
BURMISTRZ WOLBORZA
pow. piotrkowski

\voi. iodzkie
Wolborz, dn. 30.12.2019 r.

RB.6220.1.35.2019.JR

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust.l ust. 2 pkt. 1, art. 82 ust. 1, ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r., o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoieczeristwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz.
2081 ze zm.) dalej ustawa ,,oos" i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 60 ze zm.) dalej ustawa Kpa,
a takze § 3 ust. 1 pkt. 37, pkt. 52 b), pkt. 56 b), pkt. 60 Rozporzaxlzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mog^cych znacz^co oddzialywac na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez
Inwestora Node Frontier Estates Polska Management Sp. z o.o. Sp. k., ktorego
pelnomocnikiem jest Pan Robert Kowalski, BPE EkoProjekt z siedzibq w Piotrkowie Tryb.,
z dnia 11.01.2019 r., uzupelnionego w dniu 29.01.2019 i 06.03.2019 r.
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia polegaj^cego na budowie przez Node Frontier Logistic Center - zespohi
hal magazynowo-przemyslowych wraz z niezb^dnsj infrastruktur^ technicznsj na
dzialkach numer ewidencyjny: 1587/5, 1587/6, 1587/7, 1587/8, 1587/9, 1587/11, 1588/3,
1588/4, 1589/3, 1589/4, obreb 0008 m. Wolborz, gm. Wolborz,

uzgadniam realizacj^ przedsiewziecia i okreslam nast£pujs|ce warunki:

I. Zakres przedsie^vziecia obejmuje:
Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe centrum logistycznego, tj. zespolu hal
magazynowo-przemyslowych wraz z niezbedna infrastrukturq. techniczn^.
Przedsiewziecie realize wane bedzie w Wolborzu na dzialkach o numerach ewidencyjnych
1587/5, 1587/6, 1587/7, 1587/8, 1587/9, 1587/11, 1588/3, 1588/4, 1589/3, 1589/4.
Planowane przedsiewziecie zostanie zrealizowane etapowo i obejmowac bedzie:
1. Etap I:
a) budowa budynkow magazynowo-przemyslowych o pow. zabudowy do 24072 m2,

skladajacych sie z nastepujacych czesci: hal magazynowo-przemyslowych
jednokondygnacyjnych, wydzielonego budynku socjalno-biurowego
dwukondygnacyjnego, zapleczy technicznych wraz z infrastruktur^ towarzysz^Ccj,

b) wydzielenie i budowe wewnetrznego ukladu drog, chodnikow i parkingow;
c) budowe zbiornika retencyjnego na wody deszczowe o poj. ok. 1300 m3 oraz zbiornika

ppoz. o poj. 1000 in3;
d) wykonanie ogrodzenia;
e) wykonanie wjazdu na droge gminnaj
f) wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowe) i wodoci^gowej w obrebie pJanowanej

inwestycji;
g) wykonanie przyl^czy energetycznego, wodociagowego, gazowego i telekomunikacyjnego;
h) instalacja wagi samochodowej,
i) budowa budynku portiemi;



j) budowa wiat na odpady.
2. Etap II:

a) budowa budynkow magazynowo-przemyslowych o pow. zabudowy do 51815 m ,
sktadajacych sie z nastepujacych czesci hal magazynowo-przemyslowych
jednokondygnacyjnych, wydzielonych dwoch budynkow socjalno-biurowych
dwukondygnacyjnych, zapleczy technicznych wraz z infrastruktura towarzyszaca,

b) wydzielenie i budowe wewnetrznego ukladu drog, chodnikow i parkingow;
c) budowe zbioniika retencyjnego na wody deszczowe o poj. ok. 2400 m3 oraz dwa zbiorniki

ppoz. o poj. 1000 m3 kazdy;
d) wykonanie ogrodzenia;
e) wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej w obrebie planowanej

inwestycji;
f) wykonanie przylaczy energetycznego, wodociagowego, gazowego i telekomunikacyjnego;
g) instalacja wagi samochodowej,
h) budowa wiat na odpady.

3. Etap III:
a) budowa budynkow magazynowo-przemyslowych o pow. zabudowy do 72 237 m2,

skladajacych sie z nastepujacych czesci: hal magazynowo-przemyslowych
jednokondygnacyjnych, wydzielonych trzech budynkow socjalno-biurowych
dwukondygnacyjnych, zapleczy technicznych wraz z infrastruktura towarzyszaca,

b) wydzielenie i budowe wewnetrznego ukladu drog, chodnikow i parkingow;
c) budowe zbiornika retencyjnego na wody deszczowe o poj. ok. 3200 m3 oraz dwa

zbiorniki ppoz. o poj. 1000 m3 kazdy;
d) budowa 20 zbiornikow na gaz o pojemnosci 20 m3 kazdy;
e) wykonanie ogrodzenia;
f) wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej w obrebie planowanej

inwestycji;
g) wykonanie przylaczy energetycznego, wodociagowego, gazowego i telekomunikacyjnego;
h) instalacja wagi samochodowej,
i) budowa wiat na odpady.

Powierzchnia planowanego przedsiewziecia (do przeksztatcenia) bedzie wynosic lacznie
ok. 294 532 m2, w tym:

- powierzchnia zabudowy lacznie: do 148 124 m2,
- powierzchnia utwardzen lacznie: do 93 771 m2 ,
- powierzchnia biologicznie czynna (lacznie): min. 52 637 m2.

II. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia nalezy podjac nast^pujqce dzialania:
1. Plac budowy, zaplecze oraz drogi techniczne nalezy zorganizowac w sposob

zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie.
2. Zaplanowac wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu.
3. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przewidziec miejsca do parkowania

maszyn budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym
przed ewentualnym wplywem substancji ropopochodnych na srodowisko gruntowo-wodne.

4. Na etapie realizacji inwestycji nalezy stosowac sprzet i urza^lzenia w dobrym stanie
technicznym, gwarantujacym zachowanie dopuszczalnych poziomow zanieczyszczen
w powietrzu, dotrzymanie dopuszczalnych poziomow halasu oraz wykluczaj^ce



infiltracje do wod i do ziemi substancji ropopochodnych.
5. Czas budowy poszczegolnych etapow maksymalnie ograniczyc poprzez odpowiednie

zaplanowanie prac budowlanych.
6. Prace budowlane z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego wykonywac

jedynie w porze dziennej, tj. od 6:00 do 22:00.
7. Przestrzegac zasady wyl^czania silnikow w czasie przerw w pracy.
8. Teren zaplecza budowy zorganizowac w mozliwie najwiekszej odleglosci od

zabudowari mieszkalnych.
9. Wykonawca prac na etapie realizacji powinien posiadac nowoczesne, sprawne,

dobrej jakosci i prawidlowo utrzymane zaplecze techniczne.
10. Nalezy zapobiegac nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania i gromadzenia na

terenie budowy materialow sypkich.
11. Transport materialow pylistych wykonywac pojazdami wyposazonymi w plandeki

zabezpieczaj^ce przed rozsypywaniem i rozwiewaniem drobnych frakcji pylowych.
12. W dni sioneczne i wietrzne stosowac zraszanie potencjalnych miejsc wtornego

pylenia za pomoca^ odpowiednich spryskiwaczy.
13. Nalezy ograniczyc do minimum czas utrzymywania otwartych wykopow. Teren

budowy i wykopy nalezy utrzymywac bez wody stoj^cej.
14. Na etapie budowy nalezy dokonywac ogledziny wykopow, a szczegolnie przed ich

zasypaniem i likwidacja^ sprawdzic dno i sciany pod k^tem obecnosci w nich
zwierzat. W przypadku ich stwierdzenia, nalezy zwierzeta wyj^c i przeniesc w inne
bezpieczne miejsce z dala od placu budowy na dogodne dla nich siedliska.

