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II. Rodzaj, lokalizacja i zakres przedsi^wzi^cia
Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe centrum logistycznego, tj. zespolu hal
magazynowo-przemyslowych
wraz
z
niezbedn^
infrastruktura
techniczna.
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.
Planowane przedsiewziecie zostanie zrealizowane etapowo i obejmowac bedzie:
1. Etapl:
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^ towarzyszaca,
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 m3;
d) wykonanie ogrodzenia;
e) wykonanie wjazdu na droge gminna;
f) wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej w obrebie pianowanej
inwestycji;
g) wykonanie przylaczy energetycznego, wodociagowego, gazowego i telekomunikacyjnego;
h) instalacja wagi samochodowej,
i) budowa budynku portierni;
j) budowa wiat na odpady.
2. Etap II:
a) budowa budynkow magazynowo-przemyslowych o pow. zabudowy do 51815 m2,
skladajacych
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 zbiornika retencyjnego na wody deszczowe o poj. ok. 2400 m3 oraz dwa zbiorniki
ppoz. o poj. 1000 m kazdy;

d) wykonanie ogrodzenia;
e) wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodoci^gowej w obrebie planowanej
inwestycji;
f) wykonanie przylq.czy energetycznego, wodoci^gowego, gazowego i telekomunikacyjnego;
g) instalacja wagi samochodowej,
• h) budowa wiat na odpady.
3. Etap III:
a) budowa budynkow magazynowo-przemyslowych o pow. zabttdowy do 72 237 m ,
skladaJ£j.cych si? z nastepujqcych czesci: hal
magazynowo-przemyslowych
jednokondygnacyjnych,
wydzielonych trzech budynkow
socjalno-biurowych
dwukondygnacyjnych, zapleczy technicznych wraz z infrastrukturq. towarzysz^ca^
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 wodociajgowej w obrebie planowanej
inwestycji;
g) wykonanie przylqczy energetycznego, wodoci^gowego, gazowego i telekomunikacyjnego;
h) instalacja wagi samochodowej,
i) budowa wiat na odpady.
Powierzchnia planowanego przedsiewzi^cia (do przeksztalcenia) bedzie wynosic lq.cznie
ok. 294532m2, wtym:
- powierzchnia zabudowy l^cznie: do 148 124m2,
- powierzchnia utwardzen lacznie: do 93 771 m2 ,
- powierzchnia biologicznie czynna (Iqcznie): min. 52 637 m2.
Hale magazynowo-przemyslowe zaprojektowane bed^. jako obiekty wolnostoJ3.ce
o wysokosci do 12 m. Hala przeznaczona bedzie do magazynowania produktow
przemyslowych roznego rodzaju z wylapzeniem produktow spozywczych, wybuchowych,
lekow oraz niebezpiecznych pod wzgledem chemicznym. W ramach magazynow
zlokalizowane b^d^. strefy pakowania, konfekcjonowania, montazu koncowego, kompletacji
dostaw oraz lekka produkcja. Dystrybucja skierowana bedzie do klientow zewnetrznych.
Planowane do realizacji hale zostanq. wyposazone w system regalow, aproces zaladunku
oraz wyladunku odbywac sie bedzie za pomocq. wozkow akumulatorowych. W ramach
powierzchni magazynowych bed^. rozstawione stacje ladowania akumulatorow wyposazone w
niezaleznq. wentylacje i systemy bezpieczenstwa. Kazda hala bedzie miala mozliwosc
podzialu na kilka niezaleznych czesci funkcjonalnych w ramach wiekszej calosci.
Infrastruktura zewn?trzna 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 wewn^trz
hali magazynowej aparaty grzewcze, gazowe.
Shipy zelbetowe, sciany z uzyciem wielkowymiarowych elementow zbrojonych z betonu
lekkiego. Dach wykonany z blachy trapezowej na stalowej konstrukcji, ocieplony welnq.
mineraln^. lub styropianem, pokryty foli^. dachow^.

Projektowane hale magazynowo-przemyslowe wyposazone beda w doki, przez ktore
nastepuje zaladunek i rozladunek z paletyzowanych to ward w, magazynowanych na regalach
magazynowych wysokiego skladowania w hali. Zaladunek i rozladunek odbywac sie bedzie
za pomoc^ 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 niezbednq 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.
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