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Poczesna 24.07.2015r. 

Nr GIZ.6220.19.2014.AM 
 

 

Decyzja 
 

 

 

 Na podstawie art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U.  z  2013 

r.,  poz. 267 z późn. zm.),  w związku z art. 71, ust.1 i ust. 2 pkt.1, art.75 ust.1 pkt. 4,  

art. 82 i art. 85 ust. 2 pkt.1 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 2013 r.,  poz. 1235 z późn. zm.),   

a także § 2 ust. 1 pkt. 13 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

(Dz. U. z 2010r.  Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego  

w dniu 02.12.2014r. (wniosek uzupełniony w dniu 11.12.2014r.) przez Pana Wojciecha 

Gajeckiego pełnomocnika Odlewni Żeliwa Simiński – Ordon Sp. J. w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego 

na rozbudowie Odlewni Żeliwa Simiński – Ordon Sp. J. przy ul. Jałowcowej 12  

w miejscowości Zawodzie, gmina Poczesna, na działce o nr ewid. 426/1  k. m. 9, obręb 

Zawodzie i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania  

na środowisko 

 

 

orzekam 
 

 

określić środowiskowe uwarunkowania  na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na rozbudowie Odlewni Żeliwa Simiński – Ordon Sp. J. 

przy ul. Jałowcowej 12 w miejscowości Zawodzie, gmina Poczesna, na działce 

o nr ewid. 426/1  k. m. 9, obręb Zawodzie. 

 

  

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 

 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie Odlewni Żeliwa  

Simiński – Ordon Sp. J. przy ulicy Jałowcowej 12 w miejscowości Zawodzie, gmina 

Poczesna na działce o nr ewid. 426/1, obręb Zawodzie. 

Inwestycja w swoim zakresie obejmuje: 

-  likwidację istniejącej i budowę nowej stacji przerobu mas, 

-  montaż dwóch nowych pieców indukcyjnych tyglowych o wydajności 6 Mg każdy, 

-  budowę drugiej automatycznej linii formierskiej z pionowym podziałem, 

-  budowę nowej rdzeniarni,  

-  budowę linii studzenia form, 

-  montaż dwóch nowych oczyszczarek, 

-  budowę nowych pomieszczeń dla szlifierni, hali odlewni, formierni i malarni. 

Teren przedsięwzięcia jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

przyjętym uchwałą nr 25/IV/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 stycznia 2015r - strefa X 

obejmująca sołectwa Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz fragment sołectwa Poczesna,  
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opublikowany w Dzienniku Urz. Woj. Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015r. poz. 

776 z dnia 12 lutego 2015r.). 

W obowiązującym planie teren jest oznaczony symbolem – 4P – teren zabudowy 

produkcyjnej. 

Przeznaczenie uzupełniające  - obiekty magazynowe, obsługa komunikacyjna, urządzenia 

infrastruktury  technicznej i zieleń towarzysząca. Dla w/w terenu jest dopuszczona 

lokalizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

 

 

II.  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub 

użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 

ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków 

oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich: 

 

1. Faza budowy : 

 

1.1. Należy zorganizować bazę transportową, w taki sposób, aby nie stanowiła ona 

zagrożenia wyciekami eksploatacyjnymi do środowiska gruntowo-wodnego, w tym 

stosować sprawny sprzęt celem zapobiegania wyciekom paliw oraz płynów 

eksploatacyjnych. 

1.2. Teren prac budowlanych winien zostać wyposażony w środki techniczne i chemiczne 

do usuwania lub neutralizacji ewentualnych awaryjnych wycieków substancji 

ropopochodnych. 

1.3. Należy stosować rozwiązania organizacyjno – techniczne minimalizujące emisję 

substancji pyłowo – gazowych do powietrza tj.: eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na 

biegu jałowym, odpowiednie zabezpieczenie materiałów sypkich wykorzystywanych do 

realizacji przedsięwzięcia podczas transportu oraz podczas magazynowania, 

utrzymywanie w czystości dróg dojazdowych do terenu budowy. 

