych  woda 
zawracana  będzie  do  procesu  produkcji  betonu  poprzez  urządzenie  recyklingowe.  Odstane 
frakcje po okresowym odpompowaniu wody, o konsystencji ciasta wapiennego będą wg potrzeb 
wybierane i wywożone na składowisko odpadów materiałów budowlanych jako odpad inny niż 
niebezpieczny (naturalne kruszywo mineralne).

W przypadku przepełnienia zbiornika wody deszczowej, pływakowy załącznik uruchamiać będzie 
pompę przepompowującą wodę do żelbetowego zbiornika rycyklingu (50 m3).

Wody opadowe i roztopowe  z połaci  dachowych  o powierzchni Fd = 894 m2,  jako umownie 
czyste, będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu lub na plac manewrowy i następnie do 
zbiornika wód deszczowych.

Ilość wód opadowych oblicza się ze wzoru:

Q = q x F x ψ ,  gdzie

-   ψ - współczynnik spływu -    ψ – 0,95  dla pow. dachu  

   ψ – 0,90  dla dróg, placów, parkingu

Czas miarodajny deszczu wylicza się ze wzoru:

Natężenie miarodajne deszczu 
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      q =  470 x c0,333 x tm 
-0,667  ,  gdzie: 

c - częstotliwość pojawienia się deszczu miarodajnego – przyjęto c – 2 lata tj. dla 
prawdopodobieństwa p – 50 % 

tm- czas trwania deszczu miarodajnego – tm = 10 min.

      q = 470  x 20,333 x 10-0,667  = 126 l/s *ha ,  stąd:

miarodajny spływ 

-    z placów manewrowych:  Q = 0,0960  x 0,9 x 126 = 7,26 dm3/s   

-   z dachów budynków :        Q = 0,0894 x 0,95 x 126 = 10,71 dm3/s      

Łączna ilość wód opadowych: Q obl. =  17,97 dm3/s

8.1.3.Ocena oddziaływania na środowisko gospodarki wodno-ściekowej.

Przy  prawidłowym  eksploatowaniu  urządzeń  technologicznych  i  wodnych  oraz  przy 
racjonalnym  gospodarowaniu  wodą  nie  wystąpi  ponadnormatywne  oddziaływanie  Wytwórni 
Betonu na środowisko ze względu na zużycie wody, odprowadzanie ścieków bytowych oraz wód 
opadowych i roztopowych.

8.2.  Emisja zanieczyszczeń do powietrza z  podaniem rodzaju i  ilości  -  wpływ na 
środowisko,  zdrowie  ludzi  i  obiekty  sąsiednie  wraz  z  oceną  (  etap  eksploatacji   
przedsięwzięcia  ).  

8.2.1. Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia. 

Obszar  o  promieniu  odpowiadającym  50-krotnej  wysokości  najwyższego  emitora  na 
terenie inwestycji (50 x 15 m = 750 m) obejmuje: 

o • teren przemysłowy - na północ, wschód i zachód od granic zakładu, 

o • kompleks leśny – na południe od granic zakładu, 

Najbliższa  zabudowa mieszkaniowa znajduje  się  w odległości  ok.  500m od  projektowanych 
emitorów.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 
Opolu  nr  WMŚ.BB.5051-10/08  z  dnia  11  lutego  2008  r.  stan  zanieczyszczenia  w  rejonie 
oddziaływania będącego przedmiotem raportu przedsięwzięcia kształtuje się następująco:

średnioroczna wartość stężenia dwutlenku azotu  16  µg/m3

średnioroczna wartość stężenia pyłu zawieszonego PM10  18  µg/m3

średnioroczna wartość stężenia benzenu   3,5  µg/m3

średnioroczna wartość stężenia ołowiu   0,05  µg/m3

Z  powyższego  wynika,  że  stan  zanieczyszczenia  powietrza  wymienionymi  substancjami  w 
otoczeniu rozpatrywanego w raporcie przedsięwzięcia nie wykazuje przekroczeń dopuszczalnych 
wartości stężeń średniorocznych wymienionych wyżej zanieczyszczeń.

8.2.2. Dopuszczalne wielkości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

W odległości pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego emitora nie występują obszary, 
na  których  obowiązują  zaostrzone  wartości  stężeń  dopuszczalnych  w  powietrzu.  
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W związku  z  tym  wpływ  emisji  z  zakładu  wraz  z  realizowanym przedsięwzięciem  na  stan 
czystości powietrza porównany zostanie z następującymi wartościami z rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 
w powietrzu (Dz.U. nr 1, poz. 12):

Tabela nr 3

Lp. Nazwa substancji
(nazwa zwyczajowa)

Oznaczenie 
numeryczne 
substancji 

(numer CAS)a

Wartości odniesienia 
w µg/m3 uśrednione

dla okresu

1 godziny roku 
kalendarzowego

1. Pył zawieszony PM10 c) - 280 40
Kadm b) 7440-43-9 0,52 0,01
Ołów b) 7439-92-1 5 0,5

2. ChromVI 7440-47-3 4,6 0,4
3. Ethanediol (Glikol etylenowy) 107-21-1 100 10

4. Opad pyłu ogółem 200 g(m2x rok)

5. Opad kadmu 0,01 g(m2x rok)

6. Opad ołowiu 0,1 g(m2x rok)
a) oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number
b) jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym
c) stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm. (PM10)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych  substancji  w  powietrzu  atmosferycznym  (Dz.U.  nr  1  poz.12) określa  także 
referencyjne  metodyki  modelowania  poziomów  substancji  w  powietrzu.  Obliczenia  zostały 
wykonane zgodnie z metodami obliczeniowymi opisanymi w ww. rozporządzeniu.

Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu 
uważa  się  za  dotrzymane,  jeżeli  częstość  przekraczania  wartości  odniesienia  substancji  lub 
dopuszczalnego  poziomu (łącznie  z  marginesem tolerancji  właściwym dla  danej  substancji  
i roku) substancji w powietrzu uśrednionej do 1 godziny przez stężenie uśrednione dla 1 godziny 
jest nie większa niż 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2% czasu w roku 
dla pozostałych substancji.

8.2.3. Opis źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i określenie  
emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza 

Wytwórnia betonu towarowego produkować będzie beton w ilości do 600 ton dziennie. 
Maksymalna zdolność produkcyjna nowej wytwórni betonu wynosić będzie do 60 000 m3/rok. 
Produkcja betonu jest okresowa ( 9 miesięcy w roku) , w sezonie zimowym praktycznie się nie 
odbywa. Proces technologiczny produkcji betonu towarowego, polegać będzie na dozowaniu 
poszczególnych składników oraz  procesie  mieszania  różnych gatunków cementów i  różnych 
frakcji  kruszywa  w  specjalnej  ,  zamkniętej  mieszarce,  do  której  systemem  podajników 
zadawane będą składniki  betonu:  kruszywo, cement,  woda i  ewentualne dodatki.  Kruszywa 
magazynowane będą w 4 zbiornikach -  zasobnikach aktywnych o pojemności  30 m3 każdy. 
Cement i  popioły składowane będą w 3 nowoprojektowanych silosach (2 na cement i  1 na 
popioły). 

Czas pracy wytwórni: zakłada się ośmiogodzinną jednozmianową pracę wytwórni od   
                                         poniedziałku do piątku przez 260 d/rok (2080 h/rok)

Ilości kursów pojazdów do transportu surowców:
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♦ Kruszywo: 110 000 Mg/rok : 28 Mg/1 sam. = 3 928 sam./rok : 260 d/rok = 11 sam./d

♦ Cement: 18 000 Mg/rok : 28 Mg/1 sam.   =   643 sam./rok : 260 d/rok = 2,6 sam./d

♦ Popiół:  3 000 Mg/rok :28 Mg/1 sam.   =   107 sam./rok : 260 d/rok = 0,4 sam./d

Proces przygotowania mieszanek betonowych będzie automatyczny i  sterowany komputerem 
przemysłowym. 

Do powietrza w trakcie eksploatacji obiektu będą emitowane zanieczyszczenia z następujących 
źródeł:

- silosy cementu i popiołów lotnych – zanieczyszczenia pyłowe – emisja zorganizowana z 
urządzeń redukujących zainstalowanych na silosach;

- magazyn kruszyw (silosy aktywne kruszywa- zbiornik szeregowy (4 x 30 m2 ; h = 5,7 m), 
pasywne silosy kruszywa – 4 boksy (4 x 30 m2; h = 5,7 m) - zanieczyszczenia pyłowe – 
emisja niezorganizowana;

- spalanie oleju napędowego w silnikach pojazdów (tj. cementowozy, betonomieszarki) oraz 
maszyn roboczych ( ładowarka). W obliczeniach uwzględniono pracę ładowarki podczas jej 
ruchu po torze jezdnym do kosza zasypowego.

1. Silosy cementu i popiołów lotnych

Zanieczyszczenia z operacji  załadunku silosów cementu i  popiołów lotnych odprowadzane 
będą do powietrza atmosferycznego za pośrednictwem emitorów stalowych, zadaszonych 
umieszczonych na szczycie każdego z silosów (popioły lotne będą magazynowane w silosie 
E3). Każdy emitor współpracować będzie z filtrem tkaninowo – workowym np. typ : DUST 
717  o  skuteczności  odpylania  gwarantującej  stężenie  na  wylocie  <  50mg/m3 pyłu 
umieszczonym na szczycie każdego z silosów o następujących parametrach:

Silos popiołu (E3):

 wysokość: h = 14,8 m

 wymiary wylotu: d = 0,7 m

 emitor zadaszony: K = 0

 urządzenie odpylające – filtr  tkaninowo – workowy (Koncentracja pyłu na wylocie z 
filtra  powinna  wynosić  do  50  mg/m3);  powierzchnia  filtracji-  17,0 m2 (taka  sama  dla 
wszystkich silosów magazynowych cementu),

Silosy cementu (E1,E2,):

 wysokość: h = 14,8 m

 wymiary wylotu: d = 0,7 m

 emitor zadaszony: K = 0

urządzenie odpylające – filtr tkaninowo – workowy typu DUST 717 (Koncentracja pyłu na 
wylocie z filtra powinna wynosić do 50 mg/m3); powierzchnia filtracji- 17,0 m2 (taka sama dla 
wszystkich silosów magazynowych cementu).

Dane technologiczne wytwórni betonu  – rozładunek do silosów:

 maksymalna zdolność produkcyjna betonu: 600 Mg/d

 maksymalna zdolność instalacji : 60 000 m3/rok = 144 000 Mg/rok

 zdolność magazynowa cementu: 2 x 65 Mg = 130 Mg
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 zdolność magazynowa popiołów lotnych 1 x 65 Mg = 65 Mg

 ilość cementu dostarczonego w ciągu roku: max. 18 000 Mg/rok, 
                                                             (643 cementowozów/rok),

 pojemność cystern samochodowych, w których dostarczany jest cement: 28 Mg;

 zakładany maksymalny czas rozładunku jednej cysterny samochodowej: 45 min 

      ( 0,75 h)

 czas pracy silosów cementu w roku – 482 h/rok , (241 h/rok każdy; CE= 0,028)

 ilość popiołu dostarczonego w ciągu roku: 3 000 Mg/rok, 
                                                          (107 cystern samochodowych/rok),

 czas pracy silosa popiołów w roku – 80 h/rok (CE= 0,009)

Obliczenia  emisji  zanieczyszczeń  pyłowych  powstających  w  trakcie  napełniania  silosów 
magazynowych  cementu  wykonano  na  podstawie  gwarantowanego  stężenia  za  filtrem 
wynoszącym maksymalnie 50 mg/m3 oraz przepływu sprężarki cementowozu 370 m3/h).

EPM10 = 50 mg/m3 x 370 m3/h = 18 500 mg/h = 0,0051 g/s

Ponadto przyjęto, że po przejściu zanieczyszczonego powietrza przez filtr workowy emitowany 
jest wyłącznie pył zawieszony PM10.

Do  obliczenia  emisji  ołowiu  i  kadmu  wykorzystano  wyniki  badań  Instytutu  Mineralnych 
Materiałów Budowlanych z Opola pyłu cementowego na zawartość metali – Pb i Cd w próbkach 
pyłu  cementowego  z  CEMENTOWNI  GÓRAŻDŻE  (Sprawozdanie  z  badań  nr  3/599/P  z 
05.09.2003 r.). 

Na podstawie przeprowadzonych badań pył cementu emitowany do powietrza atmosferycznego 
zawiera:

Kadm (Cd w pyle cementowym  – 36 mg/kg s.m.);  ECd = 1,84 x 10-7  g/s

Ołów (Pb w pyle cementowym – 215 mg/kg s.m.).  EPb = 1,097 x 10-6 g/s

Do  obliczenia  emisji  ołowiu  i  kadmu  wykorzystano  wyniki  badań  Zakładu  Projektowo  – 
Usługowego HI – EKO z Opola żużla i popiołu na zawartość metali – Pb i Cd w próbkach żużla i 
popiołu z różnych źródeł (Sprawozdania z badań nr 259/IC/98; 259/IA/98 z 07.12.1998 r. i 
388/2001 z 14.12.2001r.). 