15. Zbiorniki retencyjno-odparowuj^ce nalezy dokladnie ogrodzic siatk^ o ciasnym
splocie, ktora^ powinno sie wkopac na ok 40 cm.

16. Masy ziemne powstaj^ce w fazie realizacji przedsiewziecia wykorzystac do
ksztaltowania terenow zielonych na terenie przedsiewziecia lub przekazac do odzysku
(bilans mas ziemnych i ich zagospodarowanie powinien wynikac z dokumentacji
projektowej).

17. Zanieczyszczony grunt z wykopow w stopniu przekraczaj^cym standardy jakosci
gleby lub ziemi, przekazywac do unieszkodliwienia, zgodnie z ustawa_ o odpadach.

18. Teren po realizacji inwestycji nalezy uporz^dkowac, w zagospodarowaniu nalezy
uwzglednic zielen towarzysz^c^.

19. Przy prowadzeniu prac budowlanych nalezy wykorzystac i przeksztalcic elementy
przyrodnicze wylcjcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwi^zku
z realizacj^ inwestycji, przy czym wycinke drzew i krzewow przeprowadzic poza
sezonem legowym i rozrodczym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 15
pazdziernika wl^cznie. Dopuszcza sie wycinke drzew w terminie od 16 sierpnia do
15 pazdziernika, jednakze planowan^ wycinke nalezy poprzedzic bezposrednio
ekspertyzg ornitologiczncj stwierdzajqc^ brak zasiedlenia ptakow w rejonie drze\va
w przestrzeni o promieniu rownym wysokosci drzewa planowanego do usuniecia.

20. W ramach kompensacji przyrodniczej dokonac nasadzen drzew w liczbie co
najmniej rownowaznej liczbie wycietych drzew. Do wykonania nasadzen wykorzystac
drzewa z gatunku wierzba biala. Nasadzenia wykonac w poblizu zbiornika
retencyjnego.

21. Nasadzenia powinny zostac przeprowadzone w okresie jesiennym.
22. Prace ziemne w obrebie bryly korzeniowej drzew nalezy wykonywac recznie. Odkryte

korzenie nalezy zabezpieczyc przed wysychaniem, owijaj^c je geowloknin^ lub



jutowa^ i systematycznie nawilzac. Ewentualne uszkodzenia zabezpieczyc odpowiednim
preparatem.

23. Na etapie eksploatacji nalezy zapewnic pielegnacje i niezbedne nawadnianie terenow
zielonych.

24. Wode na etapie budowy i eksploatacji przedsiewziecia pobierac z wodoci^gu
gminnego w oparciu o warunki okreslone przez gestora sieci na czas budowy.

25. Do magazynowania powstajacych na etapie budowy sciekow bytowych zapewnic
przenosne sanitariaty (szczelne zbiorniki bezodplywowe).

26. Na etapie funkcjonowania inwestycji powstajace scieki bytowe odprowadzac do gminnej
sieci kanalizacyjnej na podstawie stosownych umow z gestorem sieci.

27. Wody opadowe z terenu przedsiewziecia odprowadzac do gruntu poprzez zbiorniki
chionno-odparowujace. W celu wstepnego podczyszczenia wod opadowych z terenow
utwardzonych przed odprowadzeniem do zbiornika wykorzystac piaskownik oraz
separator substancji ropopochodnych.

28. Wody opadowe magazynowac w trzech zbiornikach chtonno-odparowuj^cych o l^cznej
powierzchni 3 796 m2 i objetosci 6 900 m3.

29. Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji nalezy gromadzic
selektywnie, w uporzaxlkowany sposob, w pojemnikach, kontenerach lub innych
odpowiednich opakowaniach na terenie inwestycji, odpowiednio zabezpieczonych
przed przedostaniem sie do srodowiska substancji szkodliwych, przed dostepem osob
postronnych i zwierzat, na utwardzonym podtozu. Odpady niebezpieczne nalezy
magazynowac oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dost^pem osob
postronnych i zwierzat, w oznakowanych, szczelnych, szczelnie zamykanych pojemnikach
lub kontenerach, na utwardzonym i szczelnym podlozu. Odpady powstajace na etapie
budowy i funkcjonowania przedsiewziecia nalezy przekazywac firmom posiadajacym
stosowne zezwolenie na zbieranie odpadow, odzysk czy ich unieszkodliwienie.

30. Energi^ elektryczn^ pobierac z sieci energetycznej.
31. Projektowane budynki wyposazyc w wentylacje mechaniczna.
32. Jako zrodlo zaopatrzenia w ciepio (ogrzewanie pomieszczeh) dla planowanych

budynkow zastosowac gaz ziemny pochodzqcy z sieci gazowej oraz planowanych
zbiornikow na gaz.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na
budow^ nalezy uwzgl^dnic nastfpujace wymagania dotyczace ochrony
srodowiska:

1. Zaprojektowac i wykonac budynki magazynowo-przemyslowe o lc|cznej
powierzclini zabudowy do 148 124 m , skladajace sie z nastepujacych czesci:
hal magazynowo-przemyslowych jednokondygnacyjnych, wydzielonych czesci socjalno-
biurowych dwukondygnacyjnych, zapleczy technicznych wraz z niezbedn^
infrastrukturcj towarzysz^c^ w tym niezbednymi przyl^czami do budynkow.

2. Zaprojektowac i wykonac glowny wjazd/wyjazd od strony polnocnej terenu
przedsi^wziecia.

3. Zaprojektowac i wykonac budowe terenow utwardzonych (wewnetrznego ukladu
drog, chodnikow i parkingow) o t^cznej maksymalnej powierzchni zabudowy do 93771 m2.

4. Zaprojektowac i wykonac tereny biologicznie czynne o powierzclini min. 52637 m .
5. Zaprojektowac 20 zbiornikow na gaz o pojemnosci 20 m kazdy.
6. Zaprojektowac pelne ogrodzenie terenu inwestycji.
7. Zaprojektowac wiaty na odpady.



9.

Dla kazdego z etapow przedsiewziecia zaprojektowac separate ry substancji
ropopochodnych oraz zbiorniki chlonno-odparowujace o nastepujacej charakterystyce:
a) Etap I:

- separator o przeplywie nie mniejszym niz 58,08 1/s,
- zbiornik o pojemnosci 1300 m .
b) Etap II:
- separator o przeplywie nie mniejszym niz 109,17 1/s,
- zbiornik o pojemnosci 2400 m .
c) Etap III:
- separator o przeplywie nie mniejszym niz 145,24 1/s,
- zbiornik o pojemnosci 3200 m3.
Na terenie zakladu zaprojektowac nastepuj^ce punktowe zrodla halasu,
o parametrach nie wiekszych niz podane:

Nazwa zrodla halasu

Rooftopy nad halt)
Wentylatory wywietrzne

pomieszczenia technicznego
Centrale wentylacyjne biurowe
Jednostki klimatyzacji biurowe

I lose [szt]

Etap 1
9

4

4
14

Etap 2
15

4

6
20

Etap 3
22

4

9
30

Rownowazny poziom mocy
akustycznej zrodla halasu [dB]

90

85

85
85

10. Zaprojektowac na terenie inwestycji instalacje energetycznego spalania paliw (opalanq.
gazem ziemnym) skladaj^ca_ si$ z:

a) Etap I:
- 2 kotly gazowe o mocy 300 kW kazdy, ktorych wspolny wylot o srednicy ok.

0,4 m, umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz 14,5 m n.p.t.,
- 34 szt. promiennikow gazowych o mocy 45 kW kazdy, ktorych zadaszony wylot

o srednicy ok. 0,2 m, umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz
12,5 m n.p.t,

b) Etap II:
- 2 kotly gazowe o mocy 500 kW kazdy, ktorych wylot o srednicy ok. 0,4 m,

umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz 14,5 m n.p.t.,
- 50 szt. promiennikow gazowych o mocy 45 kW kazdy, ktorych zadaszony wylot

o srednicy ok. 0,2 m, umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz
12,5 m n.p.t.,

c) Etap III:
- 3 kotly gazowe o mocy 350 kW kazdy, ktorych wspolny wylot o srednicy ok.

0,4 m, umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz 14,5 m n.p.t.,
- 76 szt. promiennikow gazowych o mocy 45 kW kazdy, ktorych zadaszony wylot

o srednicy ok. 0,2 m, umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz
12,5 m n.p.t.

IV. Przcd rozpocz^ciem realizacji przedsie^vziecia nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia:
1. Analizy porealizacyjnej.
2. Oceny oddzialywania na srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania

pozwolenia na budowe.
3. Postepowania w sprawie trans granicznego oddzialywania na srodowisko.



UZASADNIENIE
Wmoskiem z dnia 11.01.2019 r., uzupelnionym w dniu 29.01.2019 r.

i 06.03.2019 r. Inwestor Node Frontier Estates Polska Management Sp. z o.o. Sp. k.,
ktorego pelnomocniklem jest Pan Robert Kowalski, BPE EkoProjekt z siedzib^ w Piotrkowie
Tryb., zwrocil sie do Burmistrza Wolborza w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na: budowie
przez Node Frontier Logistic Center - zespolu hal magazynowo-przemyslowych
wraz z niezb^dn^ infrastruktursj, techniczna^ na dzialkach numer ewidencyjny:
1587/5, 1587/6, 1587/7, 1587/8, 1587/9, 1587/11, 1588/3, 1588/4, 1589/3, 1589/4,
obrejb nr 0008 m. Wolborz, gm. Wolborz, dolaczajac do wniosku wymienione w
art. 74 ust. 1 ustawy ,,oos": Karte Informacyjna Przedsiewziecia (dalej KIP), kopi?
mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktory bedzie oddzialywac
przedsiewziecie oraz wypis z rejestru gruntow obejmujacy przewidywany teren, na
ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie.

W oparciu o przekazane informacje Burmistrz Wolborza na podstawie art. 39 i art.
61 ustawy Kpa pismem znak: RB.6220.1.4.2019.JR z dnia 21.03.2019 r. zawiadomil
pelnomocnika inwestora, strony postepowania i mieszkancow na tablicy ogloszen Solectwa
Wolborz oraz w siedzibie Urzedu Miejskiego w Wolborzu i na stronie internetowej BIP
Urzedu Miejskiego w Wolborzu o wszczeciu postepowania
administracyjnego wprzedmiotowej sprawie.

Planowane przedsiewziecie nalezy do kategorii przedsiewziec mogacych
potencjalnie znaczaco wplywac na srodowisko wymienionych w §3 ust. 1 pkt. 37,
52b), 56 i 60 rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 2016 poz.
71), dla ktorych obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko moze
bye wymagany.

W trybie art. 106 ustawy Kpa oraz art. 63 i 64 ustawy ,,oos", tut. organ, wystapil
pismem z dnia 21.03.2019 r. wraz z zalacznikami: wnioskiem. Kartq. Informacyjnq.
Przedsiewziecia w formie papierowej i elektronicznej wraz z mapami, do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb., znak: RB.6220.1.6.2019.JR, do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi znak: RB.6220.1.7,2019.JR oraz do
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak:
RB.6220.1.8.2019.JR o opini§ co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
planowanego przedsiewziecia na srodowisko.

W dniu 27.03.2019 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem znak:
WOOS.4220.131.2019.Aso, zwrocil si? o uzupelnienie brakow w dokumentach -
przedlozenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
.(dalej mpzp) oraz ponowne przeanalizowanie poprawnosci kwalifikacji przedmiotowej
inwestycji. Tut. urzad pismem znak: RB.6220.1.9.2019.JR w dniu 01.04.2019 r. wezwal
pelnomocnika inwestora do uzupelnienia wymaganych informacji.
W dniu 09.04.2019 r. wydano, zgodnie z zaleceniem RDOS w Lodzi, wypis i wyrys
z mpzp dla przedmiotowych dzialek. Tego samego dnia pelnomocnik dostarczyl
poprawionq. klasyfikacje planowanego przedsiewziecia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. pismem z dnia
04.04.2019 r. (data wplywu: 10.04.2019 r.), znak: PPIS-ON-ZNS - 440/31/2019, po
przeanalizowaniu Karty Informacyjnej Przedsiewziecia wyrazil opinie, ze nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.



W dniu 15.04.2019 r. tut. urzad wyslal uzupelnienia wniosku wraz z pismami
przewodnimi do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie
Tryb., znak: RB.6220.1.1 1.2019.JR, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lodzi znak: RB.6220.1.12.2019JR oraz do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: RB.6220.1.13.2019.JR. Nastepnie Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodark i Wodne j w Warszawie w d n i u 2 5 . 0 4 . 2 0 1 9
r. p i smem znak : WA.RZS.436.1.818.2019.ZZ03.MP wystapil do tut. urzedu
o przedlozenie oryginalu wypisu i wyrysu z mpzp, ktore zostalo wyslane wraz z pismem
znak: RB.6220.1.14.2019.JR w dniu 29.04.2019 roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem znak:
WOOS.4220.131.2019.Aso.2 z dnia 26.04.2019 r. (data wplywti 29.04.2019 r.) wyrazil
opinie, iz istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
w/w przedsiewziecia i okreslil zakres raportu o oddzialywaniu planowanego
przedsiewziecia na srodowisko.

W dniu 02.05.2019 r. wplyneio pismo od PPIS w Piotrkowie Tryb. znak: PPIS-ON-
ZNS-440/31/2019, w ktorym podtrzymano opinie o braku potrzeby wykonania Raportu oos
oraz zatwierdzono zmieniona klasyfikacje przedsiewziecia.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia 07.06.2019 r. (data
wplywu 10.06.2019 r.) znak: WA.RZS.436.1.818.2019.ZZ03.MP.2 wyrazilo opinie, ze dla
w/w przedsiewziecia nie widzi potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na
srodowisko.

W zwiazku z powyzszym organ prowadzacy postepowanie podzielil opinie wydana
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi i nalozyl na inwestora
obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz sporzadzenia
raportu w pelnym zakresie postanowieniem z dnia 19.06.2019 r. znak:
RB.6220.1.15.2019.JR. Jednoczesnie zawieszono postepowanie do momentu przedtozenia
przez pelnomocnika Inwestora Raportu oos postanowieniem z dnia 19.06.2019 r. znak:
RB.6220.1.16.2019.JR.

W dniu 26.06.2019 r. pelnomocnik Inwestora przedlozyl Raport oos, ktory wraz
z pismami przewodnimi zostal wyslany do organow uzgadniajacych i opiniujacych w dniu
01.07.2019 r.: do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie
Tryb., znak: RB.6220.1.1 9.2019.JR, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lodzi znak: RB.6220.1.20.2019.JR oraz do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w Piotrkowie Tryb. znak: RB.6220.1.21.2019.JR.
Jednoczesnie tut. organ wydal postanowienie znak: RB.6220.1.18.2019.JR z dnia
01.07.2019 r. o odwieszeniu postepowania administracyjnego zawiadamiajac o tym
fakcie pelnomocnika Inwestora, strony postepowania i mieszkancow na tablicy ogloszen
Solectwa Wolborz oraz w siedzibie Urzedu Miejskiego w Wolborzu i na stronie
internetowej BIP Urzedu Miejskiego w Wolbo rzu .

W d n i u 19 .07 .2019 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi
pismem znak: WOOS.4221.87.2019.PJe wezwal pelnomocnika Inwestora do
uzupelnienia Raportu oos zgodnie ze wskazowkami.
Nastepnie w dniu 23.07.2019 r. do tut. urzedu wplynal wniosek pelnomocnika
o wydanie opinii o klasyfikacji akustycznej dla dzialek, na ktorych planowana jest
powyzsza inwestycja.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Piotrkowie Tryb. powiadomil w dniu 26.07.2019 roku pismem znak:



WA.ZZS.3.436.2019.MP o przekazaniu sprawy wg wlasciwosci do Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nastepnie w dniu 01.08.2019 roku Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem znak:
WA.RZS.436.1.1365.2019.ZZ03.MP wyrazil opinie, ze zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 4
ustawy oos uzgadnia warunki realizacji przedsiewziecia tylko dla tych inwestycji, dla
ktorych wyrazil wczesniej opinie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko. W zwiazku z tym nie ma podstaw prawnych. do wydania uzgodnienia dla w/w
przedsiewziecia.

Tutejszy organ w dniu 01.08.2019 r. pismem znak: RB.6220.1.22.2019.JR wezwal
pelnomocnika do uzupelnienia Raportu oos zgodnie ze wskazowkami RDOS w Lodzi.
W dniu 14.08.2019 r. znak: RB.6254.4.2019.JR wydano opinie o klasyfikacji akustycznej
dla wnioskowanych dzialek.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. pismem znak:
PPIS-ON-ZNS-440/31/2019 z dnia 06.08.20198 r. zaopiniowal pozytywnie pod
wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych warunki realizacji w/w
przedsiewziecia.

W dniu 20.08.2019 r. pelnomocnik Inwestora dostarczyl uzupelnienie do Raportu
oos zgodnie ze wskazowkami RDOS w Lodzi, ktore to zostalo przeslane w dniu
22.08.2019 r. do odpowiednich organow wraz z pismami przewodnimi: do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb., znak:
RB.6220.1.23.2019.JR, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi
znak: RB.6220.1.24.2019.JR oraz do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Piotrkowie Tryb. znak: RB.6220.1.25.2019.JR.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Piotrkowie Tryb. powiadomil w dniu 28.08.2019 roku pismem znak:
WA.ZZS.3.436.2019.MP.2 o przekazaniu sprawy wg wlasciwosci do Regionalnego
Dyrektora Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nastepnie w dniu 02.09.2019 roku
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem znak:
WA.RZS.436.1.1365.2019.ZZ03.MP.2 podtrzymal swojq. wczesniejsza opinie, zgodnie
z ustawa oos, o braku podstaw do wydania uzgodnienia dla w/w przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi w dniu 4.09.2019 r. pismem
znak: WOOS.4221.87.2019.PJe.2 wezwal pelnomocnika inwestora do ziozenia
wyjasnien do Raportu oos w zakresie oddzialywania na przyrode oraz w zakresie
gospodarki wodno-sciekowej. W zwiazku z powyzszym tut. organ wezwal w dniu
11.09.2019 r. pismem znak: RB.6220.1.26.2019.JR pelnomocnika do uzupelnienia
Raportu oos w wymaganym zakresie.

W dniu 24.09.2019 r. PPIS w Piotrkowie Tryb. pismem znak: PPIS-ON-ZNS-
440/31/2019 podtrzymal pozytywnq. opinie wyrazonq. we wczesniejszym pismie.

Pelnomocnik Inwestora, pan Robert Kowalski, w dniu 26.09.2019 r. przyslal
wymagane uzupelnienie Raportu oos, ktore wraz z pismami przewodnimi zostalo
przeslane w dniu 30.09.2019 r. do nastepuj^cych organow: do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb., znak: RB.6220.1.27.2019.JR
i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi znak: RB.6220.1.28.2019.JR.

W dniu 09.10.2019 r. RDOS w Lodzi zawiadomieniem znak:
WOOS.4221.87.2019.PJe.3 poinformowal o terminie wydania orzeczenia konczq.cego
postepowanie nie pozniej niz do 15.11.2019 roku.



Organ prowadz^cy postepowanie w dniu 11.10.2019 roku zawiadomieniem znak:
RB.6220.1.29.2019.JR poinformowal pelnomocnika Inwestora, strony i mieszkancow
Solectwa Wolborz na tablicy Urzedu oraz stronie internetowej DIP o terminie zakonczenia
sprawy do dnia 31.12.2019 roku.

W dniu 15.10.2019 r. pismem znak: WOOS.4221.87.2019.PJe.4 RDOS we Lodzi
poprosil o kolejne wyjasnienia do Raportu oos dla planowanego przedsiewziecia.

PPIS w Piotrkowie Tryb. w dniu 16.10.2019 r. pismem znak: PPIS-ON-ZNS-
440/31/2019 podtrzymal swoja opini? wyrazona w pismach z dnia 06.08.2019 r. i 18.10.2019
roku.

Tutejszy organ w dniu 18.10.2019 r. pismem znak: RB.6220.1.31.2019.JR wezwal
pelnomocnika Inwestora do zlozenia wyjasnien zgodnie z pismem od RDOS w Lodzi.

W dniu 29.10.2019 roku pelnomocnik dostarczyl wymagane uzupeinienie, ktore w dniu
05.11.2019 r. wraz z pismem znak: RB.6220.1.32.2019.JR zostalo przeslane do RDOS
w Lodzi.

Po zapoznaniu sie z trescia Raportu oos wraz z jego uzupelnieniami,
Reg iona lny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi uznal dokumentacj^ za
komple tna i wystarczajac^ do uzgodnienia warunkow realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia. W dnia 12.11.2019 roku postanowieniem znak:
WOOS.4221.10.2019.PJe.3 uzgodnil warunki do w/w przedsiewziecia.
W zwiazku z powyzszym Burmistrz Wolborza w dniu 14.11.2019 r. wydal obwieszczenie
znak: RB.6220.1.33.2019.JR, w ktorym poinformowal pelnomocnika Inwestora, strony
i mieszkancow Solectwa Wolborz na tablicy Urzedu oraz stronie internetowej BIP
o mozliwosci zapoznania si? ze zgromadzona dokumentacja. W szczegolnosci z Raportem
0 oddziaiywaniu planowanego przedsiewziecia na srodowisko oraz uzgodnieniami
1 opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb oraz Regionalnego Dyrektora
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie. W wyznaczonym terminie nie wplynely do tut.
urzedu zadne uwagi, czy wnioski.

Burmistrz Wolborza przeanalizowal zebrany w toku postepowania material i okreslil
srodowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsiewziecia. Organ prowadzacy
postepowanie w szczegolnosci przeanalizowal Raport o oddziaiywaniu na srodowisko wraz
z przediozonymi uzupehiieniami, rozstrzygniecia zawarte w uzgodnieniu warunkow realizacji
przedsiewziecia okreslone przez Regionalnego Dyrektora Srodowiska w Lodzi oraz opinie
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. i Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Planowane przedsiewziecie nalezy do przedsiewziec mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywac na srodowisko, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt. 37, pkt. 52 lit. b,
pkt. 56 lit. b, pkt. 60 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Planowane przedsiewziecie obejmuje budow? centrum logistycznego, tj. zespolu hal
magazynowo-przemyslowych wraz z niezbedn^ infrastruktur^ techniczn^.
Przedsiewziecie realizowane bedzie w Wolborzu na dzialkach o numerach ewidencyjnych
1587/5, 1587/6, 1587/7, 1587/8, 1587/9, 1587/11, 1588/3, 1588/4, 1589/3, 1589/4.

Inwestycja bedzie realizowana na terenach, na ktorych obowiazuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwal^ Nr XXXIX/269/2002 Rady
Gminy Wolborz z dnia 21 sierpnia 2002 r. oraz Uchwala Nr VII/47/03 Rady Gminy
Wolborz z dnia 25 kwietnia 2003 r. Przedsiewziecie znajduje si? na terenie



oznaczonym symbolem SFPU/mn, tj. terenie przeznaczonym pod centrum logistyki,
using, handlu, produkcji materialow budowlanych, skladow, magazynow.

W zasiegu oddzialywania inwestycji nie wystepujq. oddzialywania skumulowane,
poniewaz oszacowany zasieg oddzialywania inwestycji nie obejmuje innych podmiotow
i przedsiewziec (istniejacych oraz projektowanych).

W bezposrednim sasiedztwie dzialek znajduj^ sie:
- od polnocy - droga gruntowa, a dalej tereny lesne;
- od wschodu - istniejacy zaklad dystrybucji towarow spozywczych i przemyslowych;
- od poludnia - stacja transformatorowa i droga gruntowa, a dalej grunty rolne;
- od zachodu - grunty rolne, a dalej droga ekspresowa S8.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odleglosci ok. 250 m na
wschod od granicy planowanej inwestycji.
Piano wane przedsiewziecie bedzie realizowane etapowo i bedzie obejmowac:
1. Etapl:

a) budowa budynkow magazynowo-przemyslowych o pow. zabudowy do 24 072 m2,
skladajacych si? z nastepujacych czesci: hal magazynowo-przemyslowych
jednokondygnacyjnych, wydzielonego budynku socjalno-biurowego
dwukondygnacyjnego, zapleczy technicznych wraz z infrastrukturq towarzyszaca,

b) wydzielenie i budowe wewnetrznego ukladu drog, chodnikow i parkingow;
c) budowe zbiornika retencyjnego na wody deszczowe o poj. ok. 1300 m oraz zbiornika

ppoz. o poj. 1000 m ;
d) wykonanie ogrodzenia;
e) wykonanie wjazdu na droge gminna;
1) wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej w obrebie planowanej

inwestycji;
g) wykonanie przylaczy energetycznego, wodociagowego, gazowego i telekomunikacyjnego;
h) instalacja wagi samochodowej,
i) budowa budynku portierni;
j) budowa wiat na odpady.
2. EtapII:

a) budowa budynkow magazynowo-przemyslowych o pow. zabudowy do 51815 m ,
skladajacych sie z nastepujacych czesci: hal magazynowo-przemyslowych
jednokondygnacyjnych, wydzielonych dwoch budynkow socjalno-biurowych
dwukondygnacyjnych, zapleczy technicznych wraz z infrastruktur^ towarzyszaca,

b) wydzielenie i budow? wewnetrznego ukladu drog, chodnikow i parkingow;
c) budowe zbiornika retencyjnego na wody deszczowe o poj. ok. 2400 m oraz dwa

zbiorniki ppoz. o poj. 1000 m kazdy;
d) wykonanie ogrodzenia;
e) wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej w obrebie planowanej

inwestycji;
f) wykonanie przylaczy energetycznego, wodociagowego, gazowego i telekomunikacyjnego;
g) instalacja wagi samochodowej,
h) budowa wiat na odpady.

3. EtapIII:
a) budowa budynkow magazynowo-przemyslowych o pow. zabudowy do 72237 m ,

skladajacych sie z nastepujacych czesci: hal magazynowo-przemyslowych
jednokondygnacyjnych, wydzielonych trzech budynkow socjalno-biurowych
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dwukondygnacyjnych, zapleczy technicznych wraz z infrastruktura towarzyszaca,
b) wydzielenie i budowe; wewnetrznego ukladu drog, chodnikow i parkingow;
c) budowe zbiornika retencyjnego na wody deszczowe o poj. ok. 3200 m3 oraz dwa

zbiorniki ppoz. o poj. 1000 m3 kazdy;
d) budowa 20 zbiornikow na gaz o pojemnosci 20 m3 kazdy;
e) wykonanie ogrodzenia;
f) wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej w obrebie planowanej

inwestycji;
g) wykonanie przylaczy energetycznego, wodociagowego, gazowego i telekomunikacyjnego;
h) instalacja wagi samochodowej,
i) budowa wiat na odpady.

Powierzchnia planowanego przedsiewziecia (do przeksztalcenia) bedzie wynosic
lacznie ok. 294 532 m , w tym:

- powierzchnia zabudowy lacznie: do 148 124 m2,
- powierzchnia utwardzen lacznie: do 93 771 m2,
- powierzchnia biologicznie czynna (lacznie): min. 52 637 m2.

Hale magazynowo-przemyslowe zaprojektowane beda jako obiek ty
wolnostojace o wysokosci do 12 m. Hala przeznaczona bedzie do magazynowania
produktow przemysiowych roznego rodzaju z wylaczeniem produktow
spozywczych, wybuchowych, lekow oraz niebezpiecznych, pod wzgledem
chemicznym. W ramach magazynow zlokalizowane b^da strefy pakowania,
konfekcjonowania, montazu kohcowego, kompletacji dostaw oraz lekka produkcja.
Dystrybucja skierowana bedzie do klientow zewnetrznych. Planowane do realizacji hale
zostanq wyposazone w system regalow, a proces zaladunku oraz wytadunku odbywac sie
bedzie za pomoca wozkow akumulatorowych. W ramach powierzchni magazynowych beda
rozstawione stacje ladowania akumulatorow wyposazone w niezalezna wentylacje i systemy
bezpieczenstwa. Kazda hala bedzie miata mozliwosc podzialu na kilka niezaleznych czesci
funkcjonalnych w ramach wiekszej calosci. Infrastruktura zewn<jtrzna i wewnetrzna
umozliwiac bedzie dowolnq konfiguracje uzytkowania. Ogrzewanie obiektu realizowane
poprzez czynnik gazowy. W czesci biurowo-socjalnej zainstalowane zostana kotlownie
gazowe o malej mocy, natomiast wewnatrz hali magazynowej aparaty grzewcze, gazowe.

Projektowane hale magazynowo-przemyslowe wyposazone beda w doki, przez
ktore nastepuje zaladunek i rozladunek spaletyzowanych towarow, magazynowanych na
regalach magazynowych wysokiego skladowania w hali. Zaladunek i rozladunek
odbywac sie bedzie za pomoca wozkow widlowych z napedem elektrycznym. Pomiedzy
dokami, a magazynem wlasciwym wydzielona bedzie strefa przed magazynowa.

Planuje sie rowniez budowe szesciu budynkow (przy hali magazynowo-przemyslowej:
Etap I —jeden budynek, Etap II — dwa budynki, Etap III — trzy budynki) przeznaczonych na
biura oraz zaplecza socjalne wraz z niezbedna infrastruktura. Budynki te
zaprojektowano jako dwukondygnacyjne o wysokosci do 8,5 m. W sklad zabudowy bedzie
wchodzic rowniez szesc wiat magazynowych na odpady, budynek portierni, pompownie
pozarowe, zbiorniki ppoz., punkty czerpania wody oraz fundamenty pod zbiorniki na gaz.
Przewiduje si<j zatrudnienie na poziomie okolo 1372 osoby po realizacji wszystkich etapow
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przedsi?wzi?cia. Przewiduje si?, ze praca odbywac si? b?dzie w systemie trzyzmianowym
przez 7 dni w tygodniu.

Projektowane hale magazynowe b?da posiadaly przylacze do sieci energetycznej.
Zaopatrzenie w gaz bedzie odbywalo si? z sieci gazowej oraz zbiornikow na gaz. Inwestor
planuje rozbudowe sieci wodociagowej, poprzez wykonanie przyla.cza do gminnej sieci
wodociqgowej. Scieki sanitarne beda odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej. Przewiduje sie, ze zuzycie mediow na etapie eksploatacji przedsiewziecia bedzie
nastepujace: energia elektryczna ok. 8044 MWh, zuzycie gazu ok. 1562000 m3/rok,
7408,8 m3/rok, W fazie realizacji okreslenie ilosci zuzywanej wody jest trudne do
oszacowania, natomiast zaklada sie, ze beda to ilosci typowe jak dla takiego rodzaju prac
budowlanych. Paliwo w postaci oleju napedowego wykorzystywane bedzie do zasilania
silnikow pojazdow. Ilosc paliwa uzalezniona jest od wielkosci silnikow oraz czasu pracy
urzadzeri, zatem trudne jest do oszacowania przewidywane jego zuzycie. Do realizacji
przedsiewziecia wykorzystane bedq. rowniez typowe materialy budowlane. Przewidywane
ilosci w/w materialow sa trudne do dokladnego oszacowania. Ilosci te nie beda jednak
odbiegaly od typowych zwiazanych z budowa^ tego typu inwestycji.

Teren inwestycji w wiekszosci stanowia nieuzytki oraz obszary gruntow rolnych.
Sasiedztwo stanowiq. pola uprawne, laki, lasy i drogi, a takze istniej^ca po wschodniej
stronie inwestycja o podobnym charakterze. Na terenie przedsiewziecia nie odnotowano
chronionych gatunkow roslin i zwierzat. Teren przedsiewziecia nie przedstawia duzej wartosci
przyrodniczej. W poludniowej cz?sci terenu na dzialce nr 1587/9 znajduja si?
zadrzewienia srodpolne, ktore stanowia najciekawszy obszar pod wzgledem
przyrodniczym na terenie niniejszego przedsiewziecia. Znajdujq. sie tu drzewa takie jak:
wierzba biala, olsza czarna, sliwa noirabelka, glog jednoszyjkowy, jablofi dzika, czeremcha
zwyczajna, brzoza brodawkowata. Teren ten koliduje z planowanym zbiornikiem
retencyjnym. Inwestor planuje pozostawic jak najwieksza ilosc drzew. Wszystkie drzewa
0 obwodzie powyzej 100 cm zostana zachowane. Wycince ulegna drzewa owocowe
znajdujace sie na dzialce 1587/9 od strony polnocnej na szerokosci ok. 5 m.

Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzic poza sezonem l?gowym
1 rozrodczym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika wl^cznie.
Dopuszcza sie wycinke drzew w terminie od 16 sierpnia do 15 pazdziernika, jednakze
planowanq. wycinke nalezy poprzedzic bezposrednio ekspertyz^. ornitologicznq.
stwierdzajq.c^. brak zasiedlenia ptakow w rejonie drzewa w przestrzeni o promieniu
rownym wysokosci drzewa planowanego do usuniecia.

W ramach kompensacji przyrodniczej, planuje sie wykonac nasadzenia w liczbie co
najmniej rownowaznej liczbie wycietych drzew. Nasadzenia zostan^. wykonane
w poblizu zbiornika retencyjnego z uzyciem takich gatunkow jak wierzba biala.

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia zwiq.zana jest z oddzialywaniem na
srodowisko w trzech etapach: budowy, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji.
Poszczegolne fazy cbarakteryzujq. sie odmiennym rodzajem i natezeniem oddzialywan,
przy czym faza eksploatacji przedsiewziecia jest etapem najdhizszym w czasie.

Realizacja inwestycji powodowac bedzie oddzialywania charakterystyczne dla
prac budowlanych i wykonczeniowych. Budowa obiektu wia.zac si? b?dzie
z oddzialywaniem na srodowisko w zakresie emisji gazow i pylow do powietrza
atmosferycznego, generowania halasu, powstawania sciekow bytowych, powstawania
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odpadow. Faza realizacji przedsiewziecia wiqze si? z koniecznoscia^ zastosowania
ciezkiego sprzetu budowlanego, ktorego praca powodowac bedzie emisje zanieczyszczen
do powietrza atmosferycznego oraz generowanie halasu. W celu ograniczenia emisji
zanieczyszczen do atmosfery oraz halasu z fazy budowy zaproponowano nastepuj^ce
rozwi^zania: prace budowlane z uzyciem ciezkiego sprzetu beda^ prowadzone
wyl^cznie w porze dnia, wszelkie operacje z uzyciem pojazdow i ciezkiego sprzetu
budowlanego zostana^ wczesniej zaplanowane, skladowiska kruszyw beda^ zabezpieczone
przed dzialaniem wiatru, w dni sloneczne i wietrzne stosowane bedzie zraszanie
skladowisk kruszyw o drobnych frakcjach, mog^cych bye zrodlem wtornego pylenia.
W czasie przerw w pracy silniki uzywanych maszyn i urz^dzeri beda^ wyl^czane,
stosowany sprzet budowlany bedzie charakteryzowac sie dobrym stanem
technicznym. Scieki bytowe powstaie na etapie realizacji odprowadzane bed^
do zbiornikow przenosnych toalet i odbierane przez podmioty posiadaj^ce stosowne
pozwolenia w zakresie gospodarki sciekowej. Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na
terenie inwestycji. Podczas prowadzenia prac budowlanych miejsca do parkowania
maszyn budowlanych (zaplecze budowy) zostana^ zlokalizowane na terenie utwardzonym
i zabezpieczonym przed ewentualnym wplywem substancji ropopochodnych na
srodowisko gruntowo — wodne, a takze zostanie wyposazone w sorbenty.

Faza likwidacji przedsiewziecia bedzie charakteryzowala sie podobnymi
oddziaiywaniami jak faza budowy. Oddziatywania te, podobnie jak na etapie realizacji,
bedcj mialy charakter krotkotrwaly i ustan^ po zakonczeniu prowadzonych prac.
Ewentualna likwidacja przedsiewziecia, prowadzona zgodnie z obowiqzuj^cymi
przepisami, nie spowoduje ponadnormatywnego oddzialywania na srodowisko oraz
zdrowie i zycie ludzi.

Eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia powodowac bedzie
oddzialywanie na srodowisko w zakresie emisji gazow i pylow do powietrza
atmosferycznego, emisji halasu, powstawania sciekow bytowych, deszczowych oraz
wytwarzania odpadow.

Podczas etapu realizacji oraz ewentualnej likwidacji zrodlami emisji
zanieczyszczen do powietrza bedzie ruch pojazdow samochodowych zwiqzany
z transportem ludzi, materialow oraz sprzetu budowlanego na teren realizacji inwestycji
oraz maszyny i urz^dzenia wykorzystywane przy realizacji lub likwidacji
przedsiewziecia. Bedzie to emisja niezorganizowana o charakterze nieregularnym,
ktora ustanie wraz zakonczeniem prac budowlanych. Nie bedzie miala ona uciazliwego
wplywu na stan czystosci powietrza atmosferycznego.

Na etapie funkcjonowania przedsiewziecia zrodlem zanieczyszczenia powietrza
bedq urz^dzenia grzewcze oraz ruch pojazdow. Paliwem zasilaj^cym zrodla energetyczne
bedzie gaz ziemny pochodz^cy z sieci gazowej oraz zbiornikow na gaz. W fazie
eksploatacji obiektu powstan^ nastepuj^ce zrodla zorganizowanej emisji substancji do
powietrza:

a) Etap I:
- 2 kotly gazowe o mocy 300 kW kazdy, ktorych wspolny wylot o srednicy ok.

0,4 m, umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz 14,5 m n.p.t.,
- 34 szt. promiennikow gazowych o mocy 45 kW kazdy, ktorych zadaszony wylot
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o srednicy ok. 0,2 m, umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz 12,5 m n.p.t.,
b) Etap II:
- 2 kotly gazowe o mocy 500 kW kazdy, ktorych wylot o srednicy ok. 0,4 m,

umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz 14,5 m n.p.t.,
- 50 szt. promiennikow gazowych o mocy 45 k W kazdy, ktorych zadaszony wylot

o srednicy ok. 0,2 m, umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz 12,5 m n.p.t.,
c) Etap III:

- 3 kotly gazowe o mocy 350 kW kazdy, ktorych wspolny wylot o srednicy ok.
0,4 m, umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz 14,5 m n.p.t.,

- 76 szt. promiennikow gazowych o mocy 45 kW kazdy, ktorych zadaszony wylot
o srednicy ok. 0,2 m, umieszczony bedzie na wysokosci nie mniejszej niz 12,5 m n.p.t.,

Ponadto do ogrzewania hal przewiduje sie wykorzystac centrale klimatyzacyjne
tzw. ,,rooftopy" z odzyskiem ciepla o mocy grzewczej 85 kW. Cieplo dostarczane do
rooftopow bedzie pochodzilo z kotlowni opalanych gazem ziemnym.

Z obliczeh i interpretacji graftcznych przedstawionych w raporcie wynika, ze
emisja gazow i pylow nie spowoduje ponadnormatywnego oddzialywania na stan jakosci
powietrza.

Podczas budowy i ewentualnej likwidacji przedmiotowego przedsiewziecia,
wymagane bedzie zuzycie wody do celow budowlanych oraz bytowych. Pracownicy
przebywajacy na placu budowy korzystac bedq. z przenosnych, szczelnych sanitariatow,
ktore beda oczyszczane przez specjalistyczna firme posiadajaca stosowne pozwolenie.
Przedsiewziecie na etapie funkcjonowania zaopatrywane bedzie w wode z gminnej sieci
wodociagowej. Przewiduje sie zuzycie wody na cele socjalno-bytowe na poziomie
maksymalnym (po realizacji calego przedsiewziecia) w ilosci ok. 251 mVd. Scieki bytowe
w ilosci rownej ilosci pobranej wody odprowadzane beda do gminnej sieci
kanalizacyjnej. Wody opadowe z terenu inwestycji zbierane beda przez system
wewnetrznej kanalizacji deszczowej, a nastepnie po podczyszczeniu
w piaskowniku i separatorze bedq. magazynowane w trzech zbiornikach chlonno-
odparowujacych o powierzchni 3 796 m2 i objetosci 6 900 m3. Wody opadowe ze
zbiornikow beda zgodnie z informacjami Inwestora rozsq.czane do gruntu, oraz
wykorzystywane bed^. na cele ppoz. i do nawadniania uzytkow zielonych
terenu, poprzez planowany do zainstalowania system zraszaczy i pomp. W celu
podczyszczenia wod opadowych planuje si? separator o przeplywie nominalnym min.
58,08 1/s - dla etapu I, 109,17 1/s - dla etapu II, 145,24 1/s - dla etapu III.

Zbiorniki chlonno- odparowujace b^da zabezpieczone przed wnikaniem do nich
drobnych zwierzat poprzez ogrodzenie zbiornikow siatka o ciasnym splocie, wkopana
w ziemi? na ok. 40 cm.
Budowa centrum powodowac bedzie powstawanie odpadow w zwiq.zku
z prowadzeniem prac budowlanych. W wyniku prowadzenia prac powstawac moga
m.in. nastepujace rodzaje odpadow: 150101 (0,05 Mg), 150102 (0,05 Mg), 150202*
(0,01 Mg), 150203 (0,05 Mg), 170107 (0,05 Mg), 170504 (2050 Mg), 170904 (0,05 Mg),
200301 (0,1 Mg). Odpady wytworzone na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji
gromadzone b?da^ selektywnie w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach na
placu budowy. Zbieranie odpadow obywac sie bedzie przy wykorzystaniu

14



odpowiednio oznakowanych pojemnikow i kontenerow. Odpadowa gleba skladowana
bedzie w pryzmach lub bezposrednio ladowana na wywrotki i wywozona poza teren
budowy.

W trakcie funkcjonowania obiektu, ze wzgledu na charakter projektowanego
obiektu trudno jest przewidziec wszystkie rodzaje odpadow oraz oszacowac ich ilosc.
Przewiduje sie, ze na terenie inwestycji bedcj powstawaly m. in. nastepujace odpady:
150101 (150 Mg/rok), 150102 (30 Mg/rok), 150103 (10 Mg/rok), 150202* (0,065
Mg/rok), 150203 (0,1 Mg/rok), 160213* (0,05 Mg/rok), 160214 (0,3 Mg/rok), 160216
(0,15 Mg/rok), 200301 (85 Mg/rok). Wszystkie odpady wytwarzane na terenie
projektowej inwestycji, przechowywane bedcj na terenie obiektu do czasu ich odbioru
przez specjalistyczne firmy posiadaj^ce stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami. Gromadzenie odpadow odbywac si? bedzie jedynie w celu
zebrania ich odpowiedniej ilosci do transportu. Odpady niebezpieczne gromadzone beda^
w zamykanych i oznakowanych pojemnikach, dostosowanych do rodzaju odpadu.
Pojemniki te zlokalizowane beda^ w ogrodzonym i zadaszonym miejscu o utwardzonym
podlozu, zabezpieczonym przed wplywem warunkow atmosferycznych. Miejsca
magazynowania odpadow niebezpiecznych zostana odpowiednio oznaczone
i zabezpieczone przed dostepem osob postronnych. Teren gromadzenia odpadow
niebezpiecznych wyposazony zostanie w srodki i sprzet umozliwiaj^cy szybka^ likwidacje
skutkow awaryjnego wycieku substancji niebezpiecznych z gromadzonych odpadow.
Oddzialywania zwiazane z emisja^ halasu do srodowiska bedq. mialy charakter
krotkotrwaly (w porownaniu z fazt} eksploatacji przedsiewziecia) i nie spowoduj^
trwalych zmian w srodowisku. Oddzialywanie to bedzie zwiazane z praca sprzetu
budowlanego. Ze wzgledu na wielkosc oraz charakter prac nie ma mozliwosci jego
wyeliminowania. W celu ograniczenia negatywnego oddzialywania tego etapu inwestycji
zostana^ zaplanowane wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu. Sprzet stosowany
w trakcie budowy bedzie w dobrym stanie technicznym, prace budowlane
z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu beda^ prowadzone w porze dnia, przestrzegana
bedzie zasada wylj}czania silnikow w czasie przerw w pracy. Podkreslic nalezy etapowa
realizacje przedsiewziecia, co ograniczy czas prac i zasieg oddzialywania do mniejszych
czesci terenu.

Glownymi zrodlami halasu na terenie projektowanego centrum magazynowego na
etapie eksploatacji bedcj urz^dzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne dachowe,
pojazdy poruszajqce sie po terenie inwestycji. Zrodlami halasu na terenie inwestycji
beda:

Nazwa zrocHa halasu

Rooftopy nad hala
Wentylatory wywietrzne

pomieszczenia technicznego
Centrale wentylacyjne biurowe
Jednostki klimatyzacji biurowe

Ilosc [szt.]
Etap 1

9
4

4
14

Etap 2
15
4

6
20

Etap 3
22
4

9
30

Rownowazny poziom mocy
akustycznej zrodla hafasu [dB]

90
85

85
85
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Przewidywane natezenie ruchu na terenie inwestycji: samochody
ciezarowe - ok. 640 pojazdow na dob$, samochody osobowe — ok. 220 pojazdow na
dobe.

Przeprowadzona analiza akustyczna wykazala, ze funkcjonowanie
przedmiotowego przedsiewzi^cia nie spowoduje przekroczen dopuszczalnego
poziomu halasu w obrebie najblizszych terenow chronionych akustycznie, zarowno
w porze dziennej jak i nocnej.

Przedmiotowa inwestycyjna nie bedzie zaliczana do zakladow o duzym czy
zwiejkszonym ryzyku wystapienia awarii przemyslowej.
Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie polozone na obszarach wodno-
blotnych lub innych obszarach o plytkim zaleganiu wod podziemnych oraz w strefie
ochronnej ujec wod i na obszarze ochronnym zbiornikow wod srodladowych. Planowana
inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i poza obszarami gorskimi i lesnymi.
Z przedstawionej dokumentacji nie wynika by w rejonie przedsiewziecia wystepowaly ujscia
rzek, w tym siedliska legowe, a takze obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska
zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym polozony jest poza obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najblizej
terenu inwestycji sposrod obszarow chronionych znajduje sie Obszar Chronionego
Krajobrazu Doliny Wolborki (w odleglosci ok. 0,8 km), Sulejowski Park Kxajobrazowy
(w odleglosci ok. 2,2 km), rezerwat przyrody Meszcze (w odleglosci ok. 4,7 km). Najblizej
polozonym obszarem Natura 2000 jest obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Lubiaszow
w Puszczy Pilickiej PLH100026, polozony w odleglosci ok. 5,7 km od planowanego
przedsiewziecia.

Przedmiotowe przedsiewziecie, przede wszystkim z uwagi na odleglosc, skale, rodzaj,
charakterystyke, oraz krotkotrwaly i odwracamy charakter zmian srodowiska na etapie
realizacji inwestycji oraz brak znaczacych negatywnych oddzialywan w czasie pozniejszej
eksploatacji, nie bedzie mialo negatywnego wplywu na cele ochrony, przedmiot ochrony
oraz integralnosc wszystkich w/ w obszarow podlegajacych ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na obszary Natura 2000.

Dla planowanego przedsiewziecia brak jest trans granicznego oddzialywania na
srodowisko ze wzgledu na skale i polozenie w centralnej Polsce. Inwestycja realizowana
bedzie na terenie gminy Wolborz, dla ktorej ge_stosc zaludnienia wynosi 51 os./km2 (GUS
2017).
Przedmiotowe przedsiewziecie na etapie realizacji oddzialywac bedzie okresowo
i krotkotrwale, zas na etapie eksploatacji oddzialywanie bedzie dhigotrwale o charakterze
ciaglym. Zakres oddzialywania realizacji przedsiewziecia (roboty budowlane i montazowe)
bedzie ograniczony lokalnie i czasowo (okres wykonania robot budowlanych). Natomiast
realizacja inwestycji zmieni oddzialywanie zwiazane z dotychczasowym uzytkowaniem
terenu.

Informacje zawarte w raporcie o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko i jego
dodatkowych uzupemieniach s^ na tyle szczegolowe, aby ocenic oddzialywanie planowanego
zamierzenia inwestycyjnego na srodowisko. Majac powyzsze na uwadze nie wskazano
potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na srodowisko. Planowane

16



przedsiewziecie po zrealizowaniu zgodnie z zaproponowanymi w raporcie o oddzialywaniu
na srodowisko rozwiazaniami techniczno-technologicznymi i organizacyjnymi, nie bedzie
stwarzaio zagrozenia dla srodowiska.

Maj^c na uwadze powyzsze, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dol^cza sie do wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe. Wniosek ten powinien bye zlozony nie pozniej niz przed upiywem
6 lat od dnia, w ktorym wydana decyzja stala sie ostateczna.

2. Termin, o ktorym mowa w pkt. 1 pouczenia, moze ulec wydmzeniu o 4 lata, jezeli
realizacja przedsiewziecia przebiega etapowo i nie zmienily sie warunki okreslone
w niniejszej decyzji.

3. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Piotrkowie Tryb, za posrednictwem Burmistrza Wolborza, w terminie 14 dni od daty
otrzymania.

,up. BURMISTRZA

rigr inz. Made] /<.:•..
KIEtfOWNIK Rfr.f-ERATU : •. 'iCTA'A,

GOSPODARKi KCMUNAL
i OCHRONY SRO'""

Otrzymuja:
1. Petnomocnik inwestora,
2. Strony post^powania,
3. a/a.

Do wiadomosci:
1 . Mieszkancy (na tablicach ogloszen Solectwa Wolborz, Urzedu Miejskiego i na stronie internetowej BIP

Urzedu Miejskiego w Wolborzu).
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi,
3. Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb.
4. Paiistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Piotrkowie Tryb.

17