1.4. Stosować rozwiązania organizacyjno-techniczne minimalizujące emisję 

niezorganizowaną pyłu w szczególności poprzez: 

 odpowiednie zabezpieczenie materiałów sypkich wykorzystywanych do 

realizacji przedsięwzięcia podczas transportu oraz podczas 

magazynowania, 

 czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy, 

 zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia w okresie suchej                      

i wietrznej pogody, 

 utrzymywanie w czystości terenu budowy. 

1.5. Odpady powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy magazynować 

selektywnie i na bieżąco przekazywać firmom zewnętrznym do dalszego 

zagospodarowania. 

1.6. Uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi związane z prowadzonymi pracami 

budowlanymi, montażowymi i instalacyjnymi związanymi z rozbudową odlewni należy 

minimalizować poprzez sprawną organizację ruchu transportu i prowadzonych robót, 

zapewnienie nadzoru nad pracą maszyn i urządzeń oraz utrzymanie ich w należytym 

stanie technicznym.  

1.7. Należy prowadzić bieżącą kontrolę szczelności układów smarowania pracujących 

maszyn, urządzeń i pojazdów, a wszelkie usterki i nieszczelności należy natychmiast 

eliminować.  

1.8. Dokonana zostanie modernizacja istniejącej stacji przerobu mas formierskich poprzez 

przeniesienie do nowo wybudowanego budynku wraz z wydłużeniem odcinków AMC  

i SBC, a także instalacją nowej rynny wibracyjnej oraz bębna chłodząco – wybijającego.  

1.9. W odlewni  dla poszczególnych urządzeń zostaną zamontowane filtry tkaninowe  
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o odpowiedniej wydajności i skuteczności odpylania do 10 mg/Nm
3
 stężenia pyłów za 

filtrem.  

1.10. Istniejąca rdzeniarnia zostanie przeniesiona do nowego pomieszczenia i doposażona  

w 4 kolejne rdzeniarki.  

1.11. Strzelarki podłączone będą do neutralizatora amin wyposażonego dodatkowo  

w neutralizator cieczy poneutralizacyjnej do poziomu ph=7. 

1.12. Zrealizowana zostanie nowa topialnia wyposażona w 2 piece indukcyjne tyglowe, 

średniej częstotliwości o wydajności wytopu do 6 Mg.   

1.13. Zostanie wybudowana linia chłodzenia form składająca się z przenośnika z taśmą 

gumową ze stalowymi płytkami zabudowanego w przedmuchiwanym powietrzem kanale. 

1.14. Linia wykończenia odlewów poza istniejącymi oczyszczarkami zostanie doposażona 

w dwie nowe oczyszczarki, w tym oczyszczarkę muldową o wydajności 5000 Mg/h oraz 

oczyszczarkę zawieszkową hakową o wydajności 5000 kg/h. 

1.15. Teren przedsięwzięcia zabezpieczony będzie przed dostępem osób postronnych 

ogrodzeniem trwałym.  

1.16. Rozwiązania projektowe, techniczne, technologiczne i materiałowe rozbudowy 

istniejącej odlewni winny uwzględniać w/w uwarunkowania, a także założenia zawarte  

w przedłożonym raporcie o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.  

 

2. Faza eksploatacji : 

 

2.1. Zanieczyszczone gazy z poszczególnych źródeł należy odprowadzać do powietrza 

następującymi emitorami: 

 

 Emitor Urządzenie odpylające Źródła emisji zanieczyszczeń 

Emitor nr 1 

Wysokość: h ≥ 

25 m, 

Średnica: 

d = ok. 2,7 m 

 

Filtr tkaninowy Nr 1  

Stężenie gwarantowane:  

10 mg/Nm
3
 

Wydajność: 

160 000 m
3
/h 

1. Linia formierska nr 1 (przeniesiona i 

rozbudowana): podajnik wstrząsowy, 

bęben chłodząco-wybijający, przesypy. 

2. Projektowana Stacja Przerobu Mas: 

zespół mieszania, zespół transportu masy 

wybitej, zespół transportu masy 

obiegowej, zespół transportu masy 

świeżej, zbiornik piasku. 

