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POSTANOWIENIE

Na podstawie afi. 7] ust. 1 pkt I, art. ]7 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 pażdziemika

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz' U. Nr 199, poz. 1227

z poŹn. Zm.) oraz afi. 106 ustawy z dnta 14 azelwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z2000 r. Nr 98, poz. 107l zpóżn. zm,), atakŻe $ 2 ust. 1 pkt 15 i 1Ó

oraz$2ust.2pktIrozporządzeniaRadyMinistrówzdnLa9listopada2010r.wsprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr ŻI3, poz' 1397),

w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzanym

dla przedsięwzięcia pn.: .,Rozbudowa instalacji naleŻącej do GoTEC Polska Sp. z o. o. Zakład'

w JastrzębiU wraz z budową instalacji redukcji lotnych zwtązkow organicznych'',

uzgadniam rcaltzacj ę przedsi ęwzię cia i okre ślam następuj ące warunki :

I' Na etapie rcaltzacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia naleŻy podjąć

r'rastępuj ące dzlałanla:

1. podczas realizacji inwestycji uŻywac wyłącznie Sprawnego sprzętu i monitorować

ewęntualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogąpowstać w wyniku awarii,

ścieki socj alno-bytowe odpro w adzac do gminnej sieci kanali zacyjnej,

wody opadowe i roztopowe odprowadzac do gminnej sieci kanalizacyjnej po uprzednim

p o dczy szczeniu w separatorze ropopocho dnych,

ścieki przemysłowe odprowadzać do gminnej sieci karralizacyjnej po uprzednim

p o dczy szczeniu w zakładowej o czy szczalni śc i ekow techno 1 o gi c zny ch,

podczas rcalizacji inwestycji na\eŻy wyznaczyc odpowiednie miejsca do tymczasowego

gromadzenia powstaj ących odpadÓw,

2.

a
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6. w trakcie eksploatacji nowo powstałe odpady niebezpieczne I| 01 07* - alkalia trawiące,

magazynowac w pojemnikach odpornych na dzlałante substancji niebezpiecznych

zawattych w odpadach, umieszczonyclr w Wannach wychwyttrjących, o pojemnoŚci

umozliwiającej przechwycenie całych ich zawartości w przypadku wycieku,

7. odpady te przekazywaĆ do unieszkodliwienia wyłącznie uprawnionym odbiorcom.

II. W dokumentacji niezbędnej do wydania decyĄi o pozwoleniu rra budowę nalezy uwzględnić

następuj ące wymagania doty czące o chrony środowi ska :

1. pomieszczenia, w których będą realizowane procesy technologiczne wyposaŻyć

w szczelne i chemoodporne posadzki,

2. przystosowac istniejącą oczyszczalnię Ścieków przemysłowych clo obrobki ścieków

z nowych linii fosforanowania i galwanicznej cynkowo-niklowej w stopniu

pozwalającym odprowadzac ścieki do kanalizacji gminnej,

3. zastosowaó instalację redukującą lotne związkt organiczne Z poszczególnych

istniejących i planowanych urządzeń tecirnologicznych (automaty powlekania' suszarki),

zapewniającą nieprzekraczanię stężenia LZo na poziomie 50 mg/m3 w gazach

odprowadzanych do powietrza,

4. zapewnić izolacyjnoŚć akustyczną Ścian planowanego budynku instalacji

do redukcji lotnych związkow organicznych na poziomie minimum 25 dB.

lII. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeptowadzac:

1. oceny oddziaływania na Środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego

oddziaływania na Środowisko w ramaclr postępowania w sprawie wydania decyzji

o pozwoleniu na budowę,

2. ze względu na lokalizację planowanego zadanta w duzej odległości od granic państwa

oraz zaL<res oddziaływania inwestycji nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia

postępowania w sprawie transgranic Znego oddziaływania na środowisko.

lV. W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte

odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej dzialalrrości do czasu zainstalowania

ur ządzeń l ub wykonani a i nny ch czynno śc i zab ezple czaj ących Śro dowi s ko .

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Bańniczka, wnioskiem z dnia 9 Itpca Ż01Ż r. (wpływ: 12.07.20IŻ r'),

znak: WISR.6220 .1.1'2OI2, zwroc1ł się do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska

w Bydgoszczy, Z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji ww. zamierzenra.

Po zapoznanlu się z załączoną dokumentacją (uzup.: 21.09.2012 r.) stwierdzono'

że kwalifikuje się ono do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie

w 5$ 2 ust. 1 pkt 15 i 16 oraz $ 2 ust.2 pkt 1 rczporządzenia Rady Ministrórł'zdnla 9listopada



2010 r.

Raport o oddziaływaniu na Środowisko jest dokumentem niezbędnym w przeprowadzęniu'

przez właściwy organ administracji, postępowania w sprawie ocęny oddziaływania planowanęgo

przedsięwzięcia na środowisko na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Analtza udostępnionych materiałów wyl<azała, Ze proponowane rozwiązania techniczne,

organizacyjne oIaZ zabezpteczenia ekologiczne inwestycji zostały przyjęte właściwie

inie odbiegająod standardów stosowanych na obszarze kraju i Unii Europejskiej.

Wnioskowany teren o powierzchni 37850 m2 nie jest objęty aktualnie obowiązującym

mie.jscowym plarrem zagospodarowania przestrzennego. Na analizowanym obszarze znajduje się

firma Gotec Sp. Z o.o' Za\<ład w Jastrzębiu prowadząca działalność polegającą na nakładanirr

powłok na metalowe elementy przy uŻyciu rozptlszczalników organicznych, co stanowi jeden

z etapów produkcyjnych części samochodowych. Metalowe elementy do Zakładu dostarczane

są z zewnątrz. Produkcja jest realizowana w oparciu o linie technologiczną - instalację składającą

się z procesow: piaskowania, odtłuszczania, fosforanowania i powlekania. Ciąg technologiczny

podlega sukcesywnej rozbudowie i modernizacji. Wszystkie maszyny są zautomatyzowane

i sterowane komputerowo.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok' l50 m

na południowy- wschód od planowanej inwestycji' Zgodnie z zaświadczeniem wydanym ptzez

Wojta Gmirry Bartniczka w ciniu 5 września 2O1Ż r., znak: WISR.6Ż20.1.i.12, w promieniu 100 m

od firnry Gotec Polska Sp' z o.o. Zakład w Jastrzębiu, nie występujątereny chronione akustycznie

o któryclr mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnta 14 czerwca 2OO7 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomow hałasu w środowisku (Dz' U. Nr 120, poz' 8Ż6).

Inwestycja obejmuje rozbudowę Ww Zakładu polegającą na: zwiększeniu parku

maszynowego instalacji powlekania, wybudowaniu nowej instalac.ji do fosforanowania detali

aluminiowych i galwantcznej cynkowo-niklowej oraz budowie instalacji do redukcji emisji lotnych

związków organicznych. Planowana inwestycja zmieni istniejący układ przestrzenny poprzez

wybudowanie hali o powierzchni 630 m2 mieszczącej instalację do redukcji LZo. Pozostałe

zami erzeni a Zo Staną zr ę aIlzow ane w i stniej ąc ych o b iektach.

Planowana rozbudowa instalacji do powierzchniowej obróbki produktow z wykorzystaniem

rozpuszczalników organicznych (pokrycie środkiem łączącym elementów z metali lub tworzyw

sztucznych powłoką o odpowiedniej grubości) polegać będzie na zastosowaniu nowoczesnych

automatów lakierniczych (natryskowych z suszarkami i automatów lakierniczych bębnowych) oraz

zwiększeniu wydajności poprzez działanl'a organizacyjne (np' przyspieszenie procesu

natryskiwarria). Planuje się zwiększenie rocznego zuŻycia rozplszczalnikow organicznych ze stanu

obecnego Wynoszące go 267 Mg do docelowej ilości 1000 Mg.

poJemnosc
'b.

Na linii fosforanowania detali aluminiowych całkowita wanien procesowych



uŹytych W fosforanowaniu wynosić będzie 33 m'. Elementy najpierw poddawane będą

odtłuszczaniu, następnie będą płukane w płuczce kaskadowej i kierowane do procesu aktywacji.

po którym zostaną poddane płukaniu w płuczce kaskadowej, trzykomorowej. Kolejnyrrr etapem

będzie proces tworzenia właściwej powłoki z fosloranu cynkowo-wapniowego (odczyn kwaśny)

na detalach aluminiowych i na detalach wulkanizowanych lub proces fosforanowania cynkowego

(bez wcześniejszej aktywacji). Po procesie fosforanowania detale będą płukane W płuczkach

kaskadowych a następnie w płuczce gorącej. Kształtowanie powłoki fosforanou,ej następrrje

podczas procesu suszenia w suszarkach powietrznych z ciągłym obiegiem gorącego powietrza.

Woda uŻywana w procesie fosforanowania poddawana będzi e oczyszczanl,Ll.

W instalacji cynkowo-niklowej prowadzone będzie pokrywanie detali warstwą

antykorozyjną. W automatach galwanizerskich proces pokrywania metalami obejmuje etapy

przygotowania powierzchni obrabianych detali, nakładania powłoki metaliczne.1 oraz wykończenia.

Nakładanie powłoki stopowej Zn-Ni prowadzi się W kąpieli alkaliczne.j. Podczas proceSu

wykorzystywane będą Wanny o łączne.j objętości 32,65 m]. Przebieg procesLl teclrnologicznego

rozpoczyna się od załadowania, po czym następują dwa procesy suszenia i odmuclriwanie

powietrzem. Po tym przeprowadzane jest natryskiwanie i trzykrotnie powtarzane zdejmowanie

z zawteszek' Po czym prowadzony jest proces podwójnego płrrkania i pasywowania Cr III, który

jest poMarzany. W kolejnym etapie następtrje płukarrie i rozjaśnianie, a w dalszej kolejności

odtluszczanie chemiczne. Następnie przeprowadzane jest podwójne płukanie, podwójne trawienie

i kolejne dwa płukania. Przęd dalszymi procesami zachodzi neutralizowanie i kolejno trzy płul<ania.

Proces technologiczny kończy się nakładaniern powłoki ZfuNi, które jest wykonywane

szeŚciokrotnie.

Realizacja wnioskowanego zadania nie będzie powodowac znacznych zmtan

w funkcjonowaniu Zakładu. Praca odbywać się będzie od poniedziałku do piątku przez całądobę.

Po osiągnięciu docelowej wielkości produkcji w zal<ładzie masa części fosforanowanych wyrriesie

ok' 4000 Mg, natomiast masa pokrytych części wynosić będzie około i2000 Mg - ciągu roku'

Planowane zatrudnienie w zakładzie wyniesie 525 osób

W związku z rozbudowąZakładu wzrośnie zapotrzebowanie na wodę do celów bytowycłl

załogt oraz procesów przemysłowych tj. fosforanowania i iinii cynkowo-niklowej. Będzie to woda

surowa wodociągowa oraz woda po uzdatnieniu' zdemineralizowana.

obszar inwestycji usytuowany jest poza strefami Głownyclr Zbiorników Wód Podzierrrnych.

Na terenie tym strop użytkowej warstwy wodonoŚnej występuje na głębokości od Ż6 do 45 m p.p.t.

osady słabo przepuszczalne w strefie przypowierzchniowej powodują ograniczenie infiltracyjnego

zasilanla wód gruntowych.

Zakład'

Wieś Jastrzębie jest zwodociągowana i skanalizowana. Z infrastruktury tej korzysta rownież



W trakcie realtzacji przedmiotowego przedsięwzięcia, wykonywane będą głównie prace

budowlano-montazowe oraz prace ziemne. Woda zuŻywana będzie okresowo przede wszystkim

na zaspakajanie potrzeb socjalnych pracowników firm wykonujących te prace, a zwiększony pobór

wody ZwląZany będzie jedynie z wykonywaniem części elementów budowlanych. Z powyŻszych

względow głownym zrodłem ścieków będą węzły sanitarne' Dodatkowe ilości ściekow mogą

powstawać równiez podczas prac porządkowo_gospodarczych. Biorąc pod uwagę miejscowe

warunki hydrogeologiczne nie wystąpi konieczność prowadzenia prac odwodnieniowych' Podczas

prac montazowo-instalacyjnych nie będą wykorzystywane media t urządzenia mogące ptzyczyniĆ

się podczas normalnej eksploatacji do zanieczyszczenta gleby lub wod gruntowych, jednak w celu

całkowitego wyeliminowania takiej mozliwości nalezy Zwracac szczegolną uwagę na Stan

techniczny maszyn je wykorrujących, a ich obsługę prowadzić na utwardzonych, szczelnyclr

powierzchniach. Podobnie naleŻy zorganizowac miejsca, \Ą, których będą gromadzone

lrrb wykorzystywane materiały wykończeniowe np. farby.

Na etapie eksploatacji wzrośnie zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych załogi oraz

procesów przemysłowych tj. fosforanowania i linii cynkowo-niklowej, atakŻe w stacji uzdatntania

rł'ody na przemywanie złoża 1onowymiennego i płrrkanie filtrów Zakład pobierał będzie wodę

z sieci wodociągrr gminnego. a więc nie wystąpi bezpośrednia presja na zasoby Środowiska, w tym

wypadku zasoby wód podziemnych.

W związku z rozbudową Zak1ad,u będą powstawały ścieki bytowe, Ścieki popłuczne

z procesów fosforanowania i linii cynkowo-niklowej' ścieki po uzdatnianiu (demineralizacji) wody

oraz ścieki opadowe.

odbiornikiem ścięków socjalno-by.towych jest kanalizacja gminna zakonczona

o cz5, szczalni ą ś c i ekó w.

Scieki przemysłowe równieŻ będą odprowadzane do kanalizacji gminnej stanowiącej

własnoŚó Gminy Bartniczka. Inwestor dysponuje aktualnie pozwoleniem wodnoprawnym

rrstalającym warunki odprowadzania do kanalizacji gminnej ściekow przemysłowych zawrcrających

substancje szczególnie szkod]iwe dla środowiska wodnego"

Przed wprowadzeniem ścięków do kanalizacji gminnej konieczne jest ich oczyszczęnlę

przede wszystkim w zakresie korekty odczynu i redukcji metali ciężkich i innych występujących

związl<ow.

Ze względu na Wzrost ilości odprowadzanych ściekow oraz dodatkowe zanieczyszczenia

Wytwarzane na linii cynkowo-niklowej Zakład planuje dokonanie remontu istniejącej oczyszczalni

ściekow przemysłowych w zakresie pozwalającym spełnić wyŻej wymienione wymagania'

Strumień ściekow przemysłowych po podczyszczeniu, przed wprowadzeniem do kanalizacji

gmirrnej zostanie zmteszany ze ściekami po uzdatnieniu i demineralizacjt oraz ściekami bytowymi,

w których substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska nie rłrystęptgą.



Wody deszczowe po podczyszczentu w separatorze substancji ropopochodnych

odprowadzane Sąi będądo kanalizacji gminnej.

Planowana rozbudowa firmy Gotec Sp. Z o'o. Zakład W .Iastrzębiu ptzyczyni się

do powstania odpadów tj. zuŻyte kąpiele alkaliczne (11 01 O]* - alkalia trawiące), Ponadto

w procesie oczyszczania LZo powstawać będą niewielkie ilości zuŻytej cteczy sorpcyjnej

(zaklasyfikowanej jako 16 05 08* - zuŻyĄe organiczne clremikalia zawierające substancje

ntebezpieczne). Celem minimalizacji oddziaływania odpadów na Środowisko sposób postępowania

z nlml będzie zgodny z dotychczas prowadzonymi procedurami obowiązującymi w Zakładzie,

podlegającymi zewnęttznym kontrolom właŚciwych organów oclrrony Środow.iska. Z procesów

technologicznych i rozwtązan organizacyjnyclr wynika potrzeba czasowego magazynorł'ania

wytwarzanych odpadow' W zaleŻności od stanu skupienta magazynowane Są one: w opakowaniach

zamkniętyclr, pojemnikaclr, paleto-pojemnikach, zakry1ych konteneraclr. ,,big-bagach" i beczkach.

Miejsca przeznaczone na cZaSoWe magazynowanie oclpadów są izolowane od podłoza litą

nawierzchnią. Przyjęty sposób postępowania z odpadami ogranicza w znaczn',n)' stopniu

oddziaływanie na środowisko.

Przedmiotowe zadanie na etapie eksploatacji będzie zwląZanę Ze żrodłami emisji

zorganizowanej (procesy technologiczne) i niezorganizowanej (transport pojazdów cięŻarowych

i osobowych) zanieczyszczen do powietrza. Powietrze odlotowe oclciągane Z maszyn

powlekających oraz suszarek zostanie skolektorowane i skierowane Za pomocą wentylatora

do instalacji firmy AWS Group AG W celu ograniczenia zawartoŚci rozpuszczalnikow.

W centralnym systemle czyszczącym zanieczyszczone gazy będą przepływac ptzez film cieczy

absorpcyjnej (GENSORB 1843)' w którym będą się absorbowały lotne zwtązki organiczne.

Ich stęŻenie w powietrzu będzle się zmniejszac w trakcie przepływanla przez koiejne stopnie

urządzenta. Ciecz absorpcyjna będzie przepływać przeciwprądowo w stosunku clo przepłyrł,u

powietrza i po osiągnięciu odpowiedniego nasycenia będzie regenerow-ana. Proces regeneracji

następuje poprzez skroplenie rozpuszczalników. Powietrze wykorzystane do regeneracji cieczy

absorpcyjnej zawracane będzie do instalacji redukcii LZo, natomiast odzyskane rozpuszczalniki

będą ponownie wykorzystane. Po przeprowadzonyn'l procesie zawartość lotnych związków

organicznych w powietrzu odlotowym zostanie zredukowana do wartości max. 50 mg/mr. Zgodnte

z załoŻenlami zawartymi w przedmiotowym raporcie standardy jakoŚci powietrza poza terenem,

do którego Inwestor posiada tytuł prawny powinny być dotrzymane.

oddziaływanie akustyczne planowanej inwestycji w fazie eksploatacji zwięane będzie

z emisją hałasu spowodowanego pracą instalacji, werrtylacji oraz ruchem 10 cięŻarowych

i 110 osobowych w ciągu doby. Izolacyjność akustyczna Ścian planowanego budynku instalacji

do redukcji LZo wynosić będzie minimum 25 dB. Przedstawione wyniki pomiarów

przeprowadzonych dla istniejącego Zakładu w1,kazały, iz dotrzymane zostaną poziomy lrałasu



d1a terenów chronionych akustycznie'

W zwięku z realtzacją inwestycji Inwestor zobowiązany jest wystąpić o zmianę

posiadanego obowiązującego pozwolenia zintegrowanego wydanego prZęZ Marszałka

Województwa Kr'ljawsko - Pomorskiego w dniu 28 stycznia 2009 r., znak: SG.I 'mc.]60-1l42lo8.

Przeclsięwzięcie zlokalizowane jest w istniejącej infrastruktuTze, w terenie zabudowanym

i zagospodarowanym, w bezpośrednim sąsiedztwie pol uprawnych i drogi powiatowej Stare

Swierczyny - Jastrzębie' Po analtzte zgromadzonego materiału dowodowego W sprawie,

nie przewiduje się na danym obszarze wystąpienia znaeząeeso skumtrlowanego oddziaływania'

Ze wzg|ędu na charakter, skalę oraz lokalizację, analizowane zadanie nie spowoduje znaczącego

negatywnego rł'pływu na stan jakości środowiska.

Przedmiotowa inwestycjazIokallzowana jest w obszarze dorzecza Wisły. Zuwagt na zakres

i lokalizację przedsięwztęcia stwierdza się, ze przy zastosowaniu rozwiązan opisanych w karcie

informacyjnej przedsięwzięcia, jego realizacja i eksploatacja nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia

celów środowisko\\Tch zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły,

przyjętym UchwałąRady Ministrów zdnia22Lutego 201l r. (M.P. z dnta}| czerwcaŻ01I r.,Nr 49,

poz. 549).

Planowane zadanię znajduje się poza obszarami chronionymi z tytułu ustawy z dnia

l 6 kwietnia 2004 r. o oclrronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 57, poz. 1220 z póżn. zm.), w tym

poza wyznaczonyni, mającymi znaczente dla Wspoinoty i projektowanymi przekazanymt

do l(omisji Europejskiej obszarami Natura 2000. W wyniku rcalizacji analizowanego

przedsięwzięcia nastąpi zajęcie części terenu niezabudowanego pod budowę hali, gdzie występują

zbiorowiska roŚlinne zieleni urządzonej oraz gatunków ruderalnych i synantropijnych

nieprzedstawiających szczególnych wartości przyrodntczych, Realizacja zadania nlę Wymaga

usunięcia drzew oraz zajęcia terenów leśnych, zadrzewlen Śródpolnych, wodnych lub wodno -
błotnych.

Biorąc pod uwagę skalę i lokalizację planowanego obiektu Llznano' ze zarówno budowa,

eksploatacja, jak i likwidacja, przy zastosowaniu metod zaproponowanych w raporcie, nie powinny

wpłynąĆ negatywnie na Środowisko'

Ze wzglęclu na szczęgółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii

oraz stosownych środków mających na celu zmniejszenie uciązliwości dla środowiska, w związku

z plarrowanym zamierzeniem, nie stwięrdzono konieczności przeprowadzanta ponownej oceny

oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa

w art' 72 ust. 1 pkt 1 cyt' ustawy z dnia 3 paŹdziernika 2008 r' o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, Ze we wniosku o wydanie ww. decyzji

nie zostaną dokonane zmiany w stosunlru do wymagań określonych w decyzjl o środowiskowych



uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko. Ponadto Ze względu

na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji

nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego

o ddzialyw ani a na środowi sko.

POUCZENIE

W świetle art. ]7 ust. 7 przywołanej powyŻsze1 ustawy o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udzia\e społeczeństwa w ochronie środowiska otaz o ocenach

oddziaływania na Środowisko na niniejsze postanowienie nie przysługu.je zaŻa\enie.

01rzymują:
rQ waitGminy Bańniczka, ul. Brodrricka B, B]-321 Bartniczka
2' PanKrzysztof BannickiGOTEC POLSKA Sp. z o. o., Komorniki, ul. Polrra 7, 55-300 Środa Sląska
3. RDOS - a/a.
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