
ttORMISTRZ TOLBORZA
pow. piotrkowski

woj. todzkie

RB.6220.9.20.2018.SO Wolborz, dn.04.02.2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art.71 ust.l ust. 2 pkt. 1, art. 82 ust. 1, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.,
0 udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U 2018. poz. 2081), dalej
ustawa ,,o.o.s" i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks post^powania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.), dalej ustawa ,,k.p.a.", a takze §3 ust.
1 pkt. 52 lit b), §3 ust. 1 pkt. 56 lit. b), § 3 ust. 1 pkt. 37 rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogqcych znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz.
U. 2016 poz. 71 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.11.2018r., uzupelnlonego w dniu
14.11.2018 r. Pani Anna Nowak, petnomocnika Centrum Wynajmu Nieruchomosci Sp. z o.o. z
siedziba^ w Krotoszynie, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsi?wzi?cia polegajacego na: budowie zakladu dystrybucji towarow przemyslowych i
spozywczych wraz z infrastruktura^ towarzyszac^ w Wolborzu (gmina Wolborz, powiat
piotrkowski, woj. lodzkie) na dzialkach nr ewid.: 1590/3, 1593/1, 1594/3, 1592/2 obreb 8 m.
Wolborz oraz cz§sci dzialek drogowych 1592/1 obr^b 8 m. Wolborz, 1679/5 obr^b 9 m.
Wolborz.

orzekam w nast^pujqcy sposob:

Zmiane decyzji Burmistrza Wolborza z 30 maja 2018 r., zank: RB.6220.3.24.2017.MJ o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi^wzi^cia polegajacego na: budowie zakladu
dystrybucji towarow przemyslowych i spozywczych wraz z infrastruktura towarzysz^c*}
w Wolborzu (gmina Wolborz, powiat piotrkowski, woj. todzkie) na dzialkach nr ewid.:
1590/3, 1593/1, 1594/3, 1592/2 oraz cze>ci dzialek drogowych 1592/1, 1679/5, w
nast^puj^cym zakresie:

1. Zakres i miejsce realizacji przedsie^vzi^cia okreslone w pkt. I ww.
decyzji, po wnioskowanych zmianach otrzymuje nastepuj^jce brzmienie:

Przedmiotowe przedsi^wzi^cie polegac b?dzie na budowie zaktadu dystrybucji
towarow przemystowych i spozywczych wraz z infrastruktur^ towarzysz^c^ w Wolborzu
na dzialkach o nr ew. 1590/3, 1593/1, 1594/3 i 1592/2 obreb 8 i czesci dzialek 1592/1 obreb
8 i 1679/5 obr^b 9. Inwestycja zlokalizowana zostalla na terenie o iqcznej powierzchni ok.
10,15 ha. W ramach przedsi?wzi?cia planuje sie wykonanie m.in.: obiektu kubaturowego -
zakladu dystrybucji towarow przemystowych i spozywczych wraz z infrastruktura,
towarzysz^c^ tj. parkingiem do 87 miejsc dla samochodow osobowych i do 33 dla
samochodow ciezarowych, wewn^trznym ukladem komunikacyjnym zjazdem z drogi
powiatowej oraz drogi gminnej, sieci^ kanalizacji sanitarncj i wodoci^gowej w obr^bie
planowanej inwestycji, wl^czonej do projektowanej sieci gminnej, siecia^ kanalizacji
deszczowej w obrebie dzialek Inwestora z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego,
przyt^czy do gminnej sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, zagospodarowaniem
terenow zielonych w obrebie ww. dziatek, szczelnego zbiornika retencyjnego, budynku
portierni, instalacji 5 zbiornikow na gaz LNG, instalacji wagi samochodowej, wiaty na
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rowery, wiaty na potrzeby skladowania opakowan oraz instalacje 2 agregatow
pr<7dotworczych.

II. Nalezy nadac nast^pujqce brzmienie warunkom opisanym w:
/. punkcie 11.20. ww. decyzji:
Do ogrzewania pomieszczeri, c.w.u. i ogrzewania myjki wykorzystac 2 kotJy gazowe oraz
42 promienniki gazowe w hall zasilane gazem LNG. Gaz LNG pobierac z projektowanych
zbiornikow na gaz, a po wykonaniu przylacza z sieci gazowej.
2. punkcie II. 25, ww. decyzji:
Od strony wschodniej terenu inweslycji zaprojektowac zieleri izolacyjna_ skiadaj^c^ sie; z
rodzimych gatunkow drzew lisciastych i iglaslych takich jak brzoza brodawkowata, sosna
zwyczajna, swierk pospolity, zywotniki.
3. punkcie II. 28. ww. decyzji:
Zaprojektowac zbiornik retencyjny gruntowy ze szczelnym dnem wylozonym folia_.
Brzegi zbiornika nalezy zabezpieczyc w wysokosci od 1,65 m do 2,00 m ponad
powierzchnicj terenu, w celu zabezpieczenia przed wnikanlem drobnych zwierzat
4. punkcie HI. I. \vw. decyzji:
Zaprojektowac 1 wykonac 1 hale magazynowi| z przylegajacymi do niej 2 budynkami
socjalnymi oraz 1 budynkiem technicznym o t^cznej maksymalnej powierzchni zabudowy od
42 200 rrr do 42 500 m2 wraz z niezbedna^ infrastruktura towarzyszac£j w tym niezbednymi
przyl^czami do budynkow
5. punkcie II. 2. ww. decyzji:
Zaprojektowac i wykonac wartownie przy wjezdzie o maksymalnej powierzchni zabudowy do
100m2.
6. punkcie II. 4. ww. decyzji:
Zaprojektowac i wykonac budow? tcrenow utwardzonych o powierzchni od 46 500 m2 do
47 000 m2 (w tym drog. placow manewrowych. parkingow dla samochodow osobowych i
parkingow dla T1R, chodnikow, dojsc, opasek itd.)
7. punkcie II. 5. ww. decyzji:
Zaprojektowac i wykonac tereny biologicznie czynne o powierzchni od 11 500 m2 do 12 500
nr.
8. punkcie II. 6. ww. decyzji:
Od strony wschodniej terenu inwestycji zaprojektowac zielen izolacyjn^ skladajac^ sie z
rodzimych gatunkow drzew lisciastych i iglastych takich jak brzoza brodawkowata, sosna
zwyczajna, swierk pospolity, zywotniki.
9. punkcie II. 7. ww. decyzji:
Zaprojektowac szczelny zbiornik retencyjny gruntowy o min. pojemnosci 3000 m3. Brzeg
zbiornika nalezy zabezpieczyc w wysokosci od 1,65 m do 2,00 m ponad powierzchni^ terenu,
w celu zabezpieczenia przed wnikaniem drobnych zwierzat.
10. punkcie II. 9. ww. decyzji:
Zaprojektowac na terenie przedsiewziecia maksymalnie nastepujace zrodia halasu:

7 wentylatorow dachowych o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 85 dB,
2 wentylatory dachowe o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 82 dB,
14 wentylatorow dachowych o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 80 dB.
21 wentylatorow dachowych o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 75 dB.
2 wentylatory dachowe o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 87 dB,
4 czerpnie dachowe o rownowaznym poziomie mocy austycznej do 75 dB,



4 wyrzutnie dachowe o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 75 dB,
6 agregatow klimatyzacyjnych o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 80 dB,
3 agregaly klimatyzacyjne o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 85 dB,
3 centraie wentylacyjne o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 85 dB,
3 wyrzutnie scienne o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 80 dB,
Agregat chtodnlczy o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 93 dB.
Awaryjny agregat pradotworczy o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 91

dB,
Skraplacz o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 85 dB,
Agregat chJodniczy gazu o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 85 dB,
Agregat sprezarkowy o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 85 dB,
5 skraplaczy chlodzonych powietrzem o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do

68 dB.
//. .punkcie II. 20. ww. decyzji:
Zaprojektowac na terenie inwestycji instalacje energetycznego spalania paliw (opalana
gazem LNG, a po wykonaniu przyJacza gazem ziemnym z sieci gazowej ) skladajaca si? z:

36 promiennikow gazowych o mocy 45 kW kazdy, ktorych zadaszony wylot o
srednicy 0,1 m, umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz 15,3 m n.p.t.,

6 promiennikow gazowych o mocy 45 kW kazdy, ktorych zadaszony wylot o srednicy
OJ m, umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz 9,3 m n.p.t.,

palnikow gazowych na potrzeby grzewcze centrali myjki skladajaca^ si? z palnika o
mocy do 75 kW i 2 palnikow o mocy do 1 10 kW, ktorych zadaszony wylot o srednicy 0,1
m, umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz 9 m n.p.t.,

kotla o mocy do 60 kW, ktorego niezadaszony wylot o srednicy ok. 0,1 m, umieszczony
bedzie na wysokosci nie mniejszej niz 9 m n.p.t.,

kotJa o mocy do 400 kW, ktorego niezadaszony wylot o srednicy ok. 0,3 m,
umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz 9 m n.p.t.,

III. Przed rozpocz^ciem realizacji przedsie^vziejcia nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia:

1. Oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko w ramach postepowania w
sprawie wydania pozwolenia na budowe.

2. Postepowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na srodowisko.
3. Analizy porealizacyjnej

Uzasadnienie
Zgodnie z przepisem art. 71 ustawy ,,o.o.s.", decyzja o srodowiskowych

uwarunkowaniach okresla srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia. Uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1. przedsiewziec zawsze znacz^co oddziatywuj^cych na srodowisko,
2. przedsi9wzi$c mog^cych potencjalnie znacz^co oddzialywac na srodowisko.

W dniu 05.11.2018 r. do Urzedu Miejskiego w Wolborzu wptynaJ wniosek Pani Anna
Nowak - peinomocnika Centrum Wynajmu Nieruchomosci Sp. z o.o., o zmian? decyzji
srodowiskowej nr RB.6220.3.24.2017.MJ dla przedsiewziecia polegajacego na: budowie zakJadu
dystrybucji towarow przemyslowych i spozywczych wraz z infrastruktura towarzyszaca w
Wolborzu (gmina Wolborz, powiat piotrkowski, woj. lodzkie) na dzialkach nr ewid.: 1590/3,
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1593/1, 1594/3, 1592/2 oraz czesci dziatek drogowych 1592/1, 1679/5. Do wniosku dotyczono,
raport o oddzialywaniu na srodowisko przedsi^wzi^cia.

W dniu 13.11.2018 r. organ prowadzaey post^powanie wezwal pelnomocnika inwestora
do uzupelnienia wniosku min. o: kopi$ mapy ewidencyjne obejmuj^ca przewidywany teren, na
ktorym b^dzie realizowane przedsi^wzi^cie oraz obejmuj^ca teren na ktory b^dzie ono
oddzialywac, wypisy z rejestru gruntow dla dzialek obejmuj^cych teren planowanej inwestycji,
oryginal pelnomocnictwa, dowody wniesienia oplaty skarbowej za decyzje 1 pclnomocnictwo.

W dniu 14.11.2018 r. Pani Anna Nowak przedlozyla uzupelnienie wniosku, w zwi^zku
z c/ym, Burmistrz Wolborza zawiadomieniem z dnia 15.11.2018 r. znak: RB.6220.9.2.2018.SO,
poinformowat o wszcz^tym post^powaniu pelnomocnik inwestora, strony post^powania,
mieszkaricow poprzez umieszczenie zawiadomienia na tablicach ogloszeri w Solectwie Wolborz,
w siedzibie Urzedu Miejskiego w Wolborzu oraz na stronie internetowej BIP Urzedu Miejskiego
w Wolborzu.

Planowane przedsiewziecie z uwagi na zakres, zgodnie z §3 ust. I pkt. 52 lit b), §3 ust.
I pkt. 56 lit. b), § 3 ust. I pkt. 37 Rozpor/adzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie przedsi^wzi^c mog^cych znacz^co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 2016 poz.
71 zc zm.),, zakwalifikowane zostalo do przedsi$wzi§c mog^cych potencjalnie znaczaco
oddzialywac na srodowisko.

Nast^pnie Burmistrz Wolborza, w dniu 15.11.2017 r. obwieszczeniem znak:
RB.6220.9.3.2018.SO poinformowal inwestora, strony postepowania oraz mieszkancow o
prowadzonym post^powaniu administracyjnym oraz o mozliwosci zapoznania si$ z dokumentacja
zawierajqcq raport o oddzialywaniu ww. przedsiewzi^cia na srodowisko na tablicach ogloszeri w
Solectwie Wolborz, w siedzibie Urzedu Miejskiego w Wolborzu oraz na stronie internetowej BIP
Urzedu Miejskiego w Wolborzu. Organ prowadzaey postepowanie art. 106 ustawy „ k.p.a." oraz
art. 77 ust. 1 pkt. 1 ustawy ,,o.o.s." zwrocil si^ z prosba o uzgodnienie warunkow jego realizacji
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w l.odz w dniu 15.11.2018 r., przy pismie znak:
RB.6220.9.6.2018.SO oraz na podstawie art. 106 ustawy „ k.p.a." oraz art. 78 ust. 1 pkl. 2 ustawy
z „ o.o.s." zwrocil si^ z prosb^ o zaopiniowanie warunkow realizacji przedsi^wzi^cia do
Paristwowego Povviatowego Inspektoratu Sanitarnego w Piotrkow Trybl5.11.2018 r., przy pismie
znak: RB.6220.9.5.2018.SO, a takze na podstawie art. 106 ustawy ,, k.p.a." oraz art. 77 ust. 1 pkt
4 ustawy z „ o.o.s." o uzgodnienie warunkow jego realizacji do Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody polskie w Piotrkowie Tryb. w dniu 15.11.2018 r., przy pismie znak:
RB.6220.9.7.2018.SO.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 19.11.2018 r., znak:
WOOS.4221.205.2018.PJe zawiadomil Burmistrza Wolborza o koniccznosci uzupelnienia
przez inwestora brakow merytorycznych we wniosku o zmian^ decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. W zwi^zku z czym przy pismie znak: RB.6220.9.8.2018.SO z dnia
20.11.2018 r. tut. urzad przeslal pelnomocnikowi inwestora kserokopi^ w/w pisma RDOS w
Lodzi w celu przedlozenia uzupelnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania.

W dniu 23.11.2018 r. Pani Anna Nowak, pehiomocnik inwestora, przedlozyia
uzupemienie do wniosku dla planowanego przedsiewzi^cia.

W dniu 27.11.2018 r. wplyne^o pismo Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Piotrkowie Tryb. z dnia 23.11.2018 r. znak: PPIS-ON-ZNS-440/9/2018, w ktorym zaopiniowal
pozytywnie - pod wzgl^dem wymagari higienicznych i zdrowotnych warunki realizacji dla ww.
przedsi^wzi^cia w zakrcsie okreslonym w ,,Raporcie..."

W zwiazku z przedlozeniem przez pehiomocnika inwestora uzupelnienia wniosku tut.
organ w mysl art. 78 ust.l pkt. 2 ustawy ,,o.o.s.", pismem z dnia 27.11.2018 r., znak:
RB.6220.9.9.2018.SO ponownie zwrocil sic do PP1S w Piotrkowie Tryb. o zaopiniowanie
warunkow realizacji w/w przedsie^vzieeia, przy pismie znak: RB.6220.9.10.2018.SO z dnia
27.11.2018 r. przesM przedlozone uzupelnienie do RDOS w Lodzi oraz przy pismie znak:



RB.6220.9.I1.2018.SO z dnia 27.11.2018 r. przestal przedlozone uzupeinienie do PGW Wody
Polskie w Piotrkowie Tryb.

W dniu 30.11.2018 (poczta^ elektronicznaj do tut. urz^du wplynelo postanowienie
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak:
WA.RZS.436.1.950.2018.ZZ03.SO z dnia 29.11.2018 r. o uzgodnieniu realizacji przedsi?wzi?cia
bez okreslenia dodatkowych warunkow.

Nastepnie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 04.12.2018 r., znak:
WOOS.4221.205.2018.PJe.2 przeslaJ do tut. organu pismo o niezwloczne przekazanie
uzupelnicnia brakow merytorycznych w raporcie oddzialywania na srodowisko. W zwiazku
z czym przy pismie znak: RB.6220.9.12.20I8.SO z dnia 04.12.2018 r. tut. urzad przesM
pclnomocnikowi inwestora kserokopi? w/w pisma RDOS w Lodzi w celu przedlozenia
uzupelnienia w terrninie 14 dni od daty otrzymania.

W dniu 05.12.2018 do tut. urz^du wpiynelo zawiadomienie Dyrektora Zarzqdu Zlewni w
Piotrkowie Tryb. znak: WA.ZZO.3.436.814/851.2018.SO z dnia 28.01.2018 r. o przekazaniu
wniosku Burmistrza Wolborza o uzgodnienie warunkow realizacji przedsi$wzi$cia (znak:
RB.6220.9.7.2018.SO z dnia 15.11.2018 r. wraz z uzupelnieniem do wniosku znak:
RB.6220.9.11.2018.SO z dnia 27.11.2018 r.) do rozpatrzenia przez Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nastepnie w dniu 10.12.2018 r. do tut. urzedu wptynelo pismo Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. z dnia 07,12.2018 r., znak: PPIS-ON-
ZNS-440/9/2018(2) z informacja_, ze uzupelnienie raportu przeslane pismem znak:
RB.6220.9.9.2018.SO nie stanowi podstawy do zmiany zajetego juz stanowiska w przedmiotowej
spawie.

W zwiazku z przedlozeniem przez pehiomocnika inwestora aneksu do raportu tut. organ w
mysl art. 78 ust.l pkt. 2 ustawy ,,o.o.s.", pismem z dnia 10.12.2018 r., znak:
RB.6220.9.13.2018.SO ponownie zwrocil si? do PPIS w Piotrkowie Tryb. o zaopiniowanie
warunkow realizacji w/w przedsiewziecia, przy pismie znak: RB.6220.9.14.2018.SO z dnia
10.12.2018 r. przeslal przedlozone uzupetnicnie do RDOS w Lodzi oraz przy pismie znak:
RB.6220.9.15,2018.SO z dnia 10.12.2018 r. przeslal przedlozone uzupeJnienie do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Burmistrz Wolborza w dniu 10.12.2018 r. wydat obwieszczenie znak:
RB.6220,9.16.2018.SO, w ktoryrn poinformowal pelnomocnika inwestora, strony
i mieszkancow Solectwa Wolborz o mozliwosci zapoznania si$ ze zgromadzon^ dokumentacj^
dotycz^cfj w/w przedsiewziecia zawieraj^ca raport o oddziatywaniu na srodowisko planowanego
przedsiewzi^cia wraz z uzupeinieniami raportu. W wyznaczonym terminie nie wplyn^ly do tut.
urzedu zadne uwagi, czy wnioski.

W dniu 20.12.2018 do tut. urzedu wplyneto postanowienie Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: WA.RZS.436.1.974.2018.ZZ03.SO z dnia
19.12.2018 r. o stwierdzeniu aktualnosci i podtrzymaniu uzgodnienia bez okreslenia dodatkowych
warunkow realizacji przedmiotowego przedsiewziecia w postanowieniu uzgadniajqcym z
29.11.2018 r. znak: WA.RZS.436.1.950.2018.ZZ03.SO.

Nast^pnie w dniu 27.12.2018 r. do tut. urzedu wplyn^lo pismo Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb, z dnia 19.12.2018 r., znak: PPIS-ON-
ZNS-440/9/201 8(3) z informacja, ze przedstawione materiaty nie stanowi podstawy do zmiany
zajetego juz stanowiska w przedmiotowej spawie.

W dniu 17.12.2018 r. do tut. urzedu wplynelo postanowienie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lodzi, znak: WOOS.4221.205.2018.PJe.,3 dotyczace uzgodnienia
warunki realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

W zwiazku z powyzszym Burmistrz Wolborza w dniu 25.01.2019 r. wydat zawiadomienie
znak: RB.6220.9.18.2018.SO, ktorym poinformowal pemomocnika inwestora, strony
i mieszkancow Solectwa Wolborz o mozliwosci zapoznania si^ ze zgromadzon^ dokumentacja. W
wyznaczonym terminie nie wplynely do tut. urz^du zadne uwagi. czy wnioski.



Burmistrz Wolborza przeanalizowal zebrany w toku post?powania material i okresltf
zmiane warunkow realizacji przedsi?wzi?cia okreslonych w decyzji Burmistrza Wolborza z
30 maja 2018 r., zank: RB.6220.3.24.2017.MJ o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsi?wzi?cia. Organ prowadz^cy post?powanie w szczegolnosci
przeanalizowal raport o oddzialywaniu przedsi?wzi?cia na srodowisko wraz z przedktzonymi
aneksami, rozstrzygnieeia zawarte w uzgodnieniu warunkow realizacji przedsi?wziecia okreslone
przez Regionalnego Dyrektora Srodowlska w Lodzi, Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz opinie Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Piotrkowie Tryb.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego bedzie budowa zakladu dystrybucji towarow
przemystowych i spozywczych wraz z infrastrukturq towarzyszqc^. W ramach przedmiotovvej
inwestycji planuje si? wykonanie nastepujacych obiektow:

obiektu kubaturowego - zakladu dystrybucji towarow przemyslowych i spozywczych
wraz z infrastrukturq towarzysz^c^ tj. parkingiem do 87 miejsc dla samochodow
osobowych i do 33 dla samochodow ciezarowych, wewn?trznym ukladem
komunikacyjnym, zjazdem z drogi powiatowej oraz drogi gminnej, siecia^ kanalizacji
sanitarncj i wodoci^gowej w obr^bie piano wanej inwestycji, wl^czonej do
projcktowanej sieci gminnej, siecia^ kanalizacji deszczowej w obrebie dzialek
Inwestora z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego, przyl^czy do gminnej sicci
energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, zagospodarowaniem terenow zielonych
w obrebie ww. dziatek, szczelnego zbiornika retencyjnego, budynku port ierni ,
instalacji 5 zbiornikow na gaz LNG, instalacji wagi samochodowcj, wiaty na rowery,
wiaty na potrzeby skladowania opakowan oraz instalacje 2 agregatow pr^dotworc/ych,
budowa szczelnego zbiornika retencyjnego gruntowego;
budowa budynku portierni;
instalacja 5 zbiornikow na gaz LNG;
instalacja wagi samochodowej;
budowa wiaty na rowery;
budowa wiaty na potrzeby skladowania opakowan,
posadowienie dwoch agregatow prqdotworczych.
Budowa ob iek tu przebiegac bedzie etapowo. W I e tapie i n w e s t y c j i

przewiduje si? wykonanie hali w osiach K-S oraz obiektow socjalnych i techniczno-
biurowych zewn^trznych, pompowni i zbiornika wody hydrantowej, zbiornika retencyjnego,
portierni. Przewiduje si? rowniez ogrodzenie catej inwestycji oraz wykonanie fragmentu placu
betonowcgo, drogi pozarowej umozliwiaj^cej obslug? I. etapu, wykonanie przyl^czy do
gminnej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonanie przyl^czy do gminnej
sieci wodoci^gowej, wykonanie przyl^cza energetycznego. Reszta inwestycji oraz
uprz^tniecie terenu po zapleczu budowy stanowic bedzie etap II.
Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie w sqsiedztwie terenu inwestycji wystepujq: od
poludnia - asfaltowa droga dojazdowa do pol i tereny rolne, od zachodu - tereny rolne, od
polnocy - polna droga, a dalej tereny lesne, od wschodu - droga powiatowa rclacji Wolborz-
Kolo, dalej tereny rolne. Ponadto zgodnie z przedstawionymi informacjami najblizszy
budynek mieszkalny znajduje si? po drugiej stronie drogi powiatowej, na dziafce o nr
ewidencyjnym 1700/1, w odleglosci ok. 78 m na pomocny wschod od granicy terenu
Inwestora. W dalszej odlegtosci na potnocny wschod znajduje si? budynek mieszkalny
oddalony od terenu inwestycji ok. 150 m, a takze w odleglosci ok. 160 m na wschod od
terenu planowanej inwestycji znajduje si? zabudowa zagrodowa.



Dla analizowanego obszaru obowi^zuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z zapisami zawartymi w m.p.z.p. przedmiotowy teren przeznaczony
pod inwestycje. oznaczony jest symbolem 1 P.U,S (ks, wz, no, e) - o przeznaczeniu
podstawowym jako logistyka, przemysl, produkcja, uslugi, skfady oraz o przeznaczeniu
uzupeJniajacym jako infrastruktura techniczna, w tym uzbrojenie terenu, wewnetrzny uklad
komunikacyjny, parkingi. Ponadto dzialki onr ewid. 1593/2 oraz 1594/4 oznaczone Sc(,
symbolem R, Z o przeznaczeniu jako uzytkowanie rolnicze, zielen naturalna.

Obecnie teren objety zakresem opracowania. tj. dzialki o nr ewidencyjnych 1590/3,
1593/1, 1594/3, 1592/2 obr^b 8 i czesci dziatek drogowych 1592/1 obreb 8 i 1679/5
obreb 9, w mie jscowosc i Wolborz , stanowia,, w c h w i l i obecnej teren budowy oraz
g r u n t y ro lne . Na analizowanym terenie brak jest jakichkolwiek zabudowy oraz
zadrzewien. W okresie prowadzonych prac budowlanych w ramach przedsiewziecia nie
bedzie prowadzona wycinka drzew. Bilans powierzchniowy przedmiotowej inwestycji
przedstawiac bedzie si? w nastepujqcy sposob:

powierzchnia hali magazynowej wraz z budynkami przyleglymi - od 42 200 m2 do
42500m 2

powierzchnia portierni - od 50 m2 do 100 m2 ,
powierzchnia zbiornika wody p.-poz i pompowni - od 85 m2 do 180 m2,
powierzchnia terenow utwardzonych (drogi, chodniki, parking) - od 46 500 m2 do 47
200m 2

Iqczna pow. zabudowy wraz z pow. terenow utwardzonych - od 88 800 m2 do 89 980

laczna powierzchnia biologicznie czynna -od I 1 900 m2 do 12 500 m2 ( w tym : zielen
izolacyjna wysoka od 750 m2 do 800 m2, zielen urzqdzona niska od 9000 m2 do 10000
m% zbiornik retencyjny ).

Hala magazynowa zaprojektowana bedzie jako obiekt wolnostoj^cy przeznaczony do
magazynowania produktow z sektorow spozywczych (wielobranzowe, nabial, owoce,
warzywa, mieso) i przemysfowych (chemia gospodarcza). Dystrybucja skierowana bedzie
do wtasnych sklepow spozywczych sieci Dino. Planowana do realizacji hala zostanie
vvyposazona w system wysokiego regalowania, a proces zaladunku oraz wyJadunku
odbywac sie bedzie za pomoca^ wozkow elcktrycznych. Hala bedzie miala mozliwosc
podzialu na k i l ka niezaleznych czesci, tj. magazyn produktow suchych, chlodnia i
mroznia, magazyn na opakowania i zwroty, warzywa i owoce oraz magazyn AGRO
(mieso I w^dliny). Infrastruktura zewnetrzna i wewnetrzna umozliwiac bedzie dowolnij
konfiguracj? uzytkowania. Do ogrzewania pomicszczcn, c.w.u, wykorzystane beda^ 2
kotiy gazowe oraz 42 promienniki gazowe w hal i zasilane gazem LNG.W czesci biurowo
socjalncj zainstalowane zostanij grzejniki, natomiast wewn^trz hali magazynowej aparaty
grzewcze. Dodatkowo wykonane bedq trzy budynki przy hali magazynowej. Budynki te
wykonane zostanif jako jedno i dwukondygnacyjne. W budynku po zachodniej stronic
hali magazynowej miescity sie beda^ pomieszczenia techniczne (m.in. kotiownia
gazowa, akumulatorownia, agregatorownia) oraz biuro. Natomiast po wschodniej stronie
hali b?d^ dwa budynki socjalne dla pracownikow.

Dla petnej dost^pnosci komunikacyjnej obiektu wokol hali magazynowej
zaprojcktowane bedij drogi wewnetrzne, spelniajqce wymogi drog pozarowych, zapewniajace
dojazd do miejsc parkingowych oraz dokow zaiadowczych, wykonane z kostki betonowej.
Nawierzchnia calego placu utwardzonego zostanie wykonana z kostki betonowej.
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W polnocnej cz9sci terenu inwcstycji zlokalizowanych bedzie 5 naziemnych
zbiornikow na gaz LNG. Zbiorniki te wykorzystywane b$dq do celow grzewczych i b?dq
wykorzystywane do momentu wykonania instalacji gazu ziemnego. Zapotrzcbowanic na gaz w
ciagu roku szacowane bedzie na ok. 368 265,6659 m3.

Na terenach zielonych wykonany b?dzie zbiornik rctencyjny gruntowy otwarty o
pojemnosci 3000 m3 na potrzeby retencji wod opadowych i roztopowych.

Proces sk ladowania po legal b^dz ie na p r z y j m o w a n i u , s k l a d o w a n i u ,
k o m p l e t a c j i i wydawaniu towarow z magazynu. Magazynowanie rozpoczynac si? bedzie od
przyj?cia towaru od jego nadawcy, ktory dostarczony zostanie do magazynu poprzez
transport samochodami ci?zarowymi wjezdzajcjcymi do dokow zaladunkowych.
Podstawowe zadania w czasie przyjmowania towaru to: rozladunek, sortowanie,
identyfikacja, kontrola ilosciowa i jakosciowa, przygotowanie towarow do skladowania oraz
przekazanie towaru do strefy skladowania. Rozladunek odbywac sie bedzie za pomocf}
wozkow elektrycznych. Nastepnie towar bedzie podlegal sortowaniu w celu utworzenia
grupy artykulow. Podstawowym kryterium tworzenia grup towarow jest podobienstvvo cech
fizycznych lub wymaganych warunkow przechowywania poszczegolnych jednostek
towarowych. Po dokonaniu rozpoznania towaru przeprowadzona bedzie kontrola
jakosciowo/ilosciowa. Kontrola ilosciowa polegala bedzie na zmierzeniu, zwazeniu lub
prze l i czcn iu dostarczonych towarow. Jakosciowa natomias t ograniczala polegala
bedz ie na sprawdzeniu czy jednostki Iadunkowe i ich zabezpieczenia nie 53 uszkodzone lub
naruszone. Dopiero po pozytywnym zakonczeniu weryfikacji towarow towar>' te zostan^ przyj^te
i formalnie dodane do stanu magazynu. Kolejnym krokiem procesu magazynowania
towarow bedzie skladowanie, ktore w pierwszej kolejnosci polegac bedzie na odbiorze
towarow ze strefy przyjec. Nastepnie towary zostana^ rozmieszczony w strefle skladowania.
Rozmieszczenie to bedzie uzaleznione od wymogow co do warunkow przechowywania,
technologii skladowania oraz typu jednostki ladunkowej. W wi^kszosci wypadkow wymagania
dotycza. temperatury i wilgotnosci powietrza lub ograniczenia dostepu do skladowanych
towarow. W zaleznosci od sposobu zagospodarowania magazynu , j ednos tk i Iadunkowe
przechowywane b$da_ bezposrednio na powierzchni do skladowania lub w przestrzeni
skladowania z wykorzystaniem odpowiednich do tego celu urza.dzen. Skladowany towar
pozostawac bedzie w miejscu jego przechowywania do czasu, gdy wyst£}pi na niego
zapotrzebowanic J t$ konkretn^ jednostk^ ladunkow^ wskaze system do przekazania do
kolejnej strefy. Wskazany towar zostanie pobrany ze strefy skladowania i umieszczony w
miejscu, w ktorym jest on odbierany. Kolejnym krokiem bedzie komplatacja zamowien, czyli
grupowanie towaru wedlug zamowien. Kontrola ilosciowa stworzonej jednostki ladunkowej
potwierdza poprawnosc kompletacji zamowien. Sprawdzona zostanie ilosc towaru oraz jego
rodzaj pod katem zgodnosci z zamowieniem klienta. Po pozytywnym wyniku kontroli ,
nastcpowac bedzie koncowe formowanie, pakowanie i oznaczenie jednostek ladunkowych oraz
wydanie towaru ze strefy wydan, co stanowic bedzie ostatni etap procesu magazynowania.

Projektowana inwestycja bedzie oswietlona oraz ogrodzona. Zuzycie energii
elektrycznej szacowane bedzie na poziomie do 30 MW/rok. Zjazd glowny dla samochodow
ciezarowych i osobowych odbywac bedzie si? na droge, powiatow^ nr 1913E/7 relacji
Wolborz - Kolo. Natomiast zjazd dla samochodow osobowych realizowany bedzie
projektowan^ droga. gminn^ od strony polnocnej planowanej inwestycji. Na tcrcnie
projektowanego zakladu zatrudnionych b?dzie l^cznie ok. 350 osob w tym: ok. 330
pracowrnikow fizycznych oraz ok. 20 pracownikow umyslowych. Inwestor zaklada
funkcjonowanie inwestycji w systemic 3 zmianowym po 8 h. Hala magazynowa bedzie czynna



24 godziny na dob?, przez 365 dni w roku. Maksymalna ilosc pracuj^cych na jednej zmianie
wyniesie 110 osob fizycznych i 10 osob biurowych.

Zgodnie z informacjami przedlozonymi w raporcie dla potrzeb bytowych oraz ochrony
przeciwpozarowej doprowadzona bedzie z gminnej sieci wodoci^gowej w ilosci ok. 7665
m3/rok.

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia zwiazana bedzie z wykorzystaniem
pewnych ilosci materiatow, surowcow, paliw oraz wody. Materialy wykorzystywane
podczas realizacji to przede wszystkim kruszywo, piasek, zwir czy tez karnien, stosowane do
podbudowy. Ponadto do jej realizacji wymagane bedzie zuzycie znacznej ilosci stall i
betonu.

W fazie budowy wystapia^ emisje do srodowiska zwi^zane przede wszystkim z:
halasem pochodz^cym z pracy urzadzeh i sprzetu budowlanego, pylow i gazow do atmosfery
ze spalania paliw w pojazdach transportu oraz z pracy urz^dzen budowlanych,
powstawaniem sciekow bytowych i odpadow.

Na etapie budowy powstaj^ce scieki bytowe czasowo gromadzone beda^ w szczelnych
przenosnych zbiornikach i systematycznie wywozone na oczyszczalnie.

Na etapie funkcjonowania inwestycji powstajace scieki bytowe w ilosci ok. 6,56 m3/h
odprowadzane beda^ wewnetrzn^ kanalizacj^ do gminnej kanalizacji poprzez gminny kolektor
zbiorczy, a nastepnie do oczyszczalni sciekow. Zgodnie z przedlozonymi informacjami w
zakresie zagospodarowania powstajacych wod opadowych i roztopowych z powierzchni
zadaszonych i utwardzonych Inwestor planuje ich odprowadzanie po podczyszczeniu w
osadniku i separatorze substancji ropopochodnych do projektowanego zbiornika retencyjnego,
a nastepnie do pobliskiej rzeki Goleszanki poprzez gminny system kanalizacji deszczowej.
Eksploatacja planowanego obiektu zwiazana bedzie rowniez powstawaniem sciekow
technologicznych. Scieki te pochodzic bed^ z myjki, za pomoc% ktorej odbywac sie bedzie
czyszczenie pojemnikow, a zatem tlustych powierzchni. Ilosc sciekow technologicznych bedzie
rowna zapotrzebowaniu na wode na cele przemyslowe, tj. 1,3 m /h. Scieki technologiczne
planuje si? odprowadzac do kanalizacji sanitarnej po uprzednim ich podczyszczeniu w
separatorze tluszczow.

Zrodlem halasu wytwarzancgo na etapie realizacji przedsiewziecia bed^
maszyny i urz^dzenia budowlane jak rowniez pojazdy dowoz^ce na teren budowy materialy
budowlane. Prace budowlane powodujace emisje halasu powinny bye prowadzone wyl^cznie
w porze dziennej. Halas, ktory bedzie powstawal podczas prac budowlanych, bedzie
zwiazany glownie z prac^ maszyn budowlanych oraz ruchem pojazdow ciezarowych.
Odpowiednia organizacja robot, prowadzenie prac w porze dnia oraz zapewnienie wysokiej
sprawnosci sprzetu wptyn^ znaczaco na zmniejszenie uciazliwosci akustycznych na
terenach s^siaduj^cych z placem budowy. Majac na uwadze, ze uciazliwosc ta bedzie miala
charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych, dotyczyla b?dzie jcdynie czasu
realizacji inwestycji i ustapi wraz z zakonczcniem prac, stwierdza sie, ze okresowy
niekorzystny wplyw na klimat akustyczny wokol prowadzonych robot b?dzie akceptowalny,
jako tymczasowe zjawisko typowe dla kazdej budowy, nie stanowi^ce zagrozenia.

Funkcjonowanie planowanego przedsiewziecia zwiazane bedzie z emisja^ halasu
pochodz^c^ od zrodet: punktowych, tj. wentylacja mcchaniczna, ruchomych, tj. transport
pojazdow ciezarowych i osobowych oraz kubaturowych.

Planowane do realizacji przedsiewziecie wyposazone zostanie w wenlylacje
mechaniczn^ o nastepujecych parametrach:

- 7 wentylatorow dachowych o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 85 dB,



- 2 wentylatory dachowe o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 82 dB,
- 14 wentylatorow dachowych o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 80 dB,
- 21 wentylatorow dachowych o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 75 dB,
- 2 wentylatory dachowe o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 87 dB,
- 4 czerpnie dachowe o rownowaznym poziomie rnocy akustycznej do 75 dB,
- 4 wyrzutnie dachowe o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 75 dB,
- 6 agregatow klimatyzacyjnych o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 80 dB,
- 3 agregaty klimatyzacyjne o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 85 dB,
- 3 centrale wentylacyjne o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 85 dB,
- 3 wyrzutnie scienne o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 80 dB,
- Agregat chlodmczy o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 93 dB,
- Awaryjny agregat pradotworczy o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 91 dB,
- Skraplacz o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 85 dB,
- Agregat chtodniczy gazu o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 85 dB,
- Agregat sprezarkowy o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 85 dB,
- 5 skraplaczy chlodzonych powietrzem o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do
68 dB,

W przewidzianym do budowy obiekcie nie przewiduje si$ procesow mogacych
emitowac w jego wn^trzu znaczacego halasu. Funkcjonowanie zakiadu dystrybucji
towarow przemyslowych i spozywczych zwi^zane bedzie rowniez z poruszaniem sic po
terenie satnochodow osobowych i ciezarowych, Hala magazynowa bedzie czynna 24 godziny
na dobe, przez 365 dni w roku.

Najblizszy budynck zabudowy jednorodzinnej znajduje si$ po drugiej stronie drogi
powiatowej, na dzialce o nr evvid. 1700/1 w odleglosci ok. 78 m na polncny wschod od
granicy terenu Inwestora. Dopuszczalny poziom halasu dla zabudowy jednorodzinnej dla pory
dnia wynosi 50 dB, a dla pory nocy 40 dB, Ponadto w dalszej odlegtosci na polnocny
wschod znajduje si$ budynek mieszkalny oddalony od terenu inwestycji ok. 150 m a takzc w
odlcgtosci ok. 160 m na wschod od terenu planowanej inwestycji znajduje sie zabudowa
zagrodowa. Dopuszczalny poziom halasu dla zabudowy zagrodowej dla pory dnia wynosi 55
dB, a dla pory nocy 45 dB. W wyniku przeprowadzonej analizy oddzialywania
akuslycznego, uzyskano mapy akustyczne terenu inwestycji oraz terenow sa_siadujacych.
Jak wykazala przedstawiona analiza, zaproponowane rozwigzania powinny pozwolic na
dostateczne ograniczenie oddzialywania akustycznego inwestycji w taki sposob, aby
wycliminowac ponadnormatywne oddzialywania przedmiotowego przedsiewzi^cia.
Ponadto przeprowadzona analiza wykazala, ze realizacja przedmiotowego przedsi^wzi^cia
nie spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego w sasiedztwie, nie bedzie stanowic
zagrozenia dla terenow chronionych akustycznie i nie bedzie oddzialywac na zdrowie ludzi.

Podstawowymi zrodlami oddzialywania na powietrze w trakcie realizacji
planowanej inwestycji bedzie wykorzystywany park maszyn budowlanych, glownie
samochodow ciezarowych, dzwigu, koparek jak rowniez nieznaczne pylenie wtornc. mogace
powstawac podczas poruszania sie pojazdow mechanicznych po drogach i w czasie transportu
materialow budowlanych. Wystapi zatem emisja zanieczyszczeh do powietrza w zwi^zku ze
spalaniem paliw oraz zwiekszenie zapylenia. W celu ograniczenia negatywnego
oddzialywania sprzetu i srodkow transportu na srodowisko nalezy zadbac o ich
prawidlowq eksploatacj? i wlasciwq konserwacje. Wszelkie emisje powstajqce na etapie
realizacji przedsi^wziecia beda^ miec charakter krotkotrwaly, przemijajacy i zostana^
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ograniczone do terenu, do ktorego Inweslor posiada tytuJ prawny. Uci^zl iwosci zwiazane
z etapem budowy ustapia^ po zakonczcniu budowy planowanego przedsiewziecia.

Na etapie funkcjonowania Zakladu wystepowac bedzie zarowno emisja
zorganizowana gazow i pylow wprowadzanych do powietrza (zrodta energetycznego spalania
paliw), jak i emisja n iezorganizowana ( s p a l a n i e p a l i w w pojazdach poruszajacych si?
po te ren ie zakladu) . Do ogrzewania wykorzystane zostan^: kociol gazowy o mocy do 60
kW, kociof gazowy o mocy do 400 kW oraz 42 p romienn ik i gazowe o mocy do 45 kW.
Na potrzeby grzewczc myjki przewidziano wykorzystanie 3 palnikow gazowych - 1 szt. o
mocy do 75 kW oraz 2 szt. o mocy dol 10 kW. Urzadzenia te bedq zasilane gazem LNG, a po
wykonaniu przyfacza do sieci gazowej -gazem ziemnym.

Ponadto zrodlem ernisji zanicczyszczcri do powictrza atmosferycznego b?dzie
spalanie benzyn i oleju napedowego w silnikach samochodowych, pojazdow poruszajacych si?
i parkujacych na terenie projektowanego parkingu. W celu zmniejszenia negatywnego
wptywu planowanej inwestycji na stan powietrza atmosferycznego Od strony wschodniej
terenu inweslycji zaprojcktowac zieleri izolacyjn^ skladajqcq. si?; z rodzimych gatunkow drzew
lisciastych i iglaslych takich jak brzoza brodawkowata, sosna zwyczajna, swierk pospolity,
zywotniki.. Z prze p rowadzonych obl iczer i wyn ika , ze d la w s z y s t k i c h
zan ieczyszczer i dot rzy mane 53 obowiazujacc s tandardy j a k o s c i p o w i e t r z a ,
zarowno na te renie p r z e d s i e w z i e c i a jak i w najblizszej okolicy.

Etap realizacji przedmiotowego przedsiewziecia zwia_zany bedzie z przeksztalceniem
ziemi na dzialkach inwestycyjnych. W wyniku prowadzonych prac budowlanvch powstanq
odpady zwiazane z uzytkowaniem sprz^tu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza
socjalnego dla pracovvnikow. Przewidywane rodzaje odpadow, ktore moga^ powstac w fazie
realizacji przedsiewziecia to odpady o kodach, tj.: 15 01 01 w ilosci ok. 4,0 Mg, 1501 02 w
ilosci ok. 1,0 Mg, 15 02 02* w ilosci ok. 0,1 Mg, 17 01 01 w ilosci ok. 10,0 Mg, 17 01 02 w
ilosci ok. 5,0 Mg, 17 01 07 w ilosci ok. 5.0 Mg, 17 02 01 w ilosci ok. 5,0 Mg, 17 02 02 w
ilosci ok. 1,0 Mg, 17 02 03 w ilosci ok. 1,0 Mg, 17 04 05 w ilosci ok. 10,0 Mg, 17 05 04
i 17 05 06 w ilosci ok. 90,0 Mg. W wyniku funkcjonowania projektowanego obiektu
powstawac bed? odpady technologiczne oraz odpady komunalne zwiazane z funkcjonowaniem
cz<?sci socjalno-bytowej. Przewidywane rodzaje odpadow niebezpiecznych, ktore mog^
powstac w fazie eksploatacji przedsiewziecia to odpady o kodach: 13 05 01* w ilosci ok.
5,0 Mg/rok ,13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05
08* w ilosci lacznej ok. 3,0 Mg/rok oraz odpady o kodzie 16 02 13* w ilosci ok. 0,08
Mg/rok. Wsrod odpadow innych niz niebezpieczne przewiduje sie powstawanie
odpadow, t j . : 1 5 01 01 w ilosci ok, 2 520 Mg/rok. 1 5 0 1 02 w ilosci ok. 326 Mg/rok, 1 5 0 1
03 w ilosci ok. 10 Mg/rok, 15 01 04 w ilosci ok. 4 Mg/rok, 15 01 05 w ilosci ok, 3,0 Mg/rok,
15 01 07 w ilosci ok, 7,0 Mg/rok, 15 02 03 w ilosci ok. 10,0 Mg/rok, 16 03 80 w ilosci ok. 5
760,0 Mg/rok i 20 03 01 w ilosci ok. 80,0 Mg/rok. Wszelkie powstajqce w fazie realizacji
i eksploatacji przedsiewziecia odpady bcdg selcktywnie zbierane w specjalnie wydzielonych
miejscach i pojemnikach - przy zachowaniu zasad bezpieczeristwa ich magazynowania, a
nast^pnie be;dcj przckazywane firmom posiadaj^cym stosowne zezwolenia, odpowiednio
na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadow. Sposob postepowania oraz dalsze
zagospodarowanie odpadow wytworzonych na etapie realizacji i eksploatacji
planowanego przedsiewziecia powinno bye prowadzone w sposob zapewniaj^cy
ochrone zycia 1 zdrowia ludzi oraz bye zgodne z zasadami gospodarowania
odpadami i wymaganiami ochrony srodowiska.
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Nie przewlduje sie mozliwosci kumulowania si? oddzialywan z istniejacymi i
projektowanymi w poblizu przedmiotowej inwestycji przedsiewzieciami o podobnym
charakterze. Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie nalezy do inwestycji, w ktorych
wystepuje duze ryzyko wyst^pienia powaznej awarii przemyslowej, katastrofy naturalnej lub
budowlanej.

Z przedstawionych informacji wynika, ze inwestycja nie bedzie si? wiazac z
koniecznosciq. wykonywania prac rozbiorkowych jakichkolwiek elementow.

Przedmiotowe przedsi?wzi?cie nie bedzie polozone na obszarach wodno-
blotnych lub innych obszarach o plytkim zaleganiu wod podziemnych oraz w strefic
ochronnej ujec wod i na obszarze ochronnym zbiornikow wod srodl^dowych. Planowana
inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy, obszarami gorskimi. Inwestycja od strony
polnocnej graniczy z obszarami lesnymi. Z informacji przedstawionych w raporcie nie
wynika by w rcjonie przedsi?wzi?cia wyst?powaly ujscia rzek, w tym siedliska legowe, a
takze obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub islnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia. Ponadto teren przedsiewziecia nie znajduje si? w
obrebie wystepowania stanowisk archeologicznych oraz obiektow zabytkowych.

Przedmiotowe przedsi?wzi?cie zarowno na etapi? realizacji jak i eksploatacji nie bedzie
powodowac negatywnego oddziatywania na jakosc wod powierzchniowych i podziemnych
wystepuj^cych w najblizszym otoczeniu.

Inwestycja nie jest zlokalizowana w obrebie obszarow pelni^cych funkcje korytarzy
ekologicznych. Planowane przedsievvziecie polozone jest rowniez poza obszarami objetymi
ochrony na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Najblizej polozonymi obszarami
chronionymi s^;

- rezerwat przyrody Meszcze w odlegJosci ok. 4,9 km,
- Sulejowski Park Krajobrazowy - otulina w odleglosci ok. 1,8 km,

Sulejowski Park Krajobrazowy w odlegiosci ok. 2,1 km,
- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wolborki w odleglosci ok. 0,6 km.

Przedmiotowe przedsi?wzi?cie, przede wszystkim z uwagi na odleglosc, skale, rodzaj,
charakterystyke, oraz krotkotrwaly i odwracalny charakter zmian srodowiska na etapie
realizacji inwestycji oraz brak znaczqcych negatywnych oddzialywan w czasie pozniejszej
eksploatacji, nie bedzie mialo negatywnego wplywu na cele ochrony, przedmiot ochrony
oraz integralnosc wszystkich ww. obszarow podlegaj^cych ochronie na podstawie ustawy
o ochronie przyrody, w tym na obszary Natura 2000. Ponadto, z uwagi na fakt, iz teren na
ktorym planowane jest przedsiewziecic jest terenem aktualnie przeksztalconym
antropogenicznie (teren upraw rolnych. a w poblizu droga szybkiego ruchu) inwestycja nie
wp-lynie w sposob islotny na walory krajobrazowe. Bryla budynku oraz estetyczna elewacja
pozwoli na zmniejszenie negatywnego wplywu inwestycji na krajobraz. Zgodnie z danymi
GUS gestosc zaludnienia Miasta Wolborz na rok 2016 wynosi 154 os/km2. Realizacja oraz
pozniejsza eksploatacja projektowanej inwestycji, przy zalozeniach przyj?tych w raporcie nie
powinna oddzialywac w sposob znacz^cy na obszary geograficzne i znaczna, liczb? ludnosci.
Dla planowanej inwestycji brak jest transgranicznego oddzialywania na srodowisko ze wzgledu
na skal? i poloznie w centralnej Polsce.

Informacje zawarte w raporcie o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko i jego
dodatkowycll uzupelnieniach sq na tyle szczegolwe, aby ocenic oddzialywanie planowanego
zamierzenia inwestycyjnego na srodowisko. Maj^c powyzsze na uwadze nie wskazano
potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na srodowisko. Planowane
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przedsi?wzi?cie po zrealizowaniu zgodnie z zaproponowanymi w raporcie o oddzialywaniu
na srodowisko rozwiazaniami techniczno-technologicznymi i organizacyjnymi, nie b?dzie
stwarzalo zagrozenia dla srodowiska.

Wobec powyzszego ozeczonojak w sentencji.

Pouczenie
Decyzj? o srodowiskowych uwarunkowaniach dol^cza si? do wniosku o wydanie pozwolenia
na budow?. Wniosek ten winien bye ziozony nie pozniej niz przed uplywem 6 lat od dnia,
w ktorym niniejsza decyzja stala si? ostateczna.
Termin, o ktorym mowa w pkt. 1 pouczenia, moze ulec wydJuzeniu o 4 lata, jezeli realizacja
przedsi?wzi?cia przebiega etapowo i nie zmienily si? warunki okreslone
w niniejszej decyzji.
Od niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Samorz^dowego Kolegium Odwolawczego w
Piotrkowie Tryb, za posrednictwem Burmistrza Wolborza, w terminie 14 dni od daty
otrzymania.

Otrzvmuia:
1. Pehiomocnik inwestora,
2. Strony post?powania,
3. a/a.

Do wiadomoSci:
1. Mieszkancy (na tablicach ogloszen Sofectwa Wolb6rz, Urzedu Miejskiego i na stronie internetowej BIP

Urz^du Miejskiego w Wolborzu).
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi,
3. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb.
4. Dyrektora Regionalnego Zarz^du Gospodarki Wodnej w Warszawie
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Zalqcznik
do decyzji Burmistrza Wolborza

znak: RB.6220.9.20.2018.SO
zdnia 04.02.2019 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEJ WZI^CIA
I. Inwestor
Centrum Wynajmu Nieruchomosci Sp. z o.o.,
ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn,
Pelnomocnik:
Pani Anna Nowak, ,,Projektant" Sp. z o.o. sp. k
ul. Sienkiewicza 24/31, 97-300 Piotrkow Tryb.

II. Rodzaj lokalizacja i zakres przedsi^wzi^cia
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego b^dzie budowa zakladu dystrybucji towarow
przemyslowych i spozywczych wraz z infrastruktur^ towarzysz^c^ w Wolborzu (gmina
Wolborz, powiat piotrkowski, woj. lodzkie) na dzialkach o nr ewid. 1590/3, 1593/1, 1594/3,
1592/2 oraz cze^ci dzialek drogowych 1592/1 i 1679/5 obr^b 8 w m. Wolborz. W ramach
przedmiotowej inwestycji planuje si$ wykonanie nast^puj^cych obiektow:
• obiektu kubaturowego - zakladu dystrybucji towarow przemyslowych i spozywczych

wraz z infrastruktura^ towarzysz^ca;
• parking! na 87 miejsc dla samochodow osobowych i do 33 dla samochodow ci^zarowych;
• zjazd publiczny z drogi powiatowej oraz drogi gminnej - wykonany w ramach wydanego

pozwolenia na budow?;
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci^gowej w obr^bie planowanej inwestycji,

wl^czonej do projektowanej sieci gminnej ;
• budowa sieci kanalizacji deszczowej w obr^bie dzialek Inwestora z odprowadzeniem do

zbiornika retencyjnego oraz odprowadzeniem do gminnej sieci kanalizacji deszczowej;
• budowa przyl^czy do gminnej sieci energetycznej, telekomunikacyjnej;
• budowa przyl^cza do gminnej sieci gazowej;
• zagospodarowanie terenow zielonych w obr^bie dzialek Inwestora;
• budowa szczelnego zbiornika retencyjnego;
• budowa budynku portierni;
• instalacja 5 zbiornikow na gaz o pojemnosci 20 m kazdy;
• instalacja wagi samochodowej;
• budowa wiaty na rowery;
• budowa wiaty na potrzeby skladowania opakowan;
• ustawienie dwoch agregatow pr^dotworczych.
Budowa obiektu przebiegac b^dzie etapowo. W I etapie inwestycji przewiduje si$ wykonanie:
• hala w osiach K-S oraz obiektow socjalnych i techniczno-biurowych zewn^trznych;
• pompownia + zbiornik wody hydrantowej;
• zbiornik retencyjny;
• portiernia;
• ogrodzenie calej inwestycji (wykonane zgodnie z wydanym Pozwoleniem);
• fragment placu betonowego;
• drogi pozarowej umozliwiaj^cej obslug^ I. etapu;
• wykonanie przyl^czy do gminnej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej;
• wykonanie przyl^czy do gminnej sieci wodoci^gowej;
• wykonanie przyl^cza energetycznego.
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Laczna powierzchnia dzialek inwestycyjnych obejmuj^cym dzialki o nr ew. 1594/3, 1592/2,
1593/1 i 1590/3 wynosi ok. 101 562 m2. Bilans powierzchniowy przedmiotowej inwestycji
przedstawiac bedzie sit? w nastejmjaey sposob:

• powierzchnia hali magazynowej wraz z budynkami przyleglymi - od 42 200 m do 42 500
m2

powierzchnia portierni - od 50 m2 do 100 m2 ,
powierzchnia zbiornika wody p.-poz i pompowni - od 85 m2 do 180 m2,
powierzchnia terenow utwardzonych (drogi, chodniki, parking) - od 46 500 m do 47 200

m2

• Jaczna pow. zabudowy wraz z pow. terenow utwardzonych - od 88 800 m2 do 89 980 m ,
• Itfczna powierzchnia biologicznie czynna -od 1 1 900 m2 do 12 500 m2 ( w tym : zielen

izolacyjna wysoka od 750 m2 do 800 m2, zielen urzijdzona niska od 9000 m* do 10000
m2, zbiornik retencyjny )

Hala magazynowa zaprojektowana bedzie jako obiekt wolnostoj^cy o powierzchni
zabudowy 42 444,3 m2 i wysokosci maksymalnej do 16,7 m od poziomu terenu. Hala
przeznaczona bedzie do magazynowania produktow z sektorow spozywczych
(wielobranzowe, nabial, owoce, warzywa, mi^so) i przemyslowych (chemia gospodarcza).
Dystrybucja skierowana bedzie do wtasnych sklcpow spozywczych sieci Dino. Planowana do
realizacji hala zostanie wyposazona w system wysokiego regalowania, a proces zaladunku
oraz wyladunku odbywac sie bedzie za pomocq wozkow elektrycznych. Hala bedzie miala
mozliwosc podzialu na kilka niezaleznych cz^sci tj.: magazyn produktow suchych, chlodnia i
mroznia, magazyn na opakowania i zwroty, warzywa i owoce oraz magazyn AGRO (mic_so i
we_dliny). Infrastruktura zewn^trzna i wewnetrzna umozliwiac bedzie dowolnq konfiguracje
uzytkowania. Ogrzewanie obiektu realizowane bedzie poprzez spalanie gazu ziemnego. W
czesci biurowo-socjalnej zainstalowanc zostana grzejniki, natomiast wewnatrz hali
magazynowej aparaty grzewcze. Dodatkowo zaprojektowano trzy budynki przy hali
magazynowej. Budynki te zaprojektowano jako jedno i dwukondygnacyjne. Budynki
jednokondygnacyjne beda^ mialy wysokosc do 5,5 m, a dwukondygnacyjne ok. 10 m. W
budynku po zachodniej stronie hali magazynowej miescic sie b^da pomieszczenia techniczne
(m.in. kotlownia gazowa, akumulatorownia, agregatorownia), cz^sc socjalna oraz biuro.
Natomiast po wschodniej stronie hali b^da dwa budynki socjalne dla pracownikow.
Na hali magazynowej powstanq maksymalnie nastepujace zewnelrzne zrodla halasu:

7 wentylatorow dachowych o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 85 dB,
2 wentylatory dachowe o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 82 dB,
14 wentylatorow dachowych o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 80 dB,
21 wentylatorow dachowych o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 75 dB,
2 wentylatory dachowe o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 87 dB,
4 czerpnie dachowe o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 75 dB,
4 wyrzutnie dachowe o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 75 dB,
6 agregatow klimatyzacyjnych o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 80

dB,
3 agregaty klimatyzacyjne o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 85 dB,
3 centrale wentylacyjne o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 85 dB,
3 wyrzutnie scienne o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 80 dB,
Agregat chlodniczy o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 93 dB.
Awaryjny agregat pr^dotworczy o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 91

dB,



Skraplacz o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 85 dB,
Agregat chlodniczy gazu o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 85 dB,
Agregat sprezarkowy o rownowaznym poziomie mocy akustycznej do 85 dB,
5 skraplaczy chlodzonych powietrzem o rownowaznym poziomie mocy akustycznej

do 68 dB,
Od strony wschodniej terenu inweslycji zaprojektowac zieleri izolacyjn^ skladaja^ si$; z

rodzimych gatunkow drzew Hsciastych i iglaslych takich jak brzoza brodawkowata, sosna
zwyczajna, swierk pospolity, zywotniki.

Dla pelnej dostepnosci komunikacyjnej obiektu wokol hali magazynowej zaprojektowano
drogi wewn^trzne, spemiaj^ce wymogi drog pozarowych. Drogi zaprojektowano w taki
sposob aby zapewnialy dojazd do miejsc parkingowych oraz dokow zaladowczych.
Nawierzchnia drog wykonana be^dzie z kostki betonowej. W polnocnej czesci trenu inwestycji
zlokalizowanych zostanie zestaw zbiornikowy na gaz ziemny skroplony LNG. Zestaw ten
wykorzystywany b^dzie do celow grzewczych i b^dzie mice jedynie charakter tymczasowy.
Zostanie wydzierzawiony do momentu wykonania instalacji gazu ziemnego. Zbiornik
retencyjny otwarty o pojemnosci 3000 m3. wykonany zostanie jako zbiornik gruntowy ze
szczelnym dnem wylozonym folia^ ogrodzony ogrodzeniem siatkowym z furtka^ Energia
elektryczna na potrzeby funkcjonowania projektowanych obiektow dostarczana b^dzie za
posrednictwem zewn^trznego przyl^cza elektrycznego na warunkach ustalonych z
operatorem. Planuje sie takze rezerwowe zrodlo zasilania w postaci dwoch agregatow
pradotworczych. Zgodnie z informacjami przedlozonymi w raporcie woda dla potrzeb
bytowych oraz ochrony przeciwpozarowej doprowadzona b^dzie z gminnej sieci
wodoci^gowej Na terenie projektowanej Inwestycji w hali magazynowej zatrudnionych
b^dzie l^cznie ok. 350 osob w tym: ok. 330 pracownikow fizycznych oraz ok. 20
pracownikow umyslowych. Zaklada si$ funkcjonowanie 3 zmianowego systemu pracy po 8 h.
Hala magazynowa b^dzie czynna 24 godziny na dobf, przez 365 dni w roku. Maksymalna
ilosc pracuj^cych na jednej zmianie wyniesie 110 osob fizycznych i 10 osob biurowych.




