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OPIl\IA

Na podstawie arź. 77 ust. l pkt Ż oraz art. 78 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocęnach oddziaĘwania na środowisko (Dz. U ' z 2008 r. nr l99, poz. 1227) po rozpatrzęniu wystąpienia Wójta
Gminy Bartticzka z dnia 09 Lipca 2012 r. znak WIŚR.6220. l .|.2OlŻ (data wpĘwu l2.l2.ŻolŻ r.) w sprawie
ponownego rozpatrzenia opinii w ramach postępowania zmlerzającego do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji naleŻącej do Gotec Polska sp. z
o.o. zakład w Jastrzębiu wraz z budową instalacji do reclukcji emisji lotnych związków organicmych
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wyraża następującą opinię:

- po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami w tym Z raportęm o oddziaĘwaniu na środowisk o oraz
uzupełnieniu informacji dotyczących sposobu usuwania ivód opadowych uważam, Że decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach winna zaw i er ać następuj ące warunki :

- uciązliwość inwestycji nie może wykraczać poza teren władania, nie może powodować konfliktów
społecznych or az naruszać interesów osób trze c i ch,

- zlwagi na schematycznąlokalizację linii fosforanowania, linii galwanicznej cynkowo-niklowej oraz
instalacji do redukcji emisji lotnych należy opracować pełną dokumentację technicmą podającą m'
in' główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych i lokalizację procesów (obiekty
istniejące i nowobudowane), przewidywitne rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z
funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia wpĘwającego na zdrowie ludzi'

- naleĘ uzyskać pozwolenie zintegrowane dla zakładu, uwzględniające zwiększoną produkcję - raport
nie zawiera porównania proponowanej tęchniki z najlepszymi dostępnymi technikami' które jest
wtedy wymagane,

- należy określić czy zakład jest zaliczany do zakładów o zwiększonym ryzyku w zwiąrku ze
majdującymi się w nim substancjami niebezpiecznymi,

- należy zastosować wszelkie dostępne środki organizacyjno-techticzte eliminujące szkodliwy wpływ
cąmników na zdrowie człowieka (np' hermetyzację linii produkcyjnej).

- odprowadzenie wód opadowych do rowu melioracyjnego wymaga posiadania pozwolenia
wodnoprawnego.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie instalacji naleŻącej do Gotęc Polska sp. z
o'o. zakład w Jastrzębiu wraz Z budową instalacji do reclukcji emisji lotnych związków organicznych na tęręnie
działek nr 24ll7,24ll3,24ll5, Ż4l16,24118,24119,241lI0,241l]'1,238126,238127 ,238128,238130.

W ramach rozbudowy instalacji planuje się: - zwiększenię instalacji do powierzchniowej obróbki
produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o anĘciu rozpuszczalników z dotychczasowego
267 Mglrok do 1000 Mg/rok _ czyli 3,7 krotne; - budowę linii fosforanowania detali aluminiowych; - budowę
linii galwanicznej cynkowo-niklowej; - budowę instalacji clo redukcji emisji lotnych związków organicznych.

Analizując przedłożone materiĄ, w tym raport o oddziaĘwaniu przedsięwzięcia na środowisko
opracowany przezPUHP,,ATMoSFERA'' ul' Paderewskiego 9 we Włocławku w czerwcu Ż012 r.lmałem, Że
planowana rozbudowa instalacji oraz budowa instalacji do redukcji emisji lotnych związków organicznych ze
względu na zdrowię ludzi i ochronę Środowiska moze być zrea|izowana przy spełnieniu wyżej podanych
warunków.
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