Filtr tkaninowy Nr 2 

Stężenie gwarantowane: 

10 mg/Nm
3
 

Wydajność: 

70 000 m
3
/h 

Projektowana linia formierska nr 2: automat 

formierski z dozownikiem masy, automatyczny 

hydrauliczny system transportu form połączony 

z synchronicznym przenośnikiem form (linia 

stygnięcia), urządzenie do wkładania rdzeni, 

urządzenie do szybkiej wymiany płyt 

modelowych, podajnik wstrząsowy, krata 

wstrząsowa – 2 sztuki, rynna transportowa. 

Filtr tkaninowy Nr 3  

Stężenie gwarantowane: 

10 mg/Nm
3
 

Wydajność: 

 40 000 m
3
/h 

Oczyszczarki:  

- istniejące, (przeniesione do nowej hali) 

śrutowo-taśmowe i wirnikowo-hakowa, 

- projektowana oczyszczarka muldowa, 

- projektowana oczyszczarka zawieszkowa 

hakowa, 

- przesypy. 

Emitor nr 3  

Wysokość: 

h ≥ 11 m, 

Średnica: 

d = ok. 2,7 m 

Filtr tkaninowy 

o wydajności 

40 000 m
3
/h 

Stężenie gwarantowane: 

10 mg/Nm
3
 

1. Dwa projektowane piece indukcyjne 

tyglowe, średniej częstotliwości, o 

pojemności  nominalnej 6 000 kg każdy, 

2. Projektowana zalewarka syfonowa 

3. Projektowana kadź do sferoidyzacji 
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Emitor nr 4  

Wysokość: 

h ≥ 9 m 

Brak  Palnik gazowy o mocy 160 kW istniejącej 

komory malarni przeniesionej do nowej hali  

Emitor nr 5  

Wysokość: 

h ≥ 12 m 

Brak 

 

Istniejąca malarnia natryskowa i zanurzeniowa 

przeniesiona do nowej hali  

Emitor nr 6  

Wysokość: 

h ≥ 11,3 m 

Filtr tkaninowy o 

wydajności 6 000 m
3
/h 

i gwarantowanym 

stężeniu pyłu na wylocie 

nie większym niż 10 

mg/Nm
3
  

Rdzeniarnia: mieszarka, istniejąca strzelarka 

przeniesiona do nowego pomieszczenia, 

projektowana strzelarka 

 

Emitor nr 7 

h ≥ 11,3 m 

Filtr tkaninowy o 

wydajności 6 000 m
3
/h 

i gwarantowanym 

stężeniu pyłu na wylocie 

nie większym niż 10 

mg/Nm
3
  

 

Płuczka do neutralizacji 

amin o skuteczności nie 

mniejszej niż 99 % 

Rdzeniarnia: mieszarka, 3 projektowane 

strzelarki  

 

2.2. Zanieczyszczone gazy z suszarki piasku należy odpylać w filtrze tkaninowym  

i odprowadzać na halę. 

2.3. Gazy powstające w czasie pracy szlifierek w hali szlifierni oraz urządzenia do 

obróbki CNC oczyszczać w filtrach tkaninowych z odprowadzeniem oczyszczonych 

gazów na halę. 

2.4. Eksploatacja inwestycji nie może stanowić zagrożenia dla wód powierzchniowych  

i podziemnych oraz powodować skażenia gruntów. 

2.5. Eksploatacja inwestycji nie będzie źródłem powstawania ścieków technologicznych. 

2.6. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika 

bezodpływowego. 

2.7. Wody opadowe spływające z utwardzonych terenów i dróg wewnętrznych 

odprowadzane będą poprzez separator koalescencyjny z osadnikiem i wewnętrznym 

kanałem odcinającym do odbiornika zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym. 

2.8. Odpady niebezpieczne winny być gromadzone selektywnie w oznakowanych 

pojemnikach umieszczonych w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadów 

niebezpiecznych. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych winny być 

wyposażone w zabezpieczenia przed wyciekami substancji niebezpiecznych oraz przed 

dostępem osób nieupoważnionych.  

2.9. Odpady inne niż niebezpieczne winny być gromadzone selektywnie w pojemnikach 

umieszczonych w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadów.  

2.10.Wszystkie wytworzone odpady należy przekazywać odbiorcom zewnętrznym 

posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.  

