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KSIĘŻPOL

pow. Biłgoraj, woj. lubelskie

BGK.6220.3.2022
Księżpol, dnia 21-09-2022

Zakład Produkcyjno-Handlowy
„JAN" Jan Kapka
Majdan Stary 45a
23-414 Maj dań Stary

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., póz. 735, ze zm.), dalej k.p.a., art. 71 ust. l i ust. 2 pkt 2,
art. 72 ust. l, art. 73 ust. l, art. 75 ust. l pkt 4, art. 84 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 (Dz.U. z 2022 r., póz. 1029, ze zm.),
dalej ooś, art. 39 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022
r., póz. 559, ze zm.) i § 3 ust. l pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r.,
póz. 1839, ze zm.) w związku z wnioskiem Zakładu Produkcyjno-Handlowego „JAN" Jan
Kapka, Majdan Stary 45a, 23-414 Majdan Stary, złożonym 15 lipca 2022 r., o wydanie decyzji
o środowiskowych uwaruiikowaniach dla przedsięwzięcia - „Budowa budynku produkcyjno-
magazynowego - lakierni"

I. STWIERDZAM BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na budowie budynku „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego -
lakierni", na dz. ewid. nr 2498/2 obręb Majdan Stary w ramach którego nastąpi realizacja
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. linia
produkcyjna malowania proszkowego elementów ogrodzeniowych którego inwestorem jest
Zakład Produkcyjno-Handlowego „JAN" Jan Kapka, Majdan Stary 45a, 23-414 Majdan Stary
w związku z wydanymi opiniami:

l) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie Postanowieniem z dnial3-
09-2022, WSTIII.4220.97.2022.MP postanowił nie nakładać obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.
„Budowa budynku produkcyjno-magazynowego - lakierni", planowanego do
realizacji w Majdanie Starym, na terenie gminy Księżpol, powiat biłgorajski,
województwo lubelskie.

2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju w opinii sanitarnej ONS-
NZ.9027.2.20.2022 z 09-08-2022r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku
produkcyjno-magazynowego - lakierni" w miejscowości Majdan Stary,

3) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli w
opinii Nr RZ.ZZS.4.435.249.2022.AT z dnia 13 września 2022r. stwierdziło brak
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.
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Określam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:
l) Rodzaj i miejsce usytuowania przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego - lakierni"
na terenie istniejącego zakładu produkcyjno - handlowego, zlokalizowany na dz. Nr
2498/2 położonej w Majdanie Starym, na terenie gminy Księżpol, powiat biłgorajski,

2) Warunki wykorzystania terenu:
a) ściśle przestrzegać przepisów BHP, prawa budowlanego i ochrony środowiska

podczas prowadzania prac budowlanych,
b) niezbędne prace budowlane i porządkowe przebudowy i budowy terenu prowadzić

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w sposób minimalizujący zagrożenie dla
pracujących ludzi i okolicznego środowiska,

c) odpady przekazywane mogą być jedynie podmiotom posiadającym decyzje
administracyjne w zakresie zbierania lub unieszkodliwiania odpadów a transport
odpadów powinien być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami przez
koncesjonowanie firmy w sposób bezpieczny dla środowiska,

d) składowane ewentualne materiały sypkie, takie jak np. piasek, należy zabezpieczyć
przed nadmiernym pyleniem i rozprzestrzenianiem się pyłów po sąsiednim terenie,

e) w trakcie budowy, podczas pracy urządzeń mechanicznych i ciężkiego sprzętu,jak
również podczas ruchu pojazdów samochodowych, należy tak zorganizować front
robót, aby w jak najmniejszym stopniu następowało pogorszenie klimatu
akustycznego,

f) sprzęt używany do prac ziemnych powinien być sprawny, aby nie nastąpiła jego
ewentualne awaria, skutkiem której mogłoby dojść do wycieku paliwa lub oleju,
gdyż w obrębie wykopu stwarzałoby to większe zagrożenie niż na powierzchni
terenu, z uwagi na mniejszą odległość od zwierciadła wody,

g) szczególną ostrożność zachować należy podczas prowadzenia prac aby nie
doprowadzić do zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi.

3) Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
budowlanym:

a) podczas realizacji tego przedsięwzięcia należy wykorzystać rozwiązania
technologiczne chroniące środowisko oraz zastosować materiały odpowiedniej
jakości,

b) w projekcie budowlanym przewidzieć sposób i warunki postępowania z
wytworzonymi odpadami,

c) zastosować rozwiązania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (t j.. Dz.U. z 2003r nr 169 póz. 1650 z późn. zm.),

d) przedsięwzięcie realizować zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących
przepisach prawnych w tym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r póz.1973 z póz. zm.)

4) Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu
do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia
poważnych awarii:
Nie określa się. Planowane przedsięwzięcie nie wypełnia warunków o których mowa w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 29-01-2016r. w sprawie rodzajów i ilości
znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu
zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej (Dz.U. 2016, póz. 138).
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5) Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w
odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie
administracyjne oddziaływania na środowisko:
Nie określa się. Brak transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6) Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
Nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla
planowanego przedsięwzięcia.

II. OKREŚLAM:

l. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia określone w
postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Środowiska w Lublinie z dniał 3-
09-2022, WSTIII.4220.97.2022.MP postanowił nie nakładać obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku
produkcyjno-magazynowego - lakierni", planowanego do realizacji w Majdanie Starym,
na terenie gminy Księżpol, powiat biłgorajski, województwo lubelskie.

l) hala usytuowana zostanie na powierzchni obecnie utwardzonej kostką betonową, która
zostanie zdemontowana. Planowana ilość zdemontowanych płyt wynosi ok. 1120 m2.
Elementy powstałe z rozbiórki zostaną powtórnie wykorzystane w innej lokalizacji na
terenie inwestycji.

2) Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na terenie należącym do inwestora, a
wytworzone ścieki bytowe będą okresowo dostarczane do oczyszczalni ścieków.
Odpady budowlane zostaną zagospodarowane przez wykonawcę robót. Urobek z
pogłębiania w całości wykorzystany zostanie w stanie naturalnym na terenie, na którym
zostanie wydobyty. Oddziaływania związane z fazą realizacji przedsięwzięcia ustaną
po zakończeniu prac budowlanych,

3) realizację planowanego przedsięwzięcia prowadzić w godzinach od 6.00 do 22.00,

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i użytkowania przedsięwzięcia oraz
działania dotyczące unikania, zapobiegania i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko nałożone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni
w Stalowej Woli w opinii Nr RZ.ZZSAA35.249.2022.AT z dnia 13 września 2022r.
stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.

l) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć
przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód,

2) przygotować miejsce do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednio zabezpieczyć odpady
przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostawanie
się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska wodno-gruntowego,

3) Ścieki bytowe odprowadzane będą do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej,
którego odbiornikiem jest szczelny zbiornik bezodpływowy. Okresowo ścieki będą
wywożone wozem asenizacyjnym do najbliższego punktu zlewnego zewnętrznego
systemu kanalizacji komunalnej. Powstające na terenie zakładu ścieki przemysłowe
będą odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego i wywożone wozami
asenizacyjnymi do punktów zlewnych zewnętrznych systemów kanalizacyjnych.

3. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i użytkowania przedsięwzięcia oraz
działania dotyczące unikania, zapobiegania i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na
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środowisko określone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 23-400 Biłgoraj,
ul. Gen. H. Dąbrowskiego 15: w opinii z 09-08-2022r. znak: ONS-NZ. 9027.2.20.2022

Planowana budowa budynku produkcyjno-magazynowego - lakierni będzie realizowana na
terenie istniejącego zakładu produkcyjnego, zagospodarowanego obecnie budynkami
produkcyjnymi, magazynami, budynkiem biuro wo-socjalnym oraz będzie stanowiła
rozbudowę funkcjonującej działalności, zajmującej się produkcją asortymentu z drutu typu:
ogrodzenia, siatki, sita, druty, bramy i furtki. Według autora karty informacyjnej
przedsięwzięcia, każdy proces technologiczny będzie odbywać się w szczelnie zamkniętych
komorach, piecach, co pozwoli wyeliminować jakąkolwiek emisję do powietrza z procesów
technologicznych.

UZASADNIENIE
Zakład Produkcyjno-Handlowego „JAN" Jan Kapka, Majdan Stary 45a, 23-414 Majdan

Stary wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia - „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego - lakierni" na dz. ewid. nr
2498/2 obręb Majdan Stary.

Do wniosku dołączono:
l. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na

informatycznym nośniku danych, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy
zasadniczej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu,

2. Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność
przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym obszarem znajdującym się w
odległości 100 m od granic tego terenu,

3. wypisy z rejestru gruntów, w postaci papierowej, obejmujące przewidywany teren, na
którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, o którym mowa w
art. 74 ust. 3 a zdanie drugie ustawy ooś.

Dokonując kwalifikacji przedsięwzięcia, przeanalizowano wszystkie zamierzenia opisane w
przedłożonej dokumentacji, a planowane w ramach realizacji przedmiotowego
przedsięwzięcia. W wyniku analizy ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie, zalicza się do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa
w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś i w związku z tym wymaga uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 k.p.a., Wójt Gminy Księżpol obwieszczeniem o wszczęciu
postępowania z 18 lipca 2022r. znak: BGK.6220.3.2022 powiadomił strony o wszczęciu
postępowania w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się
z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków. Strony nie złożyły uwag ani
wniosków.
Wójt Gminy Księżpol pismem z 18 lipca 2022 r. znak: BGK.6220.3.2022 zwrócił się do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydział Spraw Terenowych III w
Zamościu, pismem z 18 lipca 2022 r. znak: BGK.6220.3.2022r. zwrócił się do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju oraz pismem z 18 lipca 2022r. znak:
BGK.6220.3.2022r, zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
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W wyniku przeprowadzonej analizy przedstawionych opinii stwierdzono:
l. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, Postanowieniem z dnial3-09-

2022, WSTIII.4220.97.2022.MP postanowił nie nakładać obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku
produkcyjno-magazynowego - lakierni", planowanego do realizacji w Majdanie
Starym. W uzasadnieniu napisano: ,^fa działce na której planowana jest realizacja
przedsięwzięcia, Inwestor prowadzi działalność związaną z produkcją wyrobów z drutu.
Po przeprowadzeniu analizy poziomu emisji substancji do powietrza, emisji hałasu oraz
innych możliwych do wystąpienia emisji przedstawionych w opracowaniu, nie
przewiduje się skumulowanego oddziaływania związanego z planowanym
przedsięwzięciem."

2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, w opinii Nr RZ.ZZSAA35.249.2022.AT z dnia 13 września 2022r.
stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko. W uzasadnieniu swojej opinii organ wskazał: „Analiza -wniosku i
przedłożonych dokumentów wykazała, że planowane przedsięwzięcie polega na
budowie budynku produkcyjno-magazynov^ego-lakierni na terenie istniejącego zakładu
produkcyjno - handlowego na działce o nr ewid. 2498/2, obręb Majdan Stary, gmina
Księżpol. Obecnie teren, na którym ma zostać zlokalizowana inwestycja jest obszarem
silnie zmienionym, pokrytym kostką brukową. Nie jest planowane zmniejszenie
powierzchni biologicznie czynnej w obrębie całego teren objętego działalnością. W
ramach planowanego przedsięwzięcie nie jest planowana wycinka drzew".

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju w opinii sanitarnej ONS-
NZ.9027.2.20.2022 z 09-08-2022r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku
produkcyjno-magazynowego - lakierni" w miejscowości IVtajdan Stary, w
uzasadnieniu napisano: „Według autora karty informacyjnej przedsięwzięcia, każdy
proces technologiczny będzie odbywać się w szczelnie zamkniętych komorach,
piecach, co pozwoli wyeliminować j akqkolwiek emisję do powietrza z procesów
technologicznych. Przyjęty program przedsięwzięcia i j ego lokalizacja nie stwarza
zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi".

Zgodnie z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia teren inwestycji obecnie zabudowany, plac
utwardzony z kostki brukowej, brak drzew wymagających wycinki. Teren w większości równy.
Teren jest obecnie ogrodzony. Od strony wschodniej jest istniejący zjazd na działkę poprzez
drogę wewnętrzną.
Teren działki graniczy:
- od zachodniej - z zabudowaną działką nr 1211/1; na działce zlokalizowane są budynki
produkcyjno - magazynowe firmy SIATPOL, którego zab-es działalności gospodarczej jest
tożsamy z działalnością Z.P.H. „JAN".
- od wschodniej - z nie zabudowaną działką nr 1218/3;
- od północnej- z drogą wewnętrzną działką nr 1222,
Inwestor w ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje:

l) W ramach inwestycji projektuje się rozbiórkę istniejącego utwardzenia celem
wykonania nowego budynku produkcyjno-magazynowego-lakierni.

2) budowę budynku wolnostojącego, 1-kondygnacyjnego, niepodpiwniczonego. Dach
dwuspadowy o kącie nachylenia 3°, kryty płytą warstwową w kolorze szarym Wejście
główne do budynku od strony południowej. Konstrukcja budynku stalowa na słupach
żelbetowych. Ściany budynku jednowarstwowe, wykonane z płyt warstwowych z
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rdzeniem poliuretanowym o odporności ogniowej R30. Bryła budynku oraz
wykończenie elewacji nawiązywać będzie do otaczającej zabudowy przemysłowej.

3) wykonanie wewnątrz hali posadzki przemysłowej.
4) wykonanie kanałów technicznych wraz z fundamentami pod urządzenia

technologiczne,
5) zamontowanie stacji demineralizacji wody na terenie hali,
6) doprowadzenie instalacji gazu do hali,
7) zainstalowanie linii do ekologicznego lakierowania proszkowego.

Linia technologiczna do ekologicznej lakierni proszkowej będzie w pełni szczelna i
nieprzepuszczalna, uniemożliwiając tym samym przedostanie się farb do środowiska
naturalnego.
Planowane przez inwestora przedsięwzięcie będzie pracować głównie w porze dziennej, nie
przewiduje się pracy zakładu, ruchu samochodów ciężarowych i wózków widłowych w porze
nocnej.
Planowane przedsięwzięcie będzie emitować hałas do środowiska poprzez:

a) źródła kubaturowe - hala produkcyjna,
b) źródła punktowe - wentylatory dachowe wentylacji ogólnej hali,
c) źródła liniowe - transport samochodowy (samochody osobowe, ciężarowe, wózki widłowe).

W przypadku planowanego przedsięwzięcia inwestor przewiduje następujące rozwiązania
zapobiegające bezpośredniej emisji hałasu do środowiska:

a) wszystkie maszyny i urządzenia instalacji technologicznych będą pracowały wewnątrz
zamkniętych hal produkcyjnych,

b) wszystkie napędy central wentylacyjnych będą zabudowane i nie będą stanowiły
bezpośredniego źródła emisji hałasu do środowiska,

c) na elewacjach hal produkcyjnych nie przewiduje się zabudowy czerpni lub wyrzutni
powietrza, mogących powodować bezpośrednią emisję hałasu w kierunku istniejącej
zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanej od zachodniej i północnej strony,

d) nie przewiduje się ruchu samochodów ciężarowych w porze nocnej po terenie zakładu,
Wzdłuż granicy zachodniej oraz północnej, obszaru na którym zlokalizowane będzie
planowane przedsięwzięcie inwestor planuje obsadzić roślinnością która ograniczy
rozprzestrzenianie się ewentualnego hałasu emitowanego przez przedsięwzięcie w kierunku
obszarów zabudowy mieszkaniowej.
Wg KIP w trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia powstawać będą odpady związane
z niwelacją terenu, wykopami fundamentowymi, opakowania po materiałach budowlanych
oraz resztki niewykorzystanych materiałów.
Gospodarka odpadami na etapie budowy

l.p. Kod Rodzaj odpadu ilość
Mg

ODPADY NIEBEZPIECZNE
l. 1301 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków

chlorowcoorganicznych
0,05

2.

3.

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
niezawierające związków chloro wcoorganicznych

0,05

150202* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte
w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty,
ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi

0,1

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE
l. 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,1
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2.
3.

170101 Odpady z betonu oraz gruz betonowy 100
17 05 06 l Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 285

4. 170407 Resztki materiałowe z elementów konstrukcyjnych z różnych
metali, w tym aluminium

0,2

5.
6.
7.

17 04 11 Resztki kabli energetycznych 0,05
17 05 04 [ Gleba i ziemia, w tym kamienie 2850
170604 Resztki materiałów izolacyjnych 0,05

Odpady powstające na etapie realizacji powinny być gromadzone selektywnie w wydzielonym
do tego miejscu na placu budowy. Część z powstających odpadów może być wykorzystana
ponownie przez Wykonawcę robót na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015r., póz. 796). Dotyczy to:
17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy - do wypełniania terenów niekorzystnie
przekształconych (R5), utwardzania powierzchni terenów, do których ma tytuł prawny (R5),
do budowy, przebudowy lub remontu budowli kolejowych i podtorzy, wałów, nasypów
kolejowych i drogowych, podbudowy dróg i autostrad (R5), kolejowych i podtorzy, wałów,
nasypów kolejowych i drogowych, podbudowy dróg i autostrad (R5).
15 01 06 - opakowania z papieru i tektury - do wykonywania drobnych napraw i konserwacji
(Rll).
Urobek z pogłębiania w całości wykorzystany zostanie w stanie naturalnym na terenie, na
którym zostanie wydobyty.
Pozostałe odpady oraz odpady niewykorzystane przez Wykonawcę zostaną przekazane
Odbiorcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia zezwolenie na ich odzysk lub
unieszkodliwianie.
Odpady powstające na etapie eksploatacji.
W związku z powstaniem i eksploatacją nowej hali zwiększy się wielkość produkcji, a zatem
wrośnie ilość powstających odpadów. Odpady w zależności od ich rodzaju magazynowane
będą luzem lub w pojemnikach magazynowych, pojemnikach kwasoodpornych, tacach
kwasoodpomych, beczkach, workach big-bag, workach, kontenerach, wykonanych z
materiałów odpornych na działanie składników w nich zawartych, które dobrane będą z
uwzględnieniem właściwości fizycznych i chemicznych odpadów oraz zagrożenia, jakie
mogą one powodować.
Warunki gospodarki odpadami z produkcji będą następujące

a) magazynowanie i inne operacje z odpadami będą dokonywane w sposób nie
stwarzający zagrożenia dla środowiska, jak też z zachowaniem innych przepisów
szczegółowych w tym zakresie, zwłaszcza BHP i ppoż,;

b) miejscem magazynowania odpadów będą obiekty własne;
c) odpady poszczególnych rodzajów nie będą mieszane z innymi odpadami, wytworzone

odpady będą przewożone do dalszego przerobu taborem własnym firmy do tego
upoważnionej;

d) odpady będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania, w zależności od ich
rodzaju oraz istniejących możliwości zbytu, za pośrednictwem uprawnionych firm;

e) odpady będą ewidencjonowane zgodnie zobowiązującym prawem;
f) warunki odbioru odpadów będą uregulowane umowami z odbierającymi odpady.

ł.p. Kod Rodzaj odpadu ilość
Mg

ODPADY NIEBEZPIECZNE
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l.

2.

0801 li* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne
lub inne substancje niebezpieczne

4

11 01 13* l Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne 4

13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 5

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
niezawierające związków chlorowcoorganicznych

6

15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi(np.:PCB)

1,5

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 160209 do 16 02 12

l

3. 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02
02

02,5

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

150101 l Opakowania z papieru i tektury 1,5
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3,5
15 01 03 ] Opakowania z drewna 2,5
15 01 04 l Opakowania z metali 2,5
16 02 14 l Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 1602 09do 16 02 13 | 1,5
16 03 04 ] Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 1603 03, 1603 80 l
17 04 05 Żelazo i stal 7

Obecnie jaki i po powstaniu nowego obiektu tj. lakierni do malowania proszkowego na
terenie inwestycyjnym, odpady są gospodarowane w następujący sposób :

a) odpady posegregowane przekazywane do recyklingu oraz odzysku, w ostateczności
do unieszkodliwienia;

b) odpady niebezpieczne magazynowane w opisanych, szczelnie zamykanych
pojemnikach, dostępne w wyznaczonych miejscach,. W obiekcie dostępne będą gaśnice
oraz sorbenty do zbierania ewentualnych wycieków;

c) dojazd drogami komunikacyjnymi do miejsca magazynowania odpadów będzie
utwardzony o nawierzchni nieprzepuszczalnej;

d) maszyny utrzymywane będę w dobrym stanie technicznym, prowadzenie bieżących
przeglądów oraz okresowych remontów;

e) po napełnieniu się pojemników z odpadami, niezwłocznie przekazywane będą do
przetwarzanie lub unieszkodliwiania;

f) odpady ciekłe magazynowane będę w odpowiednich pojemnikach dodatkowo
zabezpieczone tacami ocieka wymi;

g) szkolenie pracowników z zakresu gospodarki odpadami, techniki, organizacji oraz
ochrony środowiska.

Zgodnie z Kartą Informacyjną PrzedsięwzięGia, gospodarka wodno-ściekowa
oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne zawiera się następująco:
l. Warunki poboru wody

Inwestor przewiduje zużycie wody na cele:
l) socjalno-bytowe załogi, w ilości ok. 5,5 m3/rok,

oraz

8



2) technologiczne - napełnianie wanien w procesie lakierowania 530 m3/rok.
Inwestor pobierał będzie wodę z wiejskiej sieci wodociągowej na podstawie stosownej
umowy. Łączne oszacowane zużycie wody w planowanym zakładzie wyniesie około
535 m3/rok.

2. Ścieki przemysłowe będą odprowadzane do szczelnego bezodpływowego zbiornika.
Okresowo ścieki będą wywożone wozem asenizacyjnym do najbliższego punktu
zlewnego zewnętrznego systemu kanalizacji komunalnej. Zrzut ścieków do zewnętrznego
systemu kanalizacji będzie wymagał uzgodnienia warunków z jej gestorem.

3. Ścieki bytowe odprowadzane będą z planowanego przedsięwzięcia do istniejącego
systemu kanalizacji sanitarnej, którego odbiornikiem jest szczelny zbiornik
bezodpływowy. Okresowo ścieki będą wywożone wozem asenizacyjnym do najbliższego
punktu zlewnego zewnętrznego systemu kanalizacji komunalnej.

4. Wody opadowe i roztopowe z istniejących budynków oraz terenów utwardzonych jest
odprowadzony na teren własny Inwestora. Budowa obiektu tj. lakierni do malowania
proszkowego, nie zwiększy ilości wód opadowych z terenu, ponieważ obecnie teren jest
utwardzony kostką brukową. Wody opadowe i roztopowe nie podlegają obowiązkowi
podczyszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód
lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do
wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019,póz.1311).

5. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko, odległość planowanej inwestycji od
granicy Państwa wynosi ok. 60 km w kierunku wschodnim. Transgraniczne
oddziaływanie na środowisko nie będzie występowało.

Jak podano w Karcie Informacji Przedsięwzięcia w przypadku podjęcia decyzji o likwidacji
przedsięwzięcia, likwidacja zostanie przeprowadzona w sposób bezpieczny dla środowiska,
zgodnie z obowiązującym prawem. W celu minimalizacji oddziaływania na stan środowiska
naturalnego w fazie likwidacji należy:

l) zaplanować termin zaprzestania użytkowania obiektu z odpowiednim wyprzedzeniem,
2) demontaż wyposażenia/rozbiórkę rozpocząć od uzyskania informacji na temat

możliwości odsprzedaży sprawnych urządzeń/demontowanych elementów innym
podmiotom,

3) wszelkie farby do malowania proszkowego, zostaną odpowiednio zabezpieczone i
zutylizowane, zgodnie z wymaganiami środowiskowymi,

4) odpady z demontażu urządzeń zagospodarować zgodnie z wymaganiami prawnymi
obowiązującymi w dniu likwidacji.

Przedsięwzięcie planowane przez inwestora związane jest z budową lakierni proszkowej
zlokalizowanej na działce numer 2498/2 w Majdanie Starym. Działka należy do firmy Z.P.H.
JAN Jan Kapka Sp. z o.o. Na działce planowana jest realizacja w/w przedsięwzięcia, inwestor
prowadzi działalność związaną z produkcją wyrobów z drutu.
Po przeprowadzeniu przez autora Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia analizy poziomu
emisji substancji do powietrza, emisji hałasu oraz innych możliwych do wystąpienia emisji
przedstawionych w opracowaniu KIP, nie przewiduje skumulowanego oddziaływania
związanego z planowanym przedsięwzięciem.
Wobec powyższego, działając w trybie art. 75 ust. l pkt 4 ustawy ooś w związku z wnioskiem
Zakładu Produkcyjno-Handlowego „JAN" Jan Kapka, Majdan Stary 45a, 23-414 Majdan Stary
złożonym 15 lipca 2022r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsięwzięcia, dysponując kartą informacyjną przedsięwzięcia, o której
mowa w art. 62a ustawy ooś, niniejszą decyzją organ stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia
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oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uznał za konieczne określenie w
niniejszej decyzji warunków, o których mowa w art. 82 ust. l pkt l lit. b ustawy ooś (tj.
warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania
przedsięwzięcia) oraz obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. l pkt 2 lit. b ustawy
ooś (tj. obowiązku unikania, zapobiegania i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko).

Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, nastąpiło,
stosownie do art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, z uwzględnieniem informacji zawartych we
wniosku, karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz opiniach właściwych organów i ustaleń
wynikających z przeprowadzonego postępowania.
Analiza kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. l ustawy ooś, tj. o rodzaju i charakterystyce
przedsięwzięcia, jego usytuowaniu oraz rodzaju i skali możliwego oddziaływania, wykazała
możliwość realizacji przedsięwzięcia w wariancie zaproponowanym przez inwestora,
niepowodującym, jak wynika z przywołanych dokumentów, oddziaływania na środowisko,
które wykluczałoby jego realizację.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie
art. 75 ust. l pkt 4 ustawy ooś, w związku z art. 39 ust. l ustawy o samorządzie gminnym, jest
Wójt Gminy Księżpol.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Księżpol w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania. Stosownie do art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał
decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się prawomocna.

w
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iskorskia

W załączeniu:
- Charakterystyka przedsięwzięcia

OtraEymują:
l. Adresat
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa.
3. A/a

Do wiadomości:
l. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie,

Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu,
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Zarząd Zlewni w Stalowej Woli,
ul. Jagiellońska 17, 37-450 Stalowa Wola

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju,
ul. Gen. H. Dąbrowskiego 15, 23-400 Biłgoraj
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Załącznik do decyzji Nr BGK.6220.3.2022 z 21 września 2022

Charakterystyka przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie budynku produkcyjno-magazynowego - lakiernia"
zlokalizowanego na działce numer 2498/2 w Majdanie Starym. Działka należy do firmy Z.P.H.
JAN Jan Kapka Sp. z o.o. Na działce na której planowana jest realizacja w/w przedsięwzięcia,
inwestor prowadzi działalność związaną z produkcją wyrobów z drutu.
Planowane przedsięwzięcie związane jest z rozbudową istniejącego zakładu tj. zwiększeniem
zdolności produkcyjnych. W związku z tym, zgodnie z § 3 ust. 2, pkt 2 ww. rozporządzenia
będzie miała miejsce przebudowa lub rozbudowa przedmiotowej instalacji, kwalifikująca się
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Obecnie teren na którym planowane jest omawiane przedsięwzięcie zagospodarowany jest
przez inwestora budynkami produkcyjnymi, magazynami oraz infrastrukturą firmy Z.P.H.
„JAN" Jan Kapka w obrębie działki znajduje się także budynek biurowo - socjalny. Inwestor
zajmuje się produkcją asortymentu z drutu typu ogrodzenia, siatki, sita, druty, a także bramy i
furtki. Teren inwestycji obecnie zabudowany, z placem utwardzonym z kostki brukowej, brak
drzew wymagających wycinki. Teren w większości równy, obecnie ogrodzony. Od strony
wschodniej jest istniejący zjazd na działkę poprzez drogę wewnętrzną.
Teren działki graniczy:

l. Od zachodniej - z zabudowaną działką nr 1211/1 ;na działce zlokalizowane są budynki
produkcyjno - magazynowe firmy SIATPOL, którego zakres działalności gospodarczej
jest tożsamy z działalnością Z.P.H. „JAN".

2. Od wschodniej - z nie zabudowaną działką nr 1218/3;
3. Od północnej- z drogą wewnętrzną działką nr l 222,

W ramach planowanego przedsięwzięcia inwestor przewiduje:
l. Rozbiórkę istniejącego utwardzenia celem wykonania nowego budynku produkcyjno-

magazynowego-lakierni.
2. Budowę budynku wolnostojącego, 1-kondygnacyjnego, niepodpiwniczonego. Dach

dwuspadowy o kącie nachylenia 3°, kryty płytą warstwową w kolorze szarym. Wejście
główne do budynku od strony południowej. Konstrukcja budynku stalowa na słupach
żelbetowych. Ściany budynku jednowarstwowe, wykonane z płyt warstwowych z
rdzeniem poliuretanowym o odporności ogniowej R30. Bryła budynku oraz
wykończenie elewacji nawiązywać będzie do otaczającej zabudowy przemysłowej.

3. Wykonanie wewnątrz hali posadzki przemysłowej.
4. Wykonanie kanałów technicznych wraz z fundamentami pod urządzenia

technologiczne,
5. Zamontowanie stacji demineralizacji wody na terenie hali,
6. Doprowadzenie instalacji gazu do hali,
7. Zainstalowanie linii do ekologicznego lakierowania proszkowego.

Linia technologiczna do ekologicznej lakierni proszkowej będzie w pełni szczelna i
nieprzepuszczalna, uniemożliwiając tym samym przedostanie się farb do środowiska
naturalnego.
Elementy jakie inwestor przewiduje malować, są elementami dużymi (panele ogrodzeniowe)
dlatego cały cykl będzie wspomagany przez przenośniki monorotacyjne, automatyczne.
Przygotowanie powierzchni odbywa się w tunelu do natryskowego przygotowania
powierzchni.
Zastosowany układ dysz oraz geometria strumienia zapewni optymalne pokrycie kąpielą
natryskową detalu.
Tunel jest zabezpieczony przed wyciekiem oparów, dwoma metalowymi filtrami,
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wspomagającymi kondensację powietrza.
Inwestor przewiduję instalację 4 wanien o pojemności i przeznaczeniu:

a) wanna l (odtłuszczanie wstępne) 4500 l
b) wanna 2 (odtłuszczanie zasadnicze) 4500 l
c) wanna 3 (płukani wodą sieciową) 1800 l
d) wanna 4 (płukanie DEMI) 1800 l

Kolejnym krokiem jest malowanie proszkowe, odbywające się w kabinie , o właściwościach
dielektrycznych, o warstwowej budowie ścian, typu sandwich.
Kabina została odpowiednio wyposażona do szybkiej wymiany koloru, z dwoma stanowiskami
do manualnego nakładania farby na przesuwające się detale. Nadmiar proszków, który nie
osadził się na detalach jest zasysany ze stałą szybkością przez kolektor pochłaniający. Grupa
pochłaniania i filtracji złożona jest z aluminizowanych wkładów plisowanych poliestrowych,
czyszczonych automatycznie sprężonym powietrzem. Zastosowana technologia malowania
proszkowego to technologia umożliwiająca aplikację farb bez konieczności stosowania
rozpuszczalników.
Zastosowana technologia bazuje na stosowaniu produktów w proszku całkowicie suchych,
aplikowanych poprzez uwarstwienie i osadzanie elektrostatyczne.
Wypalanie detalu zachodzi w piecu z wymuszonym obiegiem ciepłego powietrza.
Polimeryzacja proszku zachodzi poprzez jego stapianie, a dzięki braku wykorzystania
rozpuszczalników nie występuje odparowywanie, dlatego też nie ma żadnego zrzutu
zanieczyszczeń z polimeryzacji, jedynie ze spalania.
Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia:
Majdan Stary, Dz. tir 2498/2, obręb: Majdan Stary , jednostka ewidencyjna: 060208_2
Księżpol, powiat biłgorajski. województwo lubelskie.
Dojazd do działki na której zlokalizowane będzie planowane przedsięwzięcie znajduje się od
drogi wewnętrznej dojazdowej.
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie wiejskim, na terenie istniejącego zakładu
produkcyjnego.

Bilans terenu działki nr, 2498/2
l. Powierzchnia działki
2. Powierzchnia zabudowy w tym:

2a Projektowany obiekt
2b Istniejące budynki

3. Nawierzchnie utwardzone
4. Powierzchnia biologiczna -czynna

-9100,00m2
- 3309,30m2
-891,50m2
- 2999,00m2
-4429,16m2
- 1361,54m2

Ścieki przemysłowe będą odprowadzane do szczelnego bezodpływowego zbiornika. Okresowo
ścieki będą wywożone wozem asenizacyjnym do najbliższego punktu zlewnego zewnętrznego
systemu kanalizacji komunalnej. Zrzut ścieków do zewnętrznego systemu kanalizacji będzie
wymagał uzgodnienia warunków z jej gestorem.
Ścieki bytowe odprowadzane będą z planowanego przedsięwzięcia do istniejącego systemu
kanalizacji sanitarnej, którego odbiornikiem jest szczelny zbiornik bezodpływowy. Oh-esowo
ścieki będą wywożone wozem asenizacyjnym do najbliższego punktu zlewnego zewnętrznego
systemu kanalizacji komunalnej.
Wody opadowe i roztopowe z istniejących budynków oraz terenów utwardzonych jest
odprowadzony na teren własny inwestora. Budowa obiektu tj. lakierni do malowania
proszkowego, nie zwiększy ilości wód opadowych z terenu, ponieważ obecnie teren jest
utwardzony kostką brukową.
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Zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji, odpady zbierane i magazynowane
będą w sposób selektywny, a następnie przekazywane do odbioru podmiotom posiadającym do
tego odpowiednie uprawnienia.
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