Na  podstawie  przeprowadzonych  badań  pył  popiołów  lotnych  emitowany  do  powietrza 
atmosferycznego zawiera:

Kadm (Cd) w żużlu i popiele – 0,202 mg/kg s.m.); ECd = 1,03 x 10-9 g/s

Ołów (Pb) w żużlu i popiele  – 2,27 mg/kg s.m.); EPb = 1,16 x 10-8 g/s

Z  karty  charakterystyki  cementu  wynika,  że  może  on  zawierać  dodatki  -  substancje 
niebezpieczne posiadające poziomy odniesienia. Są to:

Chrom rozpuszczony (CrVI) < 2 ppm

Ethanediol ( glikol etylenowy 1 – 2,49 %)

2. Magazyn kruszyw

Kruszywo  jest  sukcesywnie  wykorzystywane  w  procesie  technologicznym,  a  większą  część 
materiałów sypkich wykorzystywanych do produkcji betonu jest gromadzona w wydzielonych 
zasobnikach  aktywnych  kruszyw  poszczególnych  frakcji  (silosy  aktywne  kruszywa-  zbiornik 
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szeregowy (4 x 30 m2 ; h = 5,7 m), pasywne silosy kruszywa – 4 boksy (4 x 30 m2; h = 5,7 m)). 
Powierzchnia magazynu kruszyw wynosi: 240 m2

W magazynie w ciągu roku może być zmagazynowane ok. 110 000 Mg/rok kruszyw (piasku i 
żwiru) poszczególnych frakcji.

Emisja niezorganizowana może wystąpić po długotrwałym składowaniu i wysuszeniu kruszywa 
przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych (długotrwała susza, silne ciepłe wiatry, duże 
nasłonecznienie). 

Wielkości  emisji  niezorganizowanej  z  placów  składowych  poszczególnych  frakcji  kruszyw 
podczas ich magazynowania określono w następujący sposób:

Wielkość  emisji  pyłu  ,  wobec  braku  pomiarów  oraz  wskaźników  emisji  dla  tego  rodzaju 
procesów,  określono  przyjmując  za  podstawę  wskaźnik  emisji  wg  AP-42  wyd.  V  EPA  dla 
składowania materiałów pylistych w wysokości 0,01 kg/Mg usypanych kruszyw. 

Emisję z magazynu kruszyw obliczono wykorzystując powyższy wskaźnik , dane zbiorników oraz 
tworząc 8 emitorów zastępczych (E4 – E11).

W związku  z  tym ,  że  zbiorniki  będą  miały  wysokość  5,7  m,  przyjęto  wysokość  emitorów 
zastępczych h = 5,7 m. 

Emisja niezorganizowana z magazynu kruszyw (110 000 Mg/rok; 53 Mg/h).

Przy maksymalnym  zużyciu 53 Mg/h emisja PM10 wyniesie:

53 Mg/h x 0,01 kg/Mg = 0,53 kg/h = 0,1472 g/s;

Dla każdego z 8-u zastępczych emitorów :

EPM10 = 0,0184 g/s

Obliczenia  imisji  zostały  przeprowadzone  wg  metod  określonych  w  rozporządzeniu  Ministra 
Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w 
powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12) w siatce na powierzchni terenu.

3. Środki transportu i maszyny robocze – emisja niezorganizowana

Dane do obliczeń emisji zanieczyszczeń.  

Dla potrzeb raportu uwzględniono niezorganizowaną emisję zanieczyszczeń powodowaną pracą 
ładowarki będącej na wyposażeniu wytwórni betonu. 

 Ładowarka pracująca przez ok. 520 h/rok

• napęd: spalinowy o mocy 110 kW

Wielkość emisji dla maszyn przyjęto w opracowaniu o dane zawarte w publikacji „Exhaust and 
Crankcase Emission Factors for Nonroad Engine Modeling Compression-Ignition" z 2004 roku. 

Dla kolejnych zanieczyszczeń przyjęto:

• NO2 - 1,4g/(hp-hr) = 1,4 x  110 = 0,154 kg/h = 0,0428 g/s

• PM10 - 0,3g/(hp-hr) = 0,3 x  110 =0,033 kg/h = 0,0092 g/s

• CO - 6,Og/(hp-hr) = 6,0 x  110 =0,660 kg/h   =0,1833 g/s

• Węglowodory 2,0 g/(hp-hr) = 2,0 x  110 =0,220 kg/h   =0,0611 g/s

Założono, że 50% stanowią węglowodory aromatyczne (0,0306 g/s) a 50% alifatyczne (0,0306 
g/s).
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Obliczenia  imisji  zostały  przeprowadzone  wg  metod  określonych  w  rozporządzeniu  Ministra 
Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w 
powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12) w siatce na powierzchni terenu.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, jeżeli w odległości od pojedynczego emitora lub któregoś z 
emitorów w zespole, mniejszej niż 10h, znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne 
lub biurowe,  a także budynki  żłobków, przedszkoli,  szkół,  szpitali  lub  sanatoriów,  to należy 
sprawdzić, czy budynki te nie są narażone na przekroczenia wartości odniesienia substancji w 
powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. W tym celu należy obliczyć 
maksymalne  stężenia  substancji  w  powietrzu  dla  odpowiednich  wysokości.  
W przypadku projektowanej wytworni w promieniu 10 wysokości najwyższego emitora (10 h = 
148 m) nie występuje zabudowa mieszkaniowa ani biurowa (najbliższa zabudowa mieszkalna 
jest  oddalona  od  emitorów  o  ok.  500  m)  ,  zatem  obliczeń  na  wysokości  zabudowy  nie 
przeprowadza się.

Podczas  realizacji  przedsięwzięcia  w  związku  z  pracami  rozbiórkowymi,  remontowymi  i 
budowlanymi  może  wystąpić  niewielka  emisja  niezorganizowana  pyłów,  spalin  z  silników 
urządzeń transportowych oraz dymów spawalniczych.

Przewiduje  się  niewielki  wzrost  emisji  zanieczyszczeń  pyłowych  i  gazowych  do  powietrza 
atmosferycznego  w  trakcie  realizacji  przedsięwzięcia  oraz  w  trakcie  eksploatacji  węzła 
betoniarskiego. Ze względu na zastosowanie wysokosprawnych filtrów na silosach cementu i 
popiołów emisja pyłowa będzie znacznie ograniczona.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych  substancji  w  powietrzu  atmosferycznym  (Dz.U.  nr  1  poz.12) określa  także 
referencyjne  metodyki  modelowania  poziomów  substancji  w  powietrzu.  Obliczenia  zostały 
wykonane  zgodnie  z  metodami  obliczeniowymi  opisanymi  w  ww.  rozporządzeniu  z 
wykorzystaniem programu komputerowego KOMIN 1986-2003 wersja 6.07. z dnia 2003.02.11 
opracowanego wg ww. rozporządzenia; Autor: Jacek Iwanek – Ekosoft. Warszawa.

Zestawienie  danych przyjętych  do  obliczeń  z  określeniem wielkości  emisji  z  poszczególnych 
źródeł  oraz  z  podaniem warunków wprowadzania  do  powietrza  (w warunkach normalnych) 
przedstawia poniższa Tabela nr 4 :
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Tabela nr 4
Określenie źródła Nr 

emitor
a

Wysokość 
emitora

Średnica 
emitora

Prędkość 
wylotowa

Temperatura 
wylotowa

Urzadzenie 
redukujące

Czas 
pracy

Natężenie 
przepływu

Rodzaj  
zanieczyszczenia

   Wielkość emisji

[m] [m] [m/s] [°K] [%] [h/rok] [m3/h] [g/s]|kg/h Mg/r
SILOSY CEMENTU I POPIOŁÓW

Silos cementu nr 1
 65 Mg [456,4;162,4] E1 14,8 0,7 K = 0 293

Filtr 
tkaninowy 
50 mg/m3

241 
CE =0,028 370

Pył zaw. PM 10 
Kadm w PM 10 
Ołów w PM 10
Glikol etylenowy
Chrom CrVI

0,0051 
1,84x10-7

1,1 x10-6

1,3 x10-4

1,0 x10-8

0,01836
6,62x10-

7

3,96x10-6

4,68x10-4

3,6 x10-8

0,0044
1,6 x 10-7

9,5 x 10-7

1,13 x 10-4

8,7 x 10-9

Silos cementu nr 2
65 Mg
[458,6;160,3]

E2 14,8 0,7 K = 0 293
Filtr 

tkaninowy 
50 mg/m3

241 
CE =0,028 370

Pył zaw. PM 10 
Kadm w PM 10 
Ołów w PM 10
Glikol etylenowy
Chrom CrVI

0,0051 
1,84x10-7 

1,1 x10-6

1,3 x10-4

1,0 x10-8

0,01836
6,62x10-

7

3,96x10-6

4,68x10-4

3,6 x10-8

0,0044
1,6 x 10-7

9,5 x 10-7

1,13 x 10-4

8,7 x 10-9

Silos popiołów 
65 Mg 
[460,8;157,9]

E3 14,8 0,7 K = 0 293
Filtr 

tkaninowy 
50 mg/m3

80
CE =0,009 370

Pył zaw. PM 10 
Kadm w PM 10 
Ołów w PM 10

0,0051 
1,03x10-9 

1,16 x10-8

0,01836
3,7x10-9

4,2x10-8

0,00147
2,96 x 10-10

3,4 x 10-9

MAGAZYN KRUSZYW – 6 zbiorników (EMISJA NIEZORGANIZOWANA)

ZBIORNIKI 
KRUSZYWA-
Emitory zastępcze-
emisja dla każdego z 8 
emitorów:
[456;128]
[460;125]
[464;122]
[467;119]
[441;142]
[443;144]
[445;146]
[447;149]

E4-
E11 5,7 6,18 K = 0 293 Brak 4160 

CE = 0,47 Pył zaw. PM 10 0,0184 0,06624 0,27556

35
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SPALANIE OLEJU NAPĘDOWEGO W SILNIKACH SPALINOWYCH

Ładowarka o mocy 
silnika 110 kW
[447; 143] – pozycja 
na górze toru jezdnego E1

2a
4,7

0,05 25 350
Brak

260
CE = 0,03

-

Pył zaw. PM 10 
Dwutlenek azotu 
Tlenek węgla
Węglowodory 
aromatyczne
Węglowodory 
alifatyczne

0,0092
0,0428
0,1833

0,0306

0,0306

0,0331
0,1541
0,6599

0,1102

0,1102

0,0344
0,1602
0,6863

0,1146

0,1146

[469; 125] - pozycja 
na dole toru jezdnego E12b

2,7 260
CE = 0,03

36
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8.2.4. Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu

Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu zawarte są w dołączonych do 
raportu wydrukach komputerowych oraz zestawione w poniższej tabeli:

Tabela nr 5A
Lp. Nazwa substancji Obliczone wartości stężenia maksymalnego w mikrogramach 

na metr sześcienny (μg/m3) w odniesieniu do okresu

1 godzina     rok percentyl
Częstość

przekraczania 
w %

Maksymalne stężenia na poziomie terenu – poza terenem własności
1. Pył ogółem = PM10 258,4 8 230,9 0,00

2. Ethanediol (Glikol etylenowy) 0,08955 0,000365 0,0277 0,00

3. Dwutlenek azotu 305,688 0,8 80,047 0,0313

4. Tlenek węgla 1309,175 - 342,818 0,00

5. Węglowodory alifatyczne 218,553 0,45 57,23 0,00

6. Węglowodory aromatyczne 218,553 0,45 57,23 0,00

7. Ołów w PM10 0,000761 1,55 x 10-6 0,000 0,00

8. Kadm w PM10 0,000127 2,59 x 10-7 0,000 0,00

9. ChromVI 3,44 x 10-6 1,4 x 10-8 1,1 x 10-6 0,00

10. Opad pyłu ogółem 90<200 g/m2 rok (poza terenem własności)

11. Opad kadmu 5,4 x 10-6 g/m2 rok

12. Opad ołowiu 3,2 x 10-5 g/m2 rok

Emisje  roczne  zanieczyszczeń  dla  projektowanych  rozwiązań  techniczno-organizacyjnych 
oraz przyjętego do obliczeń wariantu funkcjonowania źródeł przedstawiają się następująco:

Tabela nr 5B
Lp. Zanieczyszczenie Emisja roczna 
1. Pył ogółem PM10 1,5639 Mg/rok
2. Ethanediol (Glikol etylenowy) 0,0002 Mg/rok
3. Dwutlenek azotu 0,0810Mg/rok
4. Tlenek węgla 0,3468 Mg/rok
5. Węglowodory alifatyczne 0,0579 Mg/rok
6. Węglowodory aromatyczne 0,0579 Mg/rok
7. Ołów w PM10 0,0019 kg/rok
13. Kadm w PM10 0,00032 kg/rok
14. ChromVI
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Emisje zanieczyszczeń pyłowych i  gazowych nie są wysokie ze względu na zastosowanie 
oleju  opałowego  jako  paliwa  w  procesach  grzewczych  w  projektowanej  kotłowni  oraz 
wysokosprawnych filtrów workowych na silosach cementu i popiołów.

W  wyniku  przeprowadzonych  obliczeń  należy  stwierdzić,  że  realizacja 
przedsięwzięcia  nie  spowoduje  przekroczeń  stężeń  emitowanych  substancji  
pyłowych  i  gazowych  w  powietrzu.  Przedsięwzięcie  nie  spowoduje  również 
przekroczeń dopuszczalnego opadu pyłu.

Obliczenia stężeń substancji  w powietrzu  wykazały,  że  emisja  zanieczyszczeń z  instalacji 
nowoprojektowanej  nie  będzie  oddziaływała  negatywnie  na  gatunki,  dla  których  Rząd 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz organizacje pozarządowe zaproponował utworzenie specjalnych 
obszarów ochrony niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci Natura 2000 w Polsce 
i  wykazują  wartości  niższe od określonych stężeń dopuszczalnych i  poziomów odniesienia 
substancji w powietrzu oraz poziomów odniesienia opadu zanieczyszczeń pyłowych.

8.2.5. Ocena wpływu na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika , że budowa WYTWÓRNI Betonu Towarowego 
w Choruli przy ul. Kościelnej 7 będzie oddziaływała na powietrze w stopniu nie powodującym 
przekroczeń  poziomów  odniesienia  stężeń  zanieczyszczeń  w  powietrzu  pod  warunkiem 
zachowania przyjętych do obliczeń założeń.

Ocenia się że przedstawiona koncepcja w stopniu dostatecznym zabezpiecza powietrze przed 
zanieczyszczeniem , zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

W czasie wykonywania prac budowlano-montażowych oraz podczas eksploatacji  wytwórni 
wystąpi  emisja  niezorganizowana  ze  środków  transportowych  i  urządzeń  budowlanych, 
spowodowana spalaniem paliw w silnikach spalinowych. Uciążliwości wystąpią głównie na 
terenie  projektowanego przedsięwzięcia.  Okresowy wzrost  stężeń zanieczyszczeń pyłowo-
gazowych będzie uzależniony od warunków meteorologicznych. 

Ocenia  się,  że  w  stopniu  dostatecznym  zostanie  zabezpieczone  przed  
zanieczyszczeniem  powietrze  oraz  zdrowie  ludzi  i  obiekty  sąsiednie,  zatem 
realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego nie będzie miała wpływu na zanieczyszczenie 
powietrza atmosferycznego w rejonie zakładu.
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8.3. Wytwarzanie odpadów stałych z podaniem ich rodzaju i ilości – wpływ na 
środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie wraz z oceną (etap eksploatacji 
przedsięwzięcia).

8.3.1. Źródła powstawania odpadów.

W związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wytwarzanie 
następujących rodzajów i ilości odpadów.

Tabela 6

Kod odpadu Rodzaj odpadu
Ilość 

odpadów  
[Mg/rok]

Miejsce i sposób 
magazynowania odpadu 

Sposób postępowania 
z odpadem 

Rodzaj wykorzystania
(Zał. Nr 5 do Ustawy o 

odpadach)
ODPADY NIEBEZPIECZNE

13 01 10*
Przepracowane oleje 
hydrauliczne 0,210

w beczek po olejach 
świeżych w wydzielonym 
sektorze

przekazanie firmie 
specjalistycznej - R1

13 03 05*
Przepracowane oleje 
silnikowe 0,260

w beczek po olejach 
świeżych w wydzielonym 
sektorze

przekazanie firmie 
specjalistycznej - R1

15 01 10*
Opakowania zanieczyszczone 
substancjami 
niebezpiecznymi 

0,250
w specjalnym pojemniku, 
w pomieszczeniu 
warsztatu

przekazanie firmie 
specjalistycznej; D10

15 02 02*

Sorbenty, zużyte czyściwo i 
ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi

0,100

w specjalnym pojemniku, 
w pomieszczeniu 
warsztatu

przekazanie firmie 
specjalistycznej; D9

16 01 01* Akumulatory 0,060 j.w. przekazanie firmie 
specjalistycznej; R4

16 02 13*
Zużyte urządzenia 
zawierające substancje 
niebezpieczne - monitory

0,005
j.w. przekazanie firmie 

specjalistycznej; R4, R5

16 08 21*
Zużyte źródła światła – 
świetlówki rtęciowe 0,005

j.w. przekazanie firmie 
specjalistycznej;
R4, R5, R15

Razem odpady niebezpieczne: 0,890
ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE

08 03 18 Tonery z kserokopiarki, 
wkłady do drukarek

0,005 w pojemnikach przekazanie firmie 
specjalistycznej; R5

10 13 14 Szlamy betonowe 10,000 w zbiorniku wód 
opadowych 

Wywożone na składowisko 
odpadów; D1

15 01 01 Opakowania papierowe, 
tekturowe i makulatura

0,200 w workach foliowych lub 
pojemnikach

przekazanie firmie 
specjalistycznej; R5

15 01 02 Tworzywa sztuczne, 
opakowaniowe – pojemniki i folie

0,200 j.w. j.w.

15 01 03
Opakowania z drewna 0,300 w pojemnikach lub 

kontenerach na zewnątrz 
budynku

przekazanie firmie 
specjalistycznej; R1

15 01 04
Opakowania z metali 0,300 w pojemnikach lub 

kontenerach na zewnątrz 
budynku

przekazanie do odzysku 
firmie specjalistycznej 
(skup); R4

15 02 03 Zużyte worki filtracyjne 0,100 w workach foliowych lub 
pojemnikach

przekazanie firmie 
specjalistycznej; R7

16 01 03
Zużyte opony 1,000 w pojemnikach lub 

kontenerach na zewnątrz 
budynku

przekazanie firmie 
specjalistycznej; R1
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16 01 99 Odpady gumowe różne 0,200 j.w. przekazanie firmie 
specjalistycznej; R1

17 04 05
Złom żelaza i stali 5,000 boks lub  kontener na 

utwardzonym placu
przekazanie do odzysku 
firmie specjalistycznej 
(skup); R4

17 04 07
Mieszaniny metali kolorowych 0,200 w pojemnikach lub 

kontenerach na zewnątrz 
budynku

j.w.

Razem odpady inne niż niebezpieczne: 17,505
RAZEM ODPADY: 18,395

Objaśnienia:
R1 - wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii
R2 - regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników
R3 - recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako 
rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)
R4 - recykling lub regeneracja metali i związków metali
R5 - recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych
R6 - regeneracja kwasów i zasad
R7 - odzyskiwanie składników stosowanych do usuwana zanieczyszczeń
R9 - powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju
R10 - rozprowadzenie na powierzchni ziemi, w celu nawożenia lub ulepszania gleby 
R14 - inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do
odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, nie 
wymienione w punktach od R1 do R13
D5 - składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach 
odpadów innych niż niebezpieczne
D9 - obróbka fizyczno-chemiczna nie wymieniona w innym punkcie załącznika, w wyniku 
której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów 
wymienionych w punktach Di do Dl2 (np. parowanie, suszenie, strącanie)
D10 - termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych 
na lądzie.

Odpady powstające w trakcie budowy oraz prac montażowych uwzględnione w tabeli 
powyżej:

- Opakowania papierowe i tekturowe (kod 15 01 01) 0,200 Mg

- Opakowania z tworzyw sztucznych ( kod 15 01 02) 0,200 Mg

Odpady powstające w trakcie budowy i wykorzystane w całości do niwelacji i utwardzenia 
nawierzchni dróg i placów wewnętrznych, co jest zgodne z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach, poz.628, dotyczącą w art.2.1 sposobu postępowania z masami ziemnymi 
usuwanymi lub przemieszczanymi w związku z realizacją inwestycji.:

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek (kod 17 01 01) 30,000 Mg

- grunt z wykopów i pogłębiania ( kod 17 05 02) 20,000 Mg

8.3.2. Gospodarka odpadami.

Odpady generowane przez Wytwórnię Betonu w Choruli i przewidywane do odzysku i 
unieszkodliwiania  będą  przekazywane  posiadaczom  mającym  stosowne  zezwolenia,  z 
wyjątkiem  tych,  które  mogą  być  przekazywane  osobom  fizycznym  lub  jednostkom 
organizacyjnym  nie  będących  przedsiębiorcami  na  ich  własne  potrzeby  –  zgodnie  z 
obowiązującym stanem prawnym, obecnie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 
maja  2002  r.  w  sprawie  listy  rodzajów  odpadów,  które  posiadacz  odpadów  może 
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przekazywać  osobom  fizycznym  lub  jednostkom  organizacyjnym  nie  będących 
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686).

Gospodarka odpadami w zakładzie odbywać się będzie zgodnie z :

• ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. Nr 62 , poz.627 
z późniejszymi zmianami )

• ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. Nr 62 , poz.628 z późniejszymi 
zmianami )

8.3.3. Ocena  gospodarki odpadami

Na  podstawie  przedstawionego  opisu  aktualnej  gospodarki  odpadowej,  sposobów 
unieszkodliwiania lub wykorzystania gospodarczego odpadów oraz sposobów prowadzenia 
robót  budowlanych  należy  stwierdzić,  że  przy  zachowaniu  warunków opisanych  powyżej 
proces inwestycyjny nie naruszy przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o 
odpadach. 

Gospodarka odpadami na terenie zakładu będzie realizowana poprzez:

o ograniczanie  ilości  powstających  odpadów  poprzez  optymalizację  wykorzystania 
surowców, materiałów i paliw, w tym poprzez prowadzenie na bieżąco kontroli zapasów 
magazynowych, 

o prowadzenie  systemu  gospodarowania  odpadami  polegającego  na  selektywnym 
zbieraniu  odpadów  ze  szczególnym  uwzględnieniem  odpadów  nadających  się  do 
odzysku, 

o magazynowanie odpadów w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na 
środowisko, poddawaniu odpadów, w pierwszej kolejności odzyskowi, a w przypadku 
braku  takiej  możliwości  unieszkodliwianiu  i  przekazywaniu  odpadów  do 
zagospodarowania posiadaczom mającym stosowne zezwolenia, 

Przed przystapieniem do użytkowania instalacji należy: 

o Dokonać  bilansu  wytwarzanych  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  oraz  złożyć 
informację Staroście o wytwarzanych odpadach powyżej 5 Mg rocznie oraz sposobach 
gospodarowania nimi w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej 
powstawanie odpadów.

o Uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, które 
powstają w związku z eksploatacją instalacji w ilości powyżej 0,1 Mg do 1Mg/rok.
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8.4. Emisja hałasu – wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie wraz 
z oceną (  etap eksploatacji przedsięwzięcia  ).  

8.4.1. Źródła emisji hałasu oraz ich charakterystyka.

Dominującymi  źródłami  uciążliwości  akustycznej  w  projektowanej  Wytwórnia 
betonu w Choruli będzie pracująca instalacja produkcji betonu: podajniki, mieszalnia, kosze 
zasypowe.  Źródłami  ruchomymi  hałasu  będzie  praca  silników  cementowozów, 
samochodowych betonomieszarek, wywrotek (dostawa surowców oraz odbiór produkcji) oraz 
ładowarki. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prowadzącego instalację przyjęto czas pracy:

• Wytwórnia betonu - na I zmianę (8 h)

• Transport wewnętrzny - na I zmianę, 

• Transport  zewnętrzny - na I zmianę (hałas komunikacyjny na drodze
   dojazdowej nie jest objęty niniejszym 
raportem)

W tabelach nr 7-10 scharakteryzowano wszystkie istotne dla klimatu akustycznego instalacji 
źródła  hałasu.  Uwzględniono  1-zmianową  pracę  obiektu  w  godz.  6.00-14.00  nie 
rozpatrywano wariantu pracy w porze nocnej (22.00-6.00).

Tabela nr 7

Lp. Źródła punktowe

Poz. 
dźwięku 

w odl. 1m
LA1 , dB-A

Moc 
akustyczna 

LWA , dB-A

Czas pracy, 
min/16 h

Moc akustyczna 
ekwiwalentna
LWA 8h,eq , dB-A

Dzień Noc Dzień Noc

1 Kosz zasypowy 83,0 96,8 91x1 - 89,6 -

2 Kompresor 90,0 103,8 13x3 - 92,9 -

3 Napęd stacji recyklingu (mycie) 76,5 90,6 120 - 84,6 -

UWAGA:

1. Moc akustyczną źródeł punktowych określamy:
 na podstawie danych producenta
 na podstawie danych producenta o poziomie ciśnienia akustycznego w odległości 1 m od 

urządzeń oraz wykorzystując przybliżoną metodę określenia poziomu mocy akustycznej źródła 
zgodnie z Instrukcją 338/2003, według wzoru:

LW = LM + 10logS/So ,      gdzie:
LM - średni poziom dźwięku A zmierzony na powierzchni pomiarowej w odległości d od źródła

              a+ b + c
S = 4(ab + ac + bc) -------------------------

a+ b + c + 2d
a, b, c – parametry powierzchni pomiarowej

So = 1 m2

2. Moc ekwiwalentną źródeł określamy (uwzględniającą rzeczywisty czas pracy Te):
Leg,8h = Leq,Te + 10logTe/To 

3. Moc ekwiwalentną źródeł punktowych określamy z uwzględnieniem poprawki na odległość punktu
     emisji od źródła:

∆Lr = 20log[r/ro ]
r – odległość źródła punktowego (ro = 1 m)
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Tabela nr 8

Lp. Źródła liniowe

Poziom 
dźwięku w 

odległości 1m 
od źródła
LA1 , dB-A

Moc 
akustyczna 

LWA , dB-A

Czas pracy, 
min/d

Moc akustyczna 
ekwiwalentna

LWA 8h,eq , dB-A
Dzień Noc Dzień Noc

1 Betonomieszarka 85-82 98-95 Tab.9 95 -
2 Cementowóz 87-85 100-98 Tab.9 87 -

3 Wywrotka z kruszywem 78-75 91-88 Tab.9 78 -

4 Ładowarka kruszywa 90-88 103-101 Tab.9 95 -

5 Taśmociąg kruszywa 75,0 87 91x1 77 -

6 Wciągarka kruszywa 75,0 87 91x1 77 -

7 Podajnik ślimakowy cementu 75,0 87 91x1 77 -

Tabela 9

Lp. Źródła ruchome/opcja ruchowa/opis 
umownego miejsca postojowego

Poziom 
dźwięku w 
odl. 1m od 

źródła
LA1 , dB-A

Moc 
akustyczna 
LWA , dB-A

Czas pracy,
Moc akustyczna 
ekwiwalentna

LWA 8h,eq , dB-A
Dzień

min/8h
Noc

min/1h Dzień Noc

1A Betonomieszarka/strat – przy 
mieszarce 85 98,0 26x2 -

95 -
1B Betonomieszarka /hamowanie, 

jazda do i z mieszarni 82 95,0 26x15 -

2A Cementowóz/strat – przy 
silosach 87 100,0 1,5x2 -

87 -
2B Cementowóz /hamowanie, jazda 

do i od silosów 85 98,0 1,5x25 -

3A Wywrotka z kruszywem/strat – 
przy zasiekach 78 91,0 5,5x2 -

78 -
3B

Wywrotka z kruszywem 
/hamowanie, jazda do i od 
zasieków

75 88,0 5,5x5 -

4A Ładowarka/strat przy zasiekach 90 103 10 -
95 -

4B Ładowarka/hamowanie, jazda do 
i od silosów 88 101 110 -

UWAGA:
1. Przyjęto ilość samochodów: (26 betonomieszarek + 11 wywrotek + 3 cementowozy) = 
40 sam./I zm. Czas pracy ładowarki: 120 min/I zm.
2. Moc akustyczną źródeł ruchomych określamy na podstawie danych o poziomie dźwięku w 
odległości 1 m od środka transportu oraz wykorzystując przybliżoną metodę określenia zasięgu emisji  
hałasu od środków transportu zgodnie z Instrukcją 338/2003, załącznik 5, według wzoru:

                               1        N         0,1LWn

LWeqn =  10 log  [ ---     ∑  ti  10             ] 
                            T      n=1 gdzie:

LWeqn – ekwiwalentny poziom mocy akustycznej n-tego pojazdu
LWn –poziom mocy akustycznej dla danej opcji ruchowej
ti   - czas trwania opcji
N - liczba opcji
T - czas oceny 

3. Opis metody: Drogę przejazdu środka transportu zamieniamy na zbiór zastępczych punktowych 
źródeł i/lub identyfikujemy każde miejsce postojowe, zastępując je punktowym źródłem hałasu.
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Tabela nr 10
ŹRÓDŁA BUDYNKI

Ściana

Izolacyjność 
akustyczna średnia 

ścian/dachu, 
Riz, dB-A

Poziom dźwięku 1m od ściany, 
LA1 , dB-A

Poziom dźwięku 
ekwiwalentny, LAeq , dB-A

pora dzienna pora nocna pora dzienna pora nocna

B1 Mieszalnia betonu H= 9,0 m/ Ho= 5,0 m
Czas pracy *, h 91/480 0/1

Wschodnia 19 90 83
północna 19 90 83
zachodnia 19 90 83

południowa 19 90 83
dach 21 90 83

UWAGA:
1.*) Czas pracy podaje się w godzinach w porównaniu z czasem odniesienia obowiązującym dla pory 

dziennej (8h) i nocnej (1h)
2. Poziom dźwięku w odległości 1 m od ścian wewnętrznych określamy na podstawie pomiarów 
hałasu przeprowadzonych na stanowiskach pracy w podobnych zakładach lub na podstawie poziomu 
dźwięku maszyn przewidzianych do zainstalowania w budynku, z uwzględnieniem odległości od 
poszczególnych ścian.
1. W przypadku podziału jednego wspólnego budynku na kilka różnych obiektów o różnym poziomie 

dźwięku, jako izolacyjność akustyczną wirtualnych ścian dzielących wspólny obiekt przyjmuje się  
90,0 dB, to jest maksymalną wartość akceptowaną przez program stosowany do obliczeń.

8.4.2. Dane wprowadzone do obliczeń emisji hałasu.

Do obliczeń propagacji hałasu wykorzystano Program HPZ ’ 2001, Wersja: luty'2004, 
Licencja Zakładu Akustyki ITB: NA-0150 "HI - EKO" Opole. Wprowadzone poniższe dane 
charakteryzujące źródła hałasu znajdujące się w analizowanym obiekcie.

S p e c y f i k a c j a  e l e m e n t ó w : T a b e l a  n r  1 1
Lp. Nr el. Symbol Opis:

Źródła wszechkierunkowe
1 1 P1 Kosz zasypowy

2 2 P2 Kompresor

3 3 P3 Napęd stacji recyklingu
Źródła liniowe

4 1 L1 Betonomieszarka
5 2 L2 Cementowóz
6 3 L3 Wywrotka z kruszywem
7 4 L4 Ładowarka kruszywa
8 5 L5 Taśmociąg kruszywa
9 6 L6 Wciągarka kruszywa
10 7 L7 Podajnik ślimakowy cementu

Źródła - budynki
11 1 B1 Mieszalnia betonu

Ekrany akustyczne
12 1 E1 Ślusarnia-hala produkcji bloczków
13 2 E2 Wiata magazynowa
14 3 E3 Dyspozytornia
15 4 E4 Warsztat
16 5 E5 Budynek produkcyjny Chespa I
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Lp. Nr el. Symbol Opis:
17 6 E6 Budynek produkcyjny Chespa II
18 7 E7 Budynek mieszkalny ul.1-maja 38
19 8 E8 Budynek gospodarczy ul.1-maja 38

Pasy zieleni
20 1 L1 Teren leśny 

Punkty obserwacji
21 1 PP1 Granica działki ul. 1-maja 38

Charakterystyka akustyczna źródeł hałasu wprowadzona do obliczeń:

Ź R Ó D Ł A   WSZECHKIERUNKOWE,     liczba = 3
Lp Symbol x[m] y[m] z[m] LWA[dB] K0

1 P1 451,2 152,7 0,5 89,6 3
2 P2 452,2 152,4 1,0 92,9 3
3 P3 471,0 162,5 1,0 84,6 3

Ź R Ó D Ł A - B U D Y N K I,    liczba = 1
Lp Symbol x[m] A y[m] x[m] B y[m] x[m] C y[m] x[m] D y[m] h[m] h0[m] hw[m]
1 B1 454,4;153,6 456,5;156,0 454,5;157,7 452,5;155,4 9,0 5,0 -.-

Ściana nr 1 2 3 4 dach
Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0

L wew [dB] 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
Izol.R[dB] 19,0 19,0 19,0 19,0 21,0

Ź R Ó D Ł A L I N I O W E,    liczba = 7
Lp Symbol xp [m] yp [m] zp [m] xk [m] yk [m] zk [m] LWA [dB] K0

1 L1 445,5 165,5 1,0 458,6 152,0 1,0 95,0 3
2 L2 447,8 167,1 1,0 460,7 154,7 1,0 87,0 3
3 L3 478,0 113,6 1,0 455,5 131,0 1,0 78,0 3
4 L4 447,0 142,9 1,0 468,7 124,8 1,0 95,0 3
5 L5 439,6 140,4 1,0 451,0 152,5 1,5 77,0 3
6 L6 451,9 153,3 1,0 453,6 154,9 10,0 77,0 3
7 L7 457,6 159,6 3,0 453,8 155,9 10,0 77,0 3

P U N K T Y   O B S E R W A C J I,      liczba = 1
Lp Symbol x[m] y[m] z[m] Ltła[dB]
1 PP1 107,6 398,1 1,5 0,0

S I A T K A   P U N K T Ó W   O B S E R W A C J I
Xmin[m] Xmax[m] Ymin[m] Ymax[m] dx[m] dy[m]  z[m] Ltła[dB]

0,0 640,0 0,0 480,0 20,0 20,0 1,5 0,00

8.4.3. Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku

Teren Wytwórni  Betonu  w Choruli  oraz  teren  wokół  zakładu posiada  obowiązujący 
miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  miejscowości  Chorula  zatwierdzony 
Uchwałą  Nr  XXXV/266/2002  Rady  Miejskiej  w  Gogolinie  z  dnia  26.02.2002  r.  Teren 
przedsięwzięcia oznaczony jest wg planu symbolem P i opisany jako:

„1.  1)  P  -  teren  przemysłowy  z  obiektami  towarzyszącymi  i  zielenią  towarzyszącą  - 
obejmujący teren istniejących zakładów. 

3.   Działalność  produkcyjna i  usługowa,  prowadzona i  planowana,  powinna  odpowiadać 
wymogom przepisów szczególnych z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności:



ZPU HI-EKO s.c.
45-644 Opole

ul. Odrzańska 20
tel. O77/ 4563 785

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

pn.: budowa wytwórni betonu o wydajności do 600 Mg/d 
w Choruli przy ul. Kościelnej 7; MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z o.o.

Strona 
nr

46

1) Działalność ta nie może powodować przekroczeń standardów jakości środowiska 
poza terenem przemysłowym.

2) Hałas powodowany tą działalnością nie może przekraczać - na granicy okolicznych 
terenów zabudowy mieszkaniowej - dopuszczalnych poziomów określonych w 
przepisach szczególnych.”

Najbliższe otoczenie inwestycji zgodnie z mpzp stanowią: 

- od strony południowej, zachodniej i północnej – tereny przemysłowe, oznaczone wg 
planu symbolem P – nie normowane akustycznie

- od strony wschodniej i południowo-wschodniej – droga zbiorcza (KZ wg planu) oraz 
dalej tereny lasów, oznaczone wg planu symbolem RL– nie normowane akustycznie

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (tereny chronione akustycznie) znajduje się:

o zabudowa jednorodzinna, 415 m od granicy własności działki, przy ul. 1-go Maja 
38, symbol 1MN wg mpzp.

NAJBLIŻSZA ZABUDOWA MIESZKALNA

Foto nr 7: Budynek jednorodzinny ul. 1-maja 38

Dla  tych  terenów  chronionych  obowiązują  dopuszczalne  poziomy  natężenia  hałasu  w 
środowisku zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), Tabela 1 
p.2a) oraz p.3a)d):

• dopuszczalny poziom hałasu, wyrażony wskaźnikami LAeq D; i LAeq N, na terenach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie może przekraczać następujących 
wartości:

LAeq D dla pory dziennej [6.00 –22.00] - 50 dB-A

LAeq N dla pory nocnej [22.00-6.00] - 40 dB-A
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Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 14 
czerwca 2007 r. (poz. 826)

DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU:  Tabela 12

Dopuszczalne  poziomy  hałasu  w  środowisku  powodowanego  przez  poszczególne  grupy  źródeł  hałasu,  z 
wyłączeniem  hałasu  powodowanego  przez  starty,  lądowania  i  przeloty  statków  powietrznych  oraz  linie 
elektroenergetyczne,  wyrażone  wskaźnikami  LAeq  D;  i  LAeq  N,  które  to  wskaźniki  mają  zastosowanie  do 
ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]

Drogi lub linie kolejowe1' Pozostałe obiekty i działalność będąca 
źródłem hałasu

LAeq D

przedział czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom

LAeq N

przedział czasu 
odniesienia 
równy 8 
godzinom

LAeq D

przedział czasu 
odniesienia równy 8 
najmniej korzystnym 

godzinom dnia 
kolejno po sobie 
następującym

LAeq N

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

55 50 50 40

3 a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy 
zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe2'
d) Tereny mieszkaniowo-
usługowe

60 50 55 45

4 Tereny w strefie 
śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. mieszkańców3'

65 55 55 45

Objaśnienia:
1) Wartości określone dla dróg i linii  kolejowych stosuje się także dla torowisk 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 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją 
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie 
mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona 
zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
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8.4.4. Wyniki obliczeń.

Wyniki  obliczeń  (przeprowadzonych  zgodnie  z  instrukcją  ITB  338/96  “Metody 
określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku oraz program komputerowy 
Program HPZ’ 2001 Windows: Wersja: luty’2004”) dla pory dziennej (praca zakładu tylko na I 
zmianie)  w  formie  planu  sytuacyjnego  oraz  obliczeń  w węzłach siatki  obliczeniowej 
zawarto w załącznikach do niniejszego raportu oraz przedstawiono poniżej.

Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji         Tabela 13
Lp. Symbol Nazwa x [m] y [m] z [m] LA[dB]

Pora dzienna
1 PP1 Granica działki ul. 1-maja 38 

(teren zabudowy)
107,6 398,1 1,5 38,5

Dla  określenia  wpływu poszczególnych  źródeł  hałasu na poziom równoważny LA [dB-A]  
w  punkcie  pomiarowym  najbardziej  narażonym  PP1  –  na  granicy  terenu  zabudowy  
(ul. 1-maja 38) dla pory dziennej poniżej przedstawiono histogram dla tego punktu. 

Foto nr 8: Punkt pomiarowy Nr 1: Granica terenu zabudowy (ul. 1-maja 38).

Wariant obliczeń: praca wytwórni betonu w dzień

Źródła liniowe
4 1 L1 Betonomieszarka
6 3 L3 Wywrotka z kruszywem
7 4 L4 Ładowarka kruszywa

Źródła wszechkierunkowe
1 1 P1 Kosz zasypowy
2 2 P2 Kompresor
3 3 P3 Napęd stacji recyklingu
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Foto nr 9: Wytwórnia Betonu w Choruli. 
WYKRES IZOFON (PORA DZIENNA)



ZPU HI-EKO s.c.

45-644 Opole

ul. Odrzańska 20

tel. O77/ 4563 785

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

pn.: budowa wytwórni betonu o wydajności do 600 Mg/d 
w Choruli przy ul. Kościelnej 7; MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z o.o.

Strona 
nr

50

Najbliższa
zabudowa

Granica działki
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8.4.5. Omówienie wyników obliczeń.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie, dla którego opracowano aktualny mpzp.

Z przeprowadzonych obliczeń propagacji hałasu w środowisku wynika, że izofona 55 dB dla 
pory dziennej mieści się w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny od 
strony wschodniej, natomiast częściowo przebiega poza granicą terenu inwestycji:

• w kierunku północnym i zachodnim, na tereny przemysłowe (P),

• w kierunku południowym i południowo- zachodnim, na drogę gminną (ul. Kościelna) 
oraz tereny leśne

są to jednak tereny nie normowane akustycznie, dla których nie określono dopuszczalnych 
poziomów hałasu zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). 

Najbliższe tereny chronione akustycznie (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy 
1-Maja 38) znajdują się w znacznej odległości od granicy własności projektowanego węzła 
wytwórni betonu (415 m), dlatego kształtowany w rejonie wytwórni klimat akustyczny nie 
wpływa bezpośrednio na najbliższe tereny mieszkaniowe. 

Przedsięwzięcie  nie  będzie  powodować  przekroczeń  dopuszczalnych  standardów 
akustycznych na terenach chronionych, dla których określono dopuszczalne poziomy hałasu 
zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W  czasie  trwania  budowy  mogą  wystąpić  krótkotrwałe  wyższe  od  obliczonych  poziomy 
dźwięku w środowisku, spowodowane pracą sprzętu budowlanego w porze dziennej (godz. 
7.00  –  18.00).  Jednak  ciągle  nie  będą  one  powodować  przekroczeń  poziomów 
dopuszczalnych dla terenów chronionych. W trakcie wykonywania prac nie przewiduje się 
stosowania specjalnych zabezpieczeń przeciwhałasowych. Użyty do prac budowlanych sprzęt 
powinien być sprawny i działać zgodnie z normą  PN-86/M-47251. 

Uwzględniając  powyższe  wyniki  można  stwierdzić,  że  możliwa  jest  realizacja 
projektowanego przedsięwzięcia ze względu na emisję hałasu, przy dotrzymaniu 
przedstawionych  założeń  projektowych,  szczególnie  przy  utrzymaniu  
jednozmianowej  pracy  wytwórni  (tylko  w  porze  dziennej)  oraz  dotrzymaniu 
założonych w raporcie mocy akustycznych projektowanych urządzeń.
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8.5. Emisja promieniowania , zakłóceń elektromagnetycznych i inne uciążliwości 
z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich 
rozprzestrzeniania – wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 
wraz z oceną 

Pole  elektryczne  wytwarzane  jest  przez  elementy  przewodzące,  znajdujące  się  pod 
napięciem.  Wartość  natężenia  pola  zależy  od  napięcia  i  odległości.  Natężenie  pola  w 
rozpatrywanym miejscu lub obszarze jest tym wyższe im większe jest napięcie. Natomiast 
wraz  z  oddalaniem  się  od  urządzenia  znajdującego  się  pod  napięciem  natężenie  pola 
elektromagnetycznego maleje.

Wszystkie  czynne  urządzenia  elektromagnetyczne  wytwarzają  pole  elektryczne,  jednakże 
urządzenia elektryczne niskiego napięcia wytwarzają wokół siebie pola słabe o niewielkim 
zasięgu oddziaływania.

Na  podstawie  literatury  można  stwierdzić,  że  przy  wyznaczaniu  oddziaływania  pola 
elektrycznego  na  człowieka  przyjęto  pojęcie  pola  nieodkształconego.  Z  polem 
nieodkształconym mamy do czynienia wówczas, gdy do rozpatrywanej przestrzeni jeszcze nie 
wszedł  człowiek.  Człowiek  wchodzący  w  tę  przestrzeń  odkształca  pole,  tak  jak  każdy 
przedmiot znajdujący się w tej przestrzeni. Jednocześnie wzdłuż ciała człowieka natężenie 
pola  elektrycznego  jest  zróżnicowane  i  praktycznie  nie  ma  możliwości  jednoznacznego 
określenia wartości natężenia pola w tych warunkach.

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się montażu instalacji, 
które  zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Środowiska z  dnia  30  października  2003  roku 
(Dz.U.  192/03  z  dnia  14.11.2003  roku,  poz.  1883)  podlegają  przepisom  sprawdzania 
dotrzymania  dopuszczalnych  poziomów  pól  elektromagnetycznych  w  środowisku. 
Przewidywana  inwestycja  w  świetle  obowiązujących  przepisów  będzie  umiejscowiona  na 
terenie  przemysłowym,  a  więc  nie  podlegającym  normatywom zawartym  w  powyższym 
rozporządzeniu.

Wytwórnia betonu wyposażona będzie w instalację siłową 380/220 V oraz oświetleniową 220 
V zasilaną z zaprojektowanej rozdzielni. 

o Umowna moc zainstalowana     ok.  160 kW

Przy  tego rodzaju  sieci  nie  występuje  zjawisko tworzenia  się  pola  elektromagnetycznego 
emitującego promieniowanie niejonizujące o natężeniu stwarzającym zagrożenie dla zdrowia, 
dlatego  projektowana  wytwórnia  nie  będzie  źródłem  zagrożenia  elektromagnetycznym 
promieniowaniem niejonizującym.
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8.6.  Ocena  możliwości  powstania  sytuacji  awaryjnych  (nadzwyczajnego 
zagrożenia środowiska) a także potencjalnego transgranicznego oddziaływania 
na środowisko oraz ich skutki.

Określenie „poważnej awarii przemysłowej” wprowadzone zostało Ustawą z dnia 27 
kwietnia  2001  roku  „Prawo  ochrony  środowiska”.  Zgodnie  z  definicją  ustawową  przez 
poważną  awarię  przemysłową rozumie  się  „zdarzenie  w  szczególności  emisję,  pożar  lub 
eksplozję,  powstałe w czasie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu,  w 
której  występuje  jedna  lub  więcej  substancji  niebezpiecznych,  prowadzące  do 
natychmiastowego  powstania  zagrożenia  życia  lub  zdrowia  ludzi  lub  środowiska  lub 
powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”.

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  31  stycznia  2006  r.  zmieniające 
rozporządzenie 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 dnia 24 lutego 2006 r.), 
uwzględniając  jednocześnie  charakter  aktualnie  prowadzonych  w  zakładzie  procesów 
technologicznych  oraz  właściwości  stosowanych  materiałów  stwierdza  się,  że  zakład 
produkcji  bloczków oraz wytwórnia  betonu nie  zaliczają się do  zakładów o zwiększonym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Niezbędne do procesu produkcji  betonu: cement,  kruszywo, popioły lotne i  dodatki  będą 
magazynowane w sposób nie powodujący wystąpienie awarii przemysłowej (w wydzielonych 
i utwardzonych magazynach-zasiekach, szczelnych silosach oraz pojemnikach). 

W trakcie eksploatacji zakładu mogą wystąpić stany awaryjne z następujących przyczyn:

- błędów projektowych,

- niestarannego wykonawstwa,

- starzenia się materiałów i oszczędnych konstrukcji.

W celu wykluczenia możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych lub katastrofy budowlanej 
użytkownik  instalacji  ma  obowiązek  prawidłowej  eksploatacji  urządzeń  i  instalacji  oraz 
właściwego ich zabezpieczenia (m.in.  poprzez przeprowadzanie okresowych kontroli stanu 
technicznego urządzeń i obiektów).

W trakcie wykonywania robót budowlano-montażowych mogą wystąpić awarie sprzętu tj. 
wyciek  paliwa  lub  materiałów  smarnych.  W  celu  wyeliminowania  możliwości  powstania 
stanów awaryjnych, należy prowadzić prace budowlano-montażowe :

- zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczno-technologiczną,
- w sposób ostrożny i pod ścisłym nadzorem,
- roboty  wykonać  zgodnie  z  projektem  i  zasadami  oraz  przepisami  „Warunków 

Technicznych  wykonania  i  odbioru  prac  budowlano-montażowych.-  „Instalacje 
Sanitarne i Przemysłowe.”

Ze względu na lokalne oddziaływanie obiektu na środowisko, co szczegółowo omówiono w 
pkt. 8 niniejszego raportu, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania inwestycji na 
środowisko.
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9. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE 
WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
w szczególności na: ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, powierzchnię 
ziemi, z uwzględnieniem ruchu masowych ziemi, klimat i krajobraz, dobra 
materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w 
szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, wzajemne oddziaływanie 
między tymi elementami.

Oddziaływanie  i  wpływ  na  środowisko  proponowanego  przez  wnioskodawcę  wariantu 
realizacji  i  eksploatacji  planowanego  przedsięwzięcia  opisano  szczegółowo  w  punkcie  8 
raportu  pn.  „Określenie  przewidywanego  oddziaływania  na  środowisko  analizowanych 
wariantów”.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenach przekształconych, na których sankcjonuje się 
istniejący zakład produkcji bloczków betonowych oraz inne zakłady przemysłowe (Górażdże 
Cement S.A.), zatem nie przewiduje się dodatkowego, po zakończeniu montażu mobilnego 
obiektu,  oddziaływania  na  istniejące  elementy  środowiska  (drzewostan,  gleby,  wody 
powierzchniowe i  podziemne)  oraz ludzi,  zwierzęta,  dobra materialne,  zabytki  i  krajobraz 
kulturowy.

Wybrany  przez  Wnioskodawcę  wariant  jest  poprawny  ekologicznie  a  z  przeprowadzonej 
oceny wynika, że jego oddziaływanie na środowisko jest następujące:

• W rejonie opisywanego zakładu nie występują tereny chronione, dlatego ze względu 
na lokalny  charakter  instalacji,  wyklucza  się  możliwość  powstania  jakichkolwiek 
negatywnych oddziaływań ze strony inwestycji  na  obszary objęte  ochroną,  w tym 
obszary NATURA 2000. Dotyczy to zarówno oddziaływań o charakterze bezpośrednim 
jak i pośrednim.

• Nie wystąpią istotne oddziaływania na siedliska przyległe do zakładu, gdyż budowa i 
eksploatacja instalacji nie prowadzi do obniżenia zwierciadła wody podziemnej oraz w 
rejonie lokalizacji inwestycji brak jest tego typu obszarów chronionych.

• W  czasie  budowy  instalacji  nastąpi  tylko  nieznaczne  -  do  głębokości  1,0  m  - 
naruszenie  wierzchniej  warstwy  gleby.  Zatem  nie  przewiduje  się  dodatkowego 
negatywnego oddziaływania na gleby.

• Nie przewiduje się wpływu inwestycji na dobra materialne na żadnym z etapów jego 
istnienia  (budowy,  eksploatacji  bądź  likwidacji).  Położenie  planowanego 
przedsięwzięcia nie koliduje z żadnymi obiektami stanowiącymi dobra materialne.

• Nie  stwierdza  się  aby  w  wyniku  realizacji  planowanego  przedsięwzięcia  oraz 
późniejszego  jego  funkcjonowania  miało  miejsce  bezpośrednie  oraz  pośrednie 
oddziaływanie na obiekty zabytkowe oraz mające lokalny walor kulturowy. W rejonie 
lokalizacji inwestycji brak jest tego typu obiektów i obszarów.
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10. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 
ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, 
POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I 
DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
ORAZ OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ 
WNIOSKODAWCĘ

Przy opracowaniu niniejszego raportu oraz przy prognozowaniu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko wykorzystano następujące metody:

• Metodykę obliczania  stanu zanieczyszczenia  powietrza  zgodnie  z  Rozporządzeniem 
Ministra  Środowiska z  dnia 5  grudnia  2002 r.  w sprawie  wartości  odniesienia  dla 
niektórych  substancji  w  powietrzu  (Dz.U.  nr  1,  poz.  12)  wraz  z  programem 
obliczeniowym  „Komin”,  z  dostosowaniem  do  wymogów  obecnych  przepisów  w 
zakresie ochrony powietrza.

• Instrukcję ITB nr 338/2003 “Metody określania emisji i imisji hałasu przemysłowego 
w środowisku”. 

• Program komputerowy HPZ-2001, wersja maj 2007, ITB Warszawa, licencja NA-0150 
Hi-Eko Opole.

• “Metody pomiarów hałasu zewnętrznego w środowisku” , PIOŚ Biblioteka Monitoringu 
Środowiska - Warszawa 1992 r.

• Klasyfikacja odpadów ,

oraz  następujące  informacje  o  środowisku:  tło  zanieczyszczeń  powietrza  podane  przez 
Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  oraz  katalog  danych 
meteorologicznych. Ww. zakres należy uznać za zadawalający i  na tym etapie oceny nie 
stwierdzono braków i niedoskonałości.

Jak  wykazano  w  p.8  raportu,  nie  przewiduje  się  znaczących  oddziaływań  planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko w żadnym jego komponencie, oddziaływanie przedsięwzięcia 
związane jest w stosunku do obecnego stanu tylko z nieznacznym wzrostem:

• emisji pyłów i gazów do powietrza z istniejących i nowych emitorów (silosy),

• emisji hałasu z pracujących podajników, mieszalnika, ładowarki, cementowozów, 
wywrotek kruszywa oraz samochodów betonomieszarek.

Oddziaływanie  przedsięwzięcia  na  środowisko,  obejmujące  oddziaływanie  bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe na 
środowisko:

10.1. Oddziaływanie wynikające z istnienia przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie  oddziałuje  bezpośrednio  na  środowisko  poprzez  emisje  zanieczyszczeń 
powstałych w wyniku jego eksploatacji (emisji pyłów z nowych silosów oraz hałasu z nowych 
urządzeń),  jednakże  jego  realizacja  nie  spowoduje  ponadnormatywnych  oddziaływań  na 
środowisko. Jest to oddziaływanie długoterminowe.
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10.2. Oddziaływanie wynikające z wykorzystania zasobów środowiska  

W procesie eksploatacji,  w fazie budowy i  likwidacji,  nie  użytkuje się lokalnych zasobów 
naturalnych.  Przedsięwzięcie  nie  powoduje  kolizji  ze  złożami  kopalin,  gdyż  jak  wynika  z 
analizy danych geologicznych, jak również z analizy planu zagospodarowania przestrzennego 
na terenie projektowanego przedsięwzięcia nie występują złoża kopalin naturalnych, które 
wymagałyby ochrony.

Przedsięwzięcie nie zagraża też zasobom wód podziemnych. Nastąpi tylko nieznaczne, do 
głębokości 1,0 m, naruszenie wierzchniej warstwy gleby.

Planowana inwestycji nie wpływa na zasoby zieleni na terenie zakładu oraz poza nim, gdyż 
realizowana jest poza miejscami nasadzeń drzew oraz krzewów.

10.3. Oddziaływanie wynikające z emisji do środowiska

Pełną  analizę  oddziaływania  wynikającego  z  emisji  do  środowiska  na  etapie  eksploatacji 
przedsięwzięcia przeprowadzono w  p.8  niniejszym opracowaniu.  Jak wynika z tej  analizy, 
oddziaływania należą do bezpośrednich i  chwilowych, ograniczonych czasem prowadzenia 
procesu. Przy prowadzeniu procesu wg warunków określonych w założeniach technicznych, 
oddziaływania te mieszczą się granicach dopuszczalnych.

Analiza  oddziaływania  przeprowadzona  została  metodą  obliczeniową  z  wykorzystaniem 
zalecanych  modeli  matematycznych  dla  rozprzestrzeniania  się  zanieczyszczeń powietrza  i 
propagacji  dźwięku  w  środowisku  oraz  danych  bilansowych  w  celu  ustalenia  ilości 
powstających ścieków oraz ilości powstających odpadów. 

10.4. Oddziaływanie wynikające z   budowy, eksploatacji i likwidacji  

Każda inwestycja wykazuje istotne zróżnicowanie w zakresie oddziaływania na środowisko w 
poszczególnych  fazach  jej  realizacji  tj.  w  fazie  budowy,  eksploatacji  (ewentualnie 
modernizacji  lub  rozbudowy) i  likwidacji.  Różnice  te  w dużym stopniu  zależą  w głównej 
mierze od rodzaju inwestycji. 

Oddziaływania planowanej inwestycji w fazie realizacji (budowy) i eksploatacji 
zostało szczegółowo omówione w rozdziale 8 raportu, gdzie wykazano, że przewidywane 
oddziaływania na środowisko nie będą przekraczać dopuszczalnych wielkości.

Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie  likwidacji:

Obiekt nie jest przewidywany do likwidacji w dającej się przewidzieć przyszłości. Likwidacja 
obiektu  nie  będzie  wymagała  prowadzenia  prac  budowlanych  w  zakresie  większym  niż 
budowa.  W przypadku  likwidacji  fizycznej  obiektów teren  należało  będzie  przywrócić  do 
stanu pierwotnego lub przeznaczyć na inwestycję zgodną z obowiązującym w tym czasie 
planem zagospodarowania przestrzennego.
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11. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH 
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT 
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU. 

Planuje się następujące działania mające na celu zapobieganie lub kompensowanie 
szkodliwych oddziaływań na środowisko: 

♦ wykorzystanie  stacji  recyklingu  do  mycia  mieszarki  węzła  betoniarskiego  oraz 
samochodów betonomieszarek,

♦ wykorzystanie  wody  ze  stacji  recyklingi  oraz  wód  opadowych  i  roztopowych  do 
produkcji betonu;

♦ cement i popioły magazynowane będą w sposób bezpylny w silosach wyposażonych 
w filtry z odpylaczami workowymi.

♦ wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego silosów, maszyn i urządzeń.

♦ postępowanie  z  odpadami  wytwarzanymi  na  etapie  realizacji,  eksploatacji  oraz 
likwidacji przedsięwzięcia w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z późn. zm.)

♦ prowadzenie ewidencji rodzaju i ilości gazów wprowadzanych do powietrza , a także 
naliczanie i wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska.

♦ po  zakończeniu  eksploatacji  zakładu  przeprowadzenie  badań  kontrolnych  stanu 
środowiska gruntowo-wodnego oraz wykonanie przeglądu ekologicznego zakładu.

Zostaną zastosowane następujące rozwiązania techniczne, ograniczające szkodliwe 
oddziaływanie na środowisko na etapie budowy, montażu i rozruchu instalacji:

♦ odpady powstające na etapie  prac  budowlanych będą okresowo magazynowane  i 
zagospodarowane przez wykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami.

♦ zastosowane  przy  montażu  i  spawaniu  elektronarzędzi  nie  powodujących 
powstawania nadmiernego natężenia hałasu.
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12. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ 
SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY PRAWO 
OCHRONY ŚRODOWISKA.

Przedmiotowa  inwestycja  stanowi  budowę  wytwórni  betonu  o  maksymalnej 
wydajności do 600 Mg/d. Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z użyciem instalacji 
objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Zastosowane  procesy  technologiczne,  częściowo  skomputeryzowane,  są  typowe  dla 
stosowanych  w  kraju  i  za  granicą  nowoczesnych  technologii  produkcji  betonu.  
W  proponowanych  rozwiązaniach  zminimalizowano  uciążliwości  zakładu  dla  środowiska  
z jednoczesnym ograniczeniem zużycia wody oraz optymalizacją zużycia materiałów i energii 
na jednostkę produkcji. 

W związku  z  wejściem Polski  do  Unii  Europejskiej  przeanalizowano  zgodność  przyjętych 
rozwiązań z przepisami i dyrektywami Unii Europejskiej. 

• przedsięwzięcie  realizowane  jest  z  zachowaniem  zasady  o  poszanowaniu  energii 
(zgodnie  z  zapewnieniem producenta),  a  zastosowane  urządzenia  będą  posiadały 
wymagane certyfikaty energetyczne.

• według posiadanego rozeznania rozwiązania technologiczne spełniają wymogi ochrony 
środowiska obowiązujące w UE.

♦ zastosowano maszyny, dla których producent gwarantuje zastosowanie najnowszych 
rozwiązań technicznych, uwzględniających spełnienie standardów ochrony środowiska

♦ zapewniono racjonalne zużycie wody oraz optymalne surowców, materiałów i paliw.

♦ rodzaj,  zasięg  oraz  wielkość  emisji  jest  minimalny  a  uciążliwość  nie  będzie 
przekraczać granic terenu przemysłowego.

♦ przedsięwzięcie  realizowane  będzie  zgodnie  z  postępem  naukowo-technicznym 
zachodzącym w technice produkcji materiałów budowlanych.
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13. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE JEST 
USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony 
środowiska  oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie 
przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów 
budowlanych i sposobów korzystania z nich.

Zgodnie  z  Rozdz.3,  art.135,  ust.1  Ustawy  z  dnia  27.04.2001  r.  Prawo  Ochrony 
Środowiska (tekst jednolity w Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) obszar ograniczonego 
użytkowania wyznaczany jest w przypadku, gdy mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań 
technicznych,  technologicznych  i  organizacyjnych  nie  mogą  być  dotrzymane  standardy 
jakości środowiska poza terenem inwestycji. 

W oparciu o wyniki wykonanej analizy oddziaływania na środowisko, a w szczególności na 
podstawie  przeprowadzonych  symulacji  rozprzestrzeniania  się  hałasu  oraz  zanieczyszczeń 
powietrza,  można  stwierdzić,  iż  nie  ma  uzasadnionych  podstaw  do  tworzenia  obszaru 
ograniczonego użytkowania.

Niezależnie od powyższego, w art.135 ust. l ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 Prawo ochrony 
środowiska  (Dz.U. Nr 62, poz. 627, ze zm.) nie przewidziano możliwości  tworzenia obszaru 
ograniczonego użytkowania dla obiektów takich jak wytwórnia betonu.

Możliwość  minimalizowania  wszelkich  oddziaływań  na  środowisko,  dają  głównie 
rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne. 

14. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ

Wyniki  przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pyłowych  
w  powietrzu  oraz  propagacji  hałasu  od  projektowanych  źródeł  zostały  przedstawione  w 
formie graficznej jako załączniki do raportu:

o Dane wprowadzone do obliczeń i wyniki obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza 
wraz z planem sytuacyjnym z naniesionymi izoliniami

o Dane wprowadzane do obliczeń propagacji  hałasu oraz ich wyniki  wraz z  planem 
sytuacyjnym z naniesionymi izofonami

15. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE KARTOGRAFICZNEJ W SKALI 
ODPOWIADAJĄCEJ PRZEDMIOTOWI I SZCZEGÓŁOWOŚCI ANALIZOWANYCH 
W RAPORCIE ZAGADNIEN ORAZ UMOŻLIWIAJĄCEJ KOMPLEKSOWE 
PRZEDSTAWIENIE PRZEPROWADZONYCH ANALIZ ODDZIAŁYWANIA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO.

Zagadnienie  przedstawione w postaci  załączonych do  raportu  map zasadniczych  i 
ewidencyjnych obrębu Chorula wydanych przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach.



ZPU HI-EKO s.c.
45-644 Opole

ul. Odrzańska 20
tel. O77/ 4563 785

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

pn.: Budowa wytwórni betonu o wydajności do 600 Mg/d 
w Choruli przy ul. Kościelnej 7; MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z o.o.

Strona 
nr

60

16. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z · 
PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM.

Lokalizacja planowanej inwestycji nie graniczy bezpośrednio z terenami mieszkalnymi 
i znajduje się od nich w bezpiecznej odległości (powyżej 400 m). Planowane przedsięwzięcie 
zlokalizowane  jest  całkowicie  na  terenach  przemysłowych  w  Choruli,  na  obszarze 
przemysłowym Górażdże Cement S.A. Teren lokalizacji inwestycji jest własnością inwestora, 
dlatego nie wystąpi konieczność zajmowania nowych terenów prywatnych i inwestycja nie 
będzie kolidować z interesami osób trzecich. 

W przypadku rozpatrywanej inwestycji źródłem konfliktów społecznych może być, z uwagi na 
konieczność  użytkowania  przez  odbiorców  betonu  ogólnodostępnych  dróg  gminnych  i 
wojewódzkich, uciążliwość związana z transportem samochodowym surowców i betonu po 
drogach gminnych na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. 

Wymagania  dotyczące ochrony interesów osób trzecich zależą od przeznaczenia  terenu i 
uwarunkowań  lokalnych.  Wymagania  te  w  szczególności  obejmują  ochronę  przed 
uciążliwościami  powodowanymi  przez  hałas,  wibracje,  ochronę  przed  zanieczyszczeniami 
powietrza,  wody  i  gleby.  Pod  pojęciem interesów osób  trzecich  należy  rozumieć  przede 
wszystkim możliwość zabudowy własnej  działki,  oraz możliwość prowadzenia działalności, 
którą plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza. Granice praw i interesów określają 
przepisy  prawa  materialnego,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  przepisów  techniczno-
budowlanych,  obowiązujących  Polskich  Norm oraz  innych  przepisów zawartych w aktach 
normatywnych w tym wydanych dla ochrony środowiska.

Ochrona interesów osób trzecich wynikająca z realizacji projektu wyraża się w następujący 
sposób:

- lokalizacja  inwestycji  na  terenie  nie  spowoduje  konieczności  zajęcia  dodatkowego 
terenu i związanych z tym zmian własności gruntu, wyłączeń z użytkowania, 

- ograniczenie różnego rodzaju uciążliwości powstających w trakcie budowy do terenu 
zakładu  lub  terenów  oddalonych  od  zamieszkania  zbiorowego  (dotyczy  np.  pracy 
urządzeń hałaśliwych),

- dotrzymywanie  przez  inwestycję  wymogów  z  zakresu  ochrony  środowiska  przed 
hałasem,  ochrony  powietrza  atmosferycznego,  ochrona  wód  powierzchniowych  i 
podziemnych,

- realizowanie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- oszczędne gospodarowanie terenem w każdej fazie przedsięwzięcia. 

Wobec wykazanego w niniejszym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
braku  przekroczeń  wartości  ustalonych  w  przepisach  prawnych  dotyczących  ochrony 
środowiska, spełnieniu wymogów prawa budowlanego i norm technicznych przez Inwestora, 
oraz wobec zgodności inwestycji z prawem lokalnym, inwestycja nie narusza interesów osób 
trzecich, gdyż nie ogranicza w żaden sposób, określony w prawie, w tym również lokalnym, 
możliwości  wykorzystywania  terenów należących  do  osób  trzecich  –  jest  prawidłowa  do 
realizacji w zakresie wskazanym. 

Dlatego też, przyjmując warunki wynikające z prawidłowej eksploatacji wytwórni betonu oraz 
urządzeń chroniących środowisko zakładamy, że nie powinny wystąpić konflikty społeczne.
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Nie  wyklucza  to  jednak  zaangażowania  się  części  społeczeństwa  czy  organizacji 
pozarządowych,  np.  ekologicznych,  w  trakcie  procedury  postępowania  w  sprawie  oceny 
oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko.  Postępowanie  dla  oceny  skutków realizacji 
przedsięwzięcia oraz proponowanych rozwiązań przeprowadzone z udziałem społeczeństwa 
na  poszczególnych  etapach  wydawania  decyzji  administracyjnych  może  powodować 
rozładowanie ewentualnych konfliktów interesów. W ramach prowadzonego postępowania 
organ  właściwy  dla  rozpoznania  sprawy  jest  zobowiązany  do  publicznego  ogłoszenia  i 
podania informacji. Organ może przeprowadzić rozprawę administracyjną na każdym etapie 
postępowania  otwartą  dla  społeczności  lokalnej.  W  kształtowaniu  pozytywnej  opinii 
społecznej  dużą  rolę  odgrywają  dokładne  informacje  przedstawiane  w sposób  rzetelny  i 
terminowy.

Dodatkowym atutem kształtującym pozytywną opinię społeczną będzie fakt stworzenie przez 
inwestora  kilku  nowych  miejsc  pracy  zarówno  na  etapie  budowy  jak  i  eksploatacji 
przedsięwzięcia.  Inwestor  deklaruje  także  możliwości  aktywnego  uczestnictwa  lokalnego 
społeczeństwa  na  etapie  projektowania  przedsięwzięcia.  Czynniki  te  stwarzają  klimat 
łagodzący ewentualne konflikty społeczne.
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17.  PROPOZYCJA  MONITORINGU  ODDZIAŁYWANIA  PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA  NA  ŚRODOWISKO  NA  ETAPIE  JEGO  BUDOWY  I 
EKSPLOATACJI.

Proponuje się następujący zakres monitoringu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na etapie rozruchu, przed oddaniem do użytkowania:

o pomiary poziomu hałasu na granicy terenów zabudowy mieszkalnej

o badania kontrolne stanu środowiska gruntowo-wodnego na granicy własności.

Proponowany zakres monitoringu na etapie eksploatacji:

o pomiary okresowe poziomu hałasu na granicy terenów zabudowy mieszkalnej

o przekazywanie informacji o ilości i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz o 
sposobach ich zagospodarowania, zgodne z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie 

o prowadzenie, zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, ewidencji 
odpadów w postaci karty ewidencji odpadu dla każdego odpadu oddzielnie oraz karty 
przekazania odpadu. Ewidencja wytworzonych odpadów powinna obejmować także 
miejsce przeznaczenia odpadów.

o prowadzenie ewidencji rodzaju i ilości gazów wprowadzanych do powietrza , a także 
naliczanie i wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska.

Po zakończeniu eksploatacji zakładu proponuje się przeprowadzenie badań kontrolnych stanu 
środowiska gruntowo-wodnego oraz wykonanie przeglądu ekologicznego zakładu.
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18. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB 
LUK WE  WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC 
RAPORT.

W przygotowaniu raportu szczególną uwagę zwrócono na właściwą ocenę zagadnień 
istotnych  dla  środowiska  oraz  oddziaływujących  na  jego  poszczególne  elementy  w 
najwyższym  stopniu.  Analiza  tychże  elementów  polegała  na  sprawdzeniu  zgodności  z 
obowiązującymi  normatywami  i  przepisami  oraz  określeniu  zmian,  jakie  mogą  wynikać  z 
realizacji planowanego  przedsięwzięcia.

Ocenę wykonano w oparciu o dostępną wiedzę techniczną i  badania naukowe z zakresu 
ochrony środowiska oraz w oparciu o dostępne dane o środowisku. Do wykonania raportu 
oddziaływania na środowisko zastosowano:

- Metodykę  obliczania  stanu  zanieczyszczenia  powietrza  zgodnie  z  Rozporządzeniem 
Ministra  Środowiska  z  dnia  5  grudnia  2002  r.  (Dz.  U.  Nr  1,  poz.11,  12  )  wraz  z 
programem obliczeniowym „Komin”, z dostosowaniem do wymogów obecnych przepisów 
w zakresie ochrony powietrza,

- Instrukcję ITB nr 338/2003 “Metody określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w 
środowisku” oraz program komputerowy HPZ-2001, wersja maj 2007,  ITB Warszawa, 
licencja NA-0150 Hi-Eko Opole,

- “Metody  pomiarów  hałasu  zewnętrznego  w  środowisku”  PIOŚ  Biblioteka  Monitoringu 
Środowiska - Warszawa 1992 r.,

- Klasyfikację odpadów oraz ocenę jakości odprowadzanych ścieków,

- Wizję lokalną, 

- Bibliografię

Wykorzystano następujące informacje o środowisku:

- Tło zanieczyszczeń powietrza podane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w Opolu.

- Katalog danych meteorologicznych, 

W/w zakres należy uznać za zadawalający i na tym etapie oceny nie stwierdzono braków 
i niedoskonałości.
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19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH 
W RAPORCIE , W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO ELEMENTU RAPORTU.

19.1. Cel opracowania i kwalifikacja przedsięwzięcia.

Przedmiotem opracowania jest raport oddziaływania na środowisko budowy wytwórni betonu 
o maksymalnej wydajności do 600 Mg/d w Choruli przy ul. Kościelnej 7 na działce nr 80/20.

Projektowany węzeł betoniarski  oparty jest na wytwórni typu BRS-1000M firmy Zremb.

Celem raportu jest przygotowanie danych i informacji niezbędnych do uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. Raport będzie stanowił załącznik do wniosku o uzyskanie 
tej decyzji, natomiast decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie załącznikiem do 
wniosku o pozwolenie na budowę.

Realizowane przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje:

o montaż mobilnego węzła produkcji betonu o wydajności do 600 Mg/d, 

o rozbudowę infrastruktury towarzyszącej (placu manewrowego, wewnętrznej drogi 
dojazdowej oraz przyłączy), 

Zgodnie z §3 ustęp 1 pkt.21 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r „instalacje 
do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 ton na dobę,” zalicza się do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  Zgodnie  z  wymaganiem ustawy Prawo 
ochrony  środowiska  Burmistrz  Gogolina wydał  postanowienie  nakładające  obowiązek 
sporządzenia  raportu  oddziaływania  na  środowisko  dla  planowanego  przedsięwzięcia  w 
pełnym zakresie.

19.2. Lokalizacja przedsięwzięcia, ustalenia mpzp.

Teren  przedsięwzięcia  zlokalizowany  jest  na  terenie  działającej  wytwórni  bloczków 
betonowych w  Choruli  przy ul.  Kościelnej  7 na działce  nr  80/20. Omawiana działka  jest 
własnością inwestora Materiały Budowlane Sp. z o.o. w Opolu.

Teren przedsięwzięcia wg mpzp miejscowości Chorula zatwierdzonego Uchwałą Nr 
XXXV/266/2002 Rady Miejskiej w Gogolinie oznaczony jest jako P - teren przemysłowy z 
obiektami towarzyszącymi i zielenią towarzyszącą. Działalność prowadzona na tym terenie 
nie może powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza terenem 
przemysłowym a hałas powodowany tą działalnością nie może przekraczać - na granicy 
okolicznych terenów zabudowy mieszkaniowej - dopuszczalnych poziomów określonych w 
przepisach szczególnych.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się 415 m od granicy własności działki, przy ul. 
1-go Maja 38 i jest oznaczona wg mpzp symbol 1MN (zabudowa jednorodzinna).

19.3. Opis planowanego przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie  polega  na  budowie  wytwórni  betonu  towarowego  o  max  zdolności 
produkcyjnej  600  ton  na  dobę.  Maksymalną  wielkość  produkcji  obliczono  przyjmując 
ośmiogodzinną  jednozmianową  pracę  wytwórni  od  poniedziałku  do  piątku  oraz  przy 
wykorzystaniu 70% max wydajności zastosowanej mieszarki turbinowej BT-1000M.

Wyliczono  i  przyjęto  do  dobowej  obsługi  węzła  następującą  ilość  samochodów:  
26 betonomieszarek, 11 samochodów wywrotek na kruszywo oraz 3 cementowozy, co daje 
40 sam./I zm. lub 5 sam./h.
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W  skład  wytwórni  betonu  wejdą  następujące  obiekty:  zasieki  -  miejsca  składowania 
kruszywa, czterokomorowy roboczy zbiornik kruszywa, taśmociąg kruszywa ze zbiornika do 
mieszalnika, 2 silosy cementu i 1 popiołów, podajnik ślimakowy cementu, waga kruszywa, 
cementu i wody, mieszalnik BT 1000M, urządzenia stacji recyklingu z własnym zbiornikiem, 
otwarty zbiornik wody deszczowej oraz kontener sterowniczy.

19.4. Opis elementów przyrodniczych środowiska:

Najbliższym od wytwórni obszarem chronionym w ramach NATURA 2000 jest SOO Góra Św. 
Anny,  oddalona  ok.  11  km  od  inwestycji.  Jak  wynika  z  przeprowadzonych  obliczeń 
przedsięwzięcie  nie  będzie  oddziaływało  na  stan  siedlisk  przyrodniczych  oraz  siedlisk 
gatunków roślin i zwierząt w ramach sieci Natura 2000.

19.5. Opis skutków w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia:

W przypadku nie podjęcia przedsięwzięcia obecny stan środowiska w rejonie proponowanej 
lokalizacji inwestycji nie ulegnie zmianie. 

19.6. Opis  analizowanych  wariantów  planowanego przedsięwzięcia:

We wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestor sformułowała 
tylko jeden wariant realizacji przedsięwzięcia polegający na rozbudowie istniejącego zakładu 
produkcji bloczków betonowych o budowę wytwórni betonu o maksymalnej wydajności do 
600 Mg/d w Choruli przy ul. Kościelnej 7. 

Jest to wariant proponowanym przez Wnioskodawcę i zarazem, wg oceny autorów Raportu, 
wariant najkorzystniejszy dla środowiska:

• emisji  zanieczyszczeń  do  środowiska  z  wytwórni  betonu  nie  będzie  powodować 
przekroczeń dopuszczalnych standardów 

• przedsięwzięcie będzie realizowane na terenach przemysłowych, na których aktualnie 
prowadzona jest produkcja bloczków betonowych,

• dysponowanie własnym terenem z dostawę potrzebnych mediów, 

Przewiduje się następujące działania mające na celu ograniczanie negatywnych oddziaływań 
na środowisko:

• budowa stacji recyklingu dla popłuczyn z mycia mieszarki betonu oraz samochodów 
betonomieszarek.

• budowa otwartego zbiornika na deszczówkę;

• kruszywo,  cement  i  popioły  dostarczane  będą  specjalistycznym  transportem 
zewnętrznym w maksymalnym stopniu eliminującym zapylenie.

• cement i popioły magazynowane będą w szczelnych silosach wyposażonych w filtry z 
odpylaczami workowymi, 

19.7. Określenie oddziaływania na środowisko.

7.1. Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków

Zapotrzebowanie na wodę po zakończeniu budowy obiektu wyniesie do 60 m3/d. Do celów 
technologicznych wykorzystywana będzie w znacznej części woda ze zbiornika recyklingu (50 
m3) oraz ze zbiornika wód opadowych (50 m3). Zmniejszy to zdecydowanie zużycie wody 
poniżej 60 m3/d. Woda będzie dostarczana z własnej studni głębinowej na podstawie 
posiadanego pozwolenia wodnoprawnego.

Ścieki socjalno-bytowe, do czasu uruchomienia gminnej kanalizacji zbiorczej, odprowadzane 
będą  do  szczelnego  szamba  wybieralnego,  będącego  własnością  firmy  Magnum  Sp.J., 
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zgodnie  z  oświadczeniem  firmy  Magnum  z  dnia  14.05.2009  o  odbiorze  nieczystości 
płynnych.

Wytwórnia  betonu  nie  będzie  źródłem  powstawania  ścieków  technologicznych.  Wody 
opadowe i  roztopowe z  placu  manewrowego  będą  zbierane  za  pomocą  wodocieków do 
zbiornika  wód  deszczowych  o  pojemności  50  m3.  Wody  opadowe  z  dachów będą 
odprowadzane bezpośrednio do gruntu lub na plac manewrowy i następnie do zbiornika wód 
deszczowych.

7.2. Emisja zanieczyszczeń do powietrza

Do  powietrza  w  trakcie  eksploatacji  wytwórni  będą  emitowane  zanieczyszczenia  z 
następujących  źródeł:  silosy  cementu  i  popiołów  (zanieczyszczenia  pyłowe  z  filtrów 
zainstalowanych na silosach),  magazyn kruszyw (emisja niezorganizowana zanieczyszczeń 
pyłowych), środki transportu i maszyny robocze (emisja niezorganizowana).

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że eksploatacja wytwórni betonu będzie oddziaływała 
na powietrze w stopniu nie powodującym przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń 
w powietrzu i  nie  będzie  oddziaływać  ponadnormatywnie  na  stan  czystości  powietrza  w 
otoczeniu.

7.3. Wytwarzanie odpadów 

W czasie eksploatacji wytwórni betonu przewiduje się wytwarzać rocznie następujące ilości 
odpadów: odpady niebezpieczne 0,9 t/rok oraz inne niż niebezpieczne 17,5 t/rok.

Odpady  wytwarzane  przez  wytwórnię  będą  zagospodarowywane  zgodnie  z  aktualnie 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

7.4. Emisja hałasu

Źródłami uciążliwości akustycznej na terenie wytwórni betonu będą: podajniki, mieszalnia i 
leje zasypowe węzła betoniarskiego oraz ładowarka, cementowozy, wywrotki kruszywa oraz 
samochodowe betonomieszarki.

Z uwagi na znaczną odległość od granicy wytwórni do najbliższej zabudowy mieszkaniowej 
przy ul. 1-maja 38 (415 m), przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń 
dopuszczalnych standardów akustycznych, określonych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. Brak przekroczeń potwierdziły przeprowadzone 
obliczenia.

7.5. Emisja promieniowania

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się montażu urządzeń, które zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku podlegają przepisom 
sprawdzania  dopuszczalnych  poziomów  pól  elektromagnetycznych  w  środowisku.  Nie 
przewiduje  się  oddziaływania  na  środowisko  ze  względu  na  emisję  promieniowania 
elektromagnetycznego. 

19.8. Uzasadnienie wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na:

A) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 

B) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

C) dobra materialne,

D) zabytki i krajobraz kulturowy objęte rejestrem lub ewidencją zabytków

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenach przemysłowych, na których sankcjonuje się 
istniejący zakład produkcji bloczków betonowych oraz inne zakłady przemysłowe (Górażdże 
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Cement S.A.), zatem nie przewiduje się dodatkowego, po zakończeniu montażu mobilnego 
węzła,  oddziaływania  na  istniejące  elementy  środowiska  (drzewostan,  gleby,  wody 
powierzchniowe i  podziemne)  oraz ludzi,  zwierzęta,  dobra materialne,  zabytki  i  krajobraz 
kulturowy 

19.9. Opis metod prognozowania oraz opis znaczących oddziaływań, obejmujący 
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, stałe i chwilowe oddziaływania 
na środowisko:.

Przy  prognozowaniu  oddziaływania  wykorzystano:  metodykę  obliczania  stanu 
zanieczyszczenia  powietrza  wraz  z  programem  komputerowym  „Komin”  oraz  metodę 
określania rozprzestrzeniania się hałasu przemysłowego wraz z programem komputerowym 
HPZ-2001. 

Wykazano,  że  przedsięwzięcie  oddziałuje  bezpośrednio  na  środowisko  poprzez  emisje 
zanieczyszczeń,  jednakże  emisja  ta  nie  spowoduje  ponadnormatywnych  oddziaływań  na 
środowisko. Oddziaływanie to określono jako długoterminowe.

19.10. Opis działań mających na celu kompensację negatywnych oddziaływań:

Planuje się następujące działania kompensacyjne: wykorzystanie stacji recyklingu do mycia 
mieszarki  węzła oraz betonomieszarek,  wykorzystanie wody ze stacji  recyklingi  oraz wód 
opadowych  do  produkcji  betonu  oraz  magazynowane  cementu  i  popiołu  w  silosach 
wyposażonych w filtry z odpylaczami workowymi.

19.11.  Wskazanie  konieczności  ustanowienia  obszaru  ograniczonego 
użytkowania.

W oparciu o wyniki wykonanych obliczeń można stwierdzić, iż nie ma podstaw do tworzenia 
obszaru ograniczonego użytkowania.

19.12. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej i kartograficznej.

Wyniki przeprowadzonych obliczeń emisji zanieczyszczeń w powietrzu oraz emisji hałasu w 
środowisku zostały przedstawione w formie graficznej w treści raportu oraz jako załączniki 
do raportu. Do raportu załączono także mapy zasadnicze i ewidencyjne  wydanych przez 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach.

19.13. Analiza możliwych konfliktów społecznych:.

Lokalizacja  planowanej  inwestycji  nie  graniczy  bezpośrednio  z  terenami  mieszkalnymi  i 
znajduje się od nich w bezpiecznej odległości (powyżej 400 m). Planowane przedsięwzięcie 
zlokalizowane jest całkowicie na terenach przemysłowych. Teren inwestycji jest własnością 
inwestora. Dlatego też, przyjmując warunki wynikające z prawidłowej eksploatacji wytwórni 
zakładamy, że nie powinny wystąpić konflikty społeczne.

W przypadku rozpatrywanej inwestycji źródłem konfliktów społecznych może być uciążliwość 
związana z transportem samochodowym surowców i betonu po drogach gminnych na etapie 
eksploatacji przedsięwzięcia. Nie wyklucza się także zaangażowania części społeczeństwa czy 
organizacji  pozarządowych  w  trakcie  procedury  postępowania  w  sprawie  oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

19.14. Propozycja monitoringu:.

Proponuje się następujący zakres monitoringu:

o pomiary okresowe poziomu hałasu na granicy terenów zabudowy mieszkalnej

o przekazywanie informacji o ilości i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz 
prowadzenie ewidencji odpadów
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20. WNIOSKI I ZALECENIA. 

20.1. Wnioski:

1. Planowane  przedsięwzięcie  inwestycyjne  budowy  wytwórni  betonu  o  maksymalnej 
wydajności  do  600  Mg/d  w  Choruli  przy  ul.  Kościelnej  7  na  działce  nr  80/20 
zlokalizowane  na  terenie  przemysłowym  istniejącego  zakładu  produkcji  bloczków 
betonowych,  kwalifikuje  się  do  przedsięwzięć,  dla  których  sporządzenie  raportu  o 
oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. 

2. Przeprowadzona  analiza  przyjętych  koncepcji  technologicznych,  proponowanych 
urządzeń i parametrów planowanego przedsięwzięcia poparta obliczeniami wykazała, że 
nowy węzeł  o maksymalnej  wydajności  600  Mg/d (przy pracy jednozmianowej)  nie 
będzie wywierał ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko:

A. realizacja  przedsięwzięcia  w  fazie  eksploatacji,  w  kształcie  przedstawionym  we 
wniosku,  będąca  źródłem  zanieczyszczenia  powietrza  atmosferycznego  poprzez 
emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych zorganizowaną, tj. emisję z silosów oraz 
emisję niezorganizowaną, tj. zanieczyszczeń powietrza ze źródeł niezorganizowanych 
takich jak: zasyp kruszywa, magazyn kruszyw, plac manewrowy oraz praca środków 
transportu i maszyn roboczych, nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych 
stężeń  pyłu  i  gazów  w  powietrzu  oraz  poziomów  odniesienia  określonych  w 
stosownych Rozporządzeniach Ministra Środowiska;

B. planowana inwestycja , w fazie realizacji oraz eksploatacji, będąca źródłem hałasu do 
środowiska emitowanego podczas rozładunku kruszywa z samochodów, rozładunku 
cementowozów, załadunku betonomieszarek oraz pracy mieszalnika i ruchu pojazdów 
ciężarowych na terenie wytwórni - nie będzie powodowała przekroczeń standardów 
akustycznych na terenach chronionych pod względem akustycznym;

C. planowane  przedsięwzięcie  będzie  generowało  tylko  nieznaczne  ilości  ścieków 
bytowych  odprowadzanych  do  szczelnego  szamba  a  w  przyszłości  do  kanalizacji 
gminnej;  nie  będzie  generowało ścieków technologicznych oraz  opadowych,  które 
będą zbierane w zbiorniku układu recyklingu oraz w zbiorniku na wody deszczowe; 
projektowany sposób postępowania ze ściekami z wykorzystaniem wód opadowych i 
zawracaniem  ścieków  technologicznych  do  procesu  wytwarzania  betonu  będzie 
zgodny z obowiązującymi przepisami;

D. realizacja przedsięwzięcia  nie spowoduje naruszania stosunków gruntowo-wodnych 
(prace ziemne tylko na etapie realizacji oraz do głębokości 1,0 m).

E. realizacja  i  eksploatacja  przedsięwzięcia  będzie  źródłem  powstawania  odpadów 
niebezpiecznych  i  innych  niż  niebezpieczne  a  sposób  postępowania  z  odpadami 
będzie zgodny z przepisami ustawy o odpadach;

F. planowana inwestycja realizowana będzie poza granicami obszarów chronionych i nie 
będzie negatywnie oddziaływać na zwierzęta, rośliny, powierzchnię ziemi i obszary 
Natura 2000;

G. planowana inwestycja  realizowana  będzie  poza granicami  obszarów wpisanych do 
rejestru zabytków oraz podlegających ochronie i nie będzie negatywnie oddziaływać 
na dobra materialne i zabytki;
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H. planowane przedsięwzięcie nie jest związane z możliwością wystąpienia poważnych 
awarii,  nie  będzie  oddziaływać  transgranicznie  na  środowisko,  nie  wymaga 
utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

20.2.  Zalecenia:

1. Prowadzić monitoring zgodnie z punktem 17 niniejszego raportu. Pierwsze pomiary  
w ramach monitoringu należy wykonać w czasie rozruchu technologicznego instalacji.

2. Prowadzić  należy  okresowe  kontrole  stanu  technicznego  silosów  oraz  maszyn  i 
urządzeń wytwórni betonu.

3. Dla zminimalizowania wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zaleca 
się prowadzenie eksploatacji linii produkcji betonu zgodnie z przyjętą technologią oraz 
zraszanie placu manewrowego w porze bezdeszczowej i wietrznej.

4. Przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji należy:

A. Uzyskać wymagane Ustawą prawo ochrony środowiska w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra  Środowiska  z  dnia  05.12.2002  r.  w  sprawie  wartości  odniesienia  dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 1 z 2003 r. poz. 12) pozwolenie na 
wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza lub dokonać zgłoszenia instalacji.

B. Dokonać  bilansu  wytwarzanych  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  oraz  złożyć 
informację  Staroście  o  wytwarzanych  odpadach  powyżej  5  Mg  rocznie  oraz 
sposobach gospodarowania nimi w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności 
powodującej powstawanie odpadów lub zmianą tej działalności wpływającą na ilość 
lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi.

5. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane należy uzyskać:

A. decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, które 
powstają w związku z eksploatacją instalacji w ilości powyżej 0,1 Mg do 1Mg/rok.

B. decyzję na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów:
10 01 02 – popioły lotne z węgla 
10 01 17 - popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
10 13 14 – odpady betonowe oraz szlam betonowy.

6. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

A. woda – rozbiory wody dla celów socjalno-bytowych oraz technologicznych:
- z istniejącej studni głębinowej, zgodnie z decyzją Starosty Krapkowickiego 
nr ROŚ.6223-2/09 z dnia 07.05.2009 r. - pozwolenie wodnoprawne na pobór wody 
podziemnej ze studni głębinowej
- woda technologiczna dodatkowo ze zbiornika wody opadowej oraz ze zbiornika 
stacji recyklingu 

B. ścieki socjalno-bytowe - zrzut do szczelnego szamba wybieralnego będącego 
własnością firmy Magnum Sp.J., zgodnie z podpisanym oświadczeniem o odbiorze 
ścieków

C. ścieki technologiczne z mycia oraz deszczowe - zrzut do zbiornika magazynowego 
układu recyklingu oraz do otwartego zbiornika wód deszczowych

D. energia elektryczna – z istniejącej rozdzielni z wykorzystaniem projektowanego 
przyłącza.
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sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne  oraz 
szczegółowych zasad  prowadzenia w  nich gospodarki leśnej - Dz. U. z 1992 r. Nr 67, poz. 337. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów 
siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie - Dz. U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1029. 

9. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz.U. 2001 nr 115 poz.1229) (tekst jednolity (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

Akty wykonawcze

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 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. Nr 283, poz. 2841)

10.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717.

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane- Dz. U. Nr 89, poz. 414 (Tekst jednolity: 2006 nr 
156 poz. 1118.

12. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, 
sporządzona  w Genewie  dnia 13 listopada 1979 r. - Dz.U. z 1985 r. Nr 60, poz. 311 i 312. 

13.  Ustawa  z  dnia  11  stycznia  2001  r.  o  substancjach  i  preparatach  chemicznych  -  
Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późniejszymi zmianami

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki – 
Dz. Nr 215 , poz.1588

14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (tekst jednolity z 2007 r., w Dz.U. nr 39,  poz. 251 
ze zmianami).

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20030800717
http://www.wrotapodlasia.pl/NR/rdonlyres/A8AA0128-7D44-4576-B35E-810F76623708/0/4o_ochr_przyrody.rtf
http://www.wrotapodlasia.pl/NR/rdonlyres/A8AA0128-7D44-4576-B35E-810F76623708/0/4o_ochr_przyrody.rtf
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 
Dz. U. 2001 nr 112 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń 
substancji , które powodują , że urobek jest zanieczyszczony – Dz. .U. Nr 55, poz.498,

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia  2006 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub , jednostkom 
organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku Dz.U. Nr 
75, poz. 527

 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  12 czerwca  2007 r.  zmieniające  rozporządzenie  w 
sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów 
danego typu Dz.U.Nr.121, poz.832

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 
Dz. U. z 2007 r. Nr 228 poz. 1685

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na 
prowadzenie działalności. Dz.U. Nr 23, poz. 136

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów, lub 
ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i 
średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów 
(2001.152.1735) 

15.Ustawa  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  opakowaniach  i  odpadach  opakowaniowych  
(Dz. U. Nr 63, poz. 638). 

16.Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639).
(t.j.; Dz. U.     z 2007 r.     Nr 90, poz.     607);  

17. Instrukcja 338/96  ITB „ Metody  Określania  emisji  i  imisji  hałasu przemysłowego 
w środowisku oraz  program komputerowy HPZ_95_ITB  Instytut  Techniki Budowlanej  Warszawa 
1996 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20010630639
http://www.demel.pl/manual/7_akt_1735.htm
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22. ZAŁĄCZNIKI:

1. Aktualny odpis z KRS.

2. Wypis z rejestru gruntów z dnia 29.08.2008 oraz kopia wyrysu z ewidencji.

3. Postanowienie  Burmistrza Gogolina nr WG.VI-7610-18/2008 z dnia 24.10.2008 r. o obowiązku 
sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie.

4. Postanowienie  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krapkowicach
nr NZ/TM-4325-38/08 z dnia 03.10.2008 r. o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.

5. Wypis i wyrys z mpzp miejscowości Chorula.

6. Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:1000.

7. Plan zagospodarowania działki w skali 1:500.

8. Pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu określające aktualny stan 
jakości powietrza.

9. Decyzja  Starosty  Krapkowickiego nr  ROŚ.6223-2/09  z  dnia  07.05.2009  r.  -  pozwolenie 
wodnoprawne na pobór wody podziemnej ze studni głębinowej.

10. Oświadczenie firmy Magnum Sp.J. w Choruli z dnia 14.05.2009 o odbiorze nieczystości 
płynnych do wspólnego szamba.

11.Zaświadczenie firmy Górażdże Cement S.A. w Choruli na sprzedaż energii elektrycznej.

12. Dane techniczne Betoniarni BRS-1000M firmy Zremb.

13. Karta Charakterystyki Wyrobu: dodatek do betonu.

14. Dane  wprowadzane  do  obliczeń  propagacji  hałasu  oraz  ich  wyniki  wraz  z  planem 
sytuacyjnym z naniesionymi izofonami oraz z planem lokalizacji źródeł hałasu.

15. Dane wprowadzane do obliczeń rozprzestrzeniania  się  zanieczyszczeń oraz  ich wyniki 
wraz z planem sytuacyjnym z naniesionymi izoliniami.
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