2.11.W celu zabezpieczenia gotowych wyrobów odlewniczych przed korozją zostaną one 

pokryte powłoką z farb nakładaną metodą natryskową bądź zanurzeniową. Malowanie 

metodą natryskową bądź zanurzeniową będzie realizowane naprzemiennie.  
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III. W dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 

ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), należy 

uwzględnić: 

 

1.Planowane przedsięwzięcie należy zaprojektować tak aby: 

a) planowana do przeniesienia i rozbudowania istniejąca linia automatycznego 

formowania i zalewania form (linia formierska nr 1) oraz wybijania odlewów wyposażona 

była w system wentylacji ujmujący zanieczyszczone gazy,  

w szczególności z podajnika wstrząsowego, bębna chłodząco – wybijającego oraz 

przesypów i odprowadzający je do filtra tkaninowego nr 1 o gwarantowanym stężeniu 

pyłu na wylocie nie wyższym niż 10 mg/Nm
3
, 

b) planowana Stacja Przerobu Mas wyposażona była w system wentylacji ujmujący 

zanieczyszczone gazy, w szczególności z urządzeń służących do mieszania, transportu 

masy wybitej, transportu masy obiegowej, transportu masy świeżej, zbiornika piasku  

i odprowadzający je do wymienionego wyżej filtra tkaninowego nr 1 (wspólnego dla linii 

automatycznego formowania i zalewania form, wybijania odlewów oraz Stacji Przerobu 

Mas). Wyżej wymieniony filtr tkaninowy nr 1 powinien umożliwiać oczyszczanie  

160 000 m
3
/h gazów, 

c) planowana linia formierska nr 2 wyposażona była w system wentylacji ujmujący 

zanieczyszczone gazy, w szczególności z: automatu formierskiego z dozownikiem masy, 

automatycznego hydraulicznego systemu transportu form połączonego  

z synchronicznym przenośnikiem form (linia stygnięcia), urządzenia do wkładania rdzeni, 

urządzenia do szybkiej wymiany płyt modelowych, podajnika wstrząsowego, 2 krat 

wstrząsowych, rynny transportowej i odprowadzający je do filtra tkaninowego nr 2  

o gwarantowanym stężeniu pyłu na wylocie nie wyższym niż 10 mg/Nm
3
. Filtr tkaninowy 

nr 2 powinien umożliwiać oczyszczanie 70 000 m
3
/h gazów, 

d) planowane do przeniesienia istniejące oczyszczarki (śrutowo – taśmowe  

i wirnikowo – hakowa) i nowe oczyszczarki (muldowa oraz zawieszkowa hakowa) oraz 

przesypy wyposażone były w system wentylacji ujmujący zanieczyszczone gazy  

i odprowadzający je do filtra tkaninowego nr 3 o gwarantowanym stężeniu pyłu na 

wylocie nie wyższym niż 10 mg/Nm
3
. Filtr tkaninowy nr 3 powinien umożliwiać 

oczyszczanie 40 000 m
3
/h gazów, 

e) gazy po oczyszczeniu w filtrach tkaninowych nr 1, nr 2 i nr 3 odprowadzane były do 

powietrza wspólnym emitorem o wysokości nie mniejszej niż 25 m i średnicy ok. 2,7 m, 

f) dwa planowane piece indukcyjne tyglowe średniej częstotliwości o pojemności 

nominalnej 6 Mg każdy, zalewarka syfonowa, kadź do sferoidyzacji wyposażone były  

w system wentylacji ujmujący zanieczyszczone gazy i odprowadzający je do filtra 

tkaninowego o gwarantowanym stężeniu pyłu na wylocie nie wyższym niż  

10 mg/Nm
3
 i następnie, po oczyszczeniu do powietrza emitorem o wysokości nie 

mniejszej niż 11 m i średnicy ok. 1,05 m. Filtr tkaninowy powinien umożliwiać 

oczyszczanie 40 000 m
3
/h gazów, 

g) parametry emitorów wymienionych poniżej istniejących instalacji przeniesionych do 

nowych obiektów były następujące: 

• dla palnika gazowego o mocy 160 kW komory malarni – emitor o wysokości nie 

mniejszej niż 9 m, 

• dla malarni natryskowej i zanurzeniowej - emitor o wysokości nie mniejszej niż 12 m, 

h) suszarka piasku wyposażona była w filtr tkaninowy z odprowadzeniem oczyszczonego 

powietrza na halę, 

i) szlifierki w hali szlifierni oraz urządzenia do obróbki CNC wyposażone były w filtry 

tkaninowe z odprowadzeniem oczyszczonych gazów na halę, 
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j) urządzenia pracujące w rdzeniarni wyposażone były w następujące systemy 

odprowadzania gazów: 

• z mieszarki, istniejącej strzelarki przeniesionej do nowego pomieszczenia  

i projektowanej strzelarki system odprowadzania gazów powinien być wyposażony  

w filtr tkaninowy o gwarantowanym stężeniu pyłu na wylocie nie większym niż  

10 mg/Nm
3
 oraz płuczkę do neutralizacji amin o skuteczności nie mniejszej niż  

99 % i emitor o wysokości nie mniejszej niż 11,3 m. Urządzenia ochrony powietrza 

powinny zapewniać możliwości oczyszczania 6 000 m
3
/h gazów, 

• z mieszarki i 3 projektowanych strzelarek system odprowadzania gazów powinien być 

wyposażony w filtr tkaninowy o gwarantowanym stężeniu pyłu na wylocie nie większym 

niż 10 mg/Nm
3
 oraz płuczkę do neutralizacji amin o skuteczności nie mniejszej niż 99 %  

i emitor o wysokości nie mniejszej niż 11,3 m. Urządzenia ochrony powietrza powinny 

zapewniać możliwości oczyszczania 6 000 m
3
/h gazów. 

 

 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych  

w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających 

zagrożenie wystąpienia poważnych awarii: 

 

Nie określa się, gdyż planowane przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających 

zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w art. 248 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013r.  poz. 1232 z późn.  

zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013r.   

w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się  

w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu  

o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( Dz. U.  2013 poz. 1479  

z późn.  zm.). 

 

V. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania: 

 

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymienionych w art. 135 ust. 1 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r.  poz. 1232  

z późn.  zm.)  

 

VI. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzam potrzeby 

przeprowadzenia: 

 

1. Ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie 

wydania pozwolenia na budowę. 

2. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko. 

 

          VII. Nie stwierdzam potrzeby nałożenia obowiązku przedstawienia                    

           analizy  porealizacyjnej.  

 

          VIII. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji  

          o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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Uzasadnienie 
 

W dniu 02.12.2014r. (wniosek uzupełniony w dniu 11.12.2014r.) Pan Wojciech 

Gajecki pełnomocnik Odlewni Żeliwa Simiński – Ordon Sp. J. wystąpił do Wójta Gminy 

Poczesna z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na 

realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Odlewni Żeliwa Simiński – Ordon 

Sp. J. przy ul. Jałowcowej 12 w miejscowości Zawodzie, gmina Poczesna, na działce 

o nr ewid. 426/1  k. m. 9, obręb Zawodzie. 

 

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

dla planowanego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Poczesna na podstawie art. 77 ust. 1  

ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U.  z  2013 r.,  poz. 1235 z późn. zm.), pismem nr GIZ.6220.19.2014.AM 

z dnia 12.12.2014r. przekazał wniosek wraz z załącznikami do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego  

w Częstochowie i wystąpił o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla ww. 

przedsięwzięcia.  

Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 2 ust. 1 pkt 13 lit.b rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r.  Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.).  

   

 Ponadto Wójt Gminy Poczesna obwieszczeniem nr GIZ.6220.19.2014.AM  

z dnia 12.12.2014r. podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu 

postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o uzgodnienie 

środowiskowych uwarunkowań. Ponadto zawiadomiono o przystąpieniu do 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i możliwości 

udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla powyższej 

inwestycji poprzez składanie uwag i wniosków w ww. sprawie. 

Do Urzędu Gminy Poczesna w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie opinią sanitarną   

nr  NS/NZ.523-1/15 z dnia 13.01.2015r. (data wpływu 19.01.2015 r.) zaopiniował pozytywnie  

w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w/w przedsięwzięcie i określił środowiskowe 

uwarunkowania jego realizacji.  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismami z dnia 

19.01.2015r.  i  16.03.2015r.  wezwał inwestora do uzupełnień raportu o oddziaływaniu na 

środowisko.  

Po uzyskaniu uzupełnień od inwestora Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

postanowieniem nr  WOOŚ.4242.173.2014.WW.4  z dnia 13.05.2015r. (data wpływu 

18.05.2015 r.) uzgodnił środowiskowe uwarunkowania  realizacji ww. przedsięwzięcia.  

Wójt Gminy Poczesna obwieszczeniem nr GIZ.6220.19.2014.AM  

z dnia 20.05.2015r. podał do publicznej wiadomości informację o ponownym przystąpieniu  

do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  

(po otrzymaniu  kompletnego raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz uzgodnienia realizacji 

inwestycji dokonanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska) i możliwości 

udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla powyższej inwestycji 

poprzez składanie uwag i wniosków w ww. sprawie. 

Do Urzędu Gminy Poczesna w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski. 
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 W ramach postępowania o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia 

rozpatrzono dowody : 

 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz  

z załącznikami,  

 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony przez  

Panią mgr inż. Marzenę Kornicką w listopadzie 2014r. oraz uzupełnienia do raportu  

      z dnia 19 lutego 2015r., 30 marca 2015r. oraz 4 maja 2015r. , 

 wypisy z rejestru gruntów,  

 mapy ewidencyjne, 

 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -  strefa X 

obejmująca sołectwa : Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz fragment sołectwa Poczesna, 

przyjęty uchwałą nr 25/IV/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 stycznia 2015r. 

opublikowany w Dzienniku Urz. Woj. Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015r., 

poz. 776 z dnia 12 lutego 2015r.), 

 opinię sanitarną nr  NS/NZ.523-1/15 z dnia 13.01.2015r. (data wpływu 19.01.2015 r.), 

 postanowienie nr  WOOŚ.4242.173.2014.WW.4  z dnia 13.05.2015r. (data wpływu 

18.05.2015 r.). 

 

Ponadto stwierdzono, że : 

- Teren przedsięwzięcia jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego przyjętym uchwałą nr 25/IV/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 stycznia 

2015r - strefa X obejmująca sołectwa Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz fragment 

sołectwa Poczesna,  opublikowany w Dzienniku Urz. Woj. Śląskiego 

(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015r. poz. 776 z dnia 12 lutego 2015r.). 

W obowiązującym planie teren jest oznaczony symbolem – 4P – teren zabudowy 

produkcyjnej. 

Przeznaczenie uzupełniające  - obiekty magazynowe, obsługa komunikacyjna, urządzenia 

infrastruktury  technicznej i zieleń towarzysząca. Dla w/w terenu jest dopuszczona 

lokalizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr WOOŚ.4242.173.2014.WW.4  

z dnia 13.05.2015r.  i  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie  w opinii 

sanitarnej nr NS/NZ.523-1/15 z dnia 13.01.2015r. uzgodnili środowiskowe uwarunkowania  oraz 

wymagania higieniczne  i zdrowotne  na realizację ww. przedsięwzięcia.   

- Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu na 

ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów pod warunkiem prowadzenia prawidłowej gospodarki 

odpadami zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami. 

Przed rozpoczęciem eksploatacji przedsięwzięcia inwestor jest zobowiązany do uregulowania 

stanu formalno – prawnego w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

- Przy zachowaniu warunków przedstawionych w pkt.  II i III niniejszej  decyzji oraz pod 

warunkiem prowadzenia prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej planowane przedsięwzięcie 

nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Eksploatacja inwestycji nie 

będzie źródłem powstawania ścieków technologicznych. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane 

będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Wody opadowe spływające z utwardzonych 

terenów odprowadzane będą poprzez separator koalescencyjny z osadnikiem i wewnętrznym 

kanałem odcinającym do odbiornika zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym. 

-  Biorąc pod uwagę charakter i rodzaj przedsięwzięcia stwierdzono, że brak jest przesłanek 

wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na osiągnięcie 

celów środowiskowych  jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w obrębie 

których położone jest przedmiotowe przedsięwