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OPIl\IA

Na podstawie art.77 ust. 1 pkt Ż oraz art.78 ust.l pkt 2 ustawy z dnia3 paździemika 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaĘrvania na środowisko (Dz. IJ. z Ż008 r. nr |99, poz. 1Ż27) po rozpatrzeniu
wystąpienia Wójta Gminy Bartniczka z dnia 09 lipca Ż012 r. znak WTŚR .62Ż0 J .I .Ż0|2 o wyrażenie
opinii w ramach postępowania zrieruającego do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji na|eżącej do Gotec
Polska sp. Z o.o. zakJad w Jastrzębiu wrazz budorvąinstalacji do redukcji emisji lotnych związków
organicznych

PAŃsTwowY PowIATowY INSPEKTOR SANITARNY w BRODNICY

wyraża następującą opinię:

- po Zapoznaniu się z przedłoŻonymi materiałami w tym z rapr:rtem o oddział}.waniu na środowisko
uwaŻarn, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach winna zawieraó następujące warunki:

- uciążliwośó inwesĘcji nie może wykaczaó poza teren władania' nie moze powodować
konfl iktów społecznych of az narlszaó in teresów osób trzecich,

- z uwagi na schemaĘcznąlokalizację linii fosforanowania, linii galwanicznej cynkowo-
niklowej oraz instalacji do redukcji emisji lotnych naleĘ opracowaó pełną dokumentację
techniczną podającą m' in. główne cechy charakterysĘczne procesów produkcyjnyctr i
lokalizację procesów (obiekty istniejące i nowobudowane), przewidywane rodzaje i ilości
zanieczyszczeń wynikające z funkcjonor.yania planowanego przedsięwzięcia wpĘrvającego
na zdrowie ludzi,

- naleĘ uzyskać pozwolenie zintegrowane d|azaĘadu' uwzględniające zwiększonąprodukcję_ raport nie zawiera porównania proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi
technikami, które jest wtedy wymagane'

- należy określić czy zaWad jest zaliczany do zakładów o zrviększonym ryzyku w związku ze
znajdującymi się w nim substancjami niebezpiecznymi,

- należy zastosowaó wszelkie dostępne środki organizacyjno-techniczne eliminujące
szkodliwy wpływ czynników na zdrowie człowieka (np. hermetyzacjęlinii produkcyjnój).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzte na rozbudowie instalacji należącej do Gotec
Polska sp. z o.o' zakład w Jastrzębiu wraz Z budorvą instalacji do redukcji emisji lotnycL nłiązków
organicznych na tęrenie działek nr 24Il|, Ż4Il3,2/t|l5,24116,24118,24llg,241lio,24lln, z5glz6,
238127 , 238lŻ8, 238130.

W ramach rozbudowy instalacji planuje się: - aviększęnie instalacji do powierzchniowej
obróbki produktów zvłykorzystaniem rozpuszczalrików organicznych o zużyciurożpuszcza|ników ż
dotychczasowego 267 Mg/rok do l000 Mg/rok _ czlli 3,7 krotne; - budowę linii fosfoianowania detali
aluminiowych; - budowę linii galwanicznej cynkowo-niklowej; - budowę instalacji do redukcji emisji
lotnych złiązków organicznych.



Analizując ptzedłoŻone materiĄ, w tytn raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko opracowany przez PUIIP ,'ATMOSFERA'' ul. Paderewskiego 9 we Włocławku w
czerwcu 20lŻ r. uznałem, że planowana rozbudowie instalacji oraz budowa instalacji do redukcji
emisji lotnych rwiązków organicznych ze względu na zdrowie ludzi i ochronę środowiska może byó
zrealizowane przy spełnieniu wŻej podanych waru:rków.

otrrymują:
1. Wójt Gminy Bartniczka

87-321Bartniczka
Do wiadomości:

1. Gotec Polska sp. z o.o.
87-3ŻŻ Jastrzębie 61

2. a/a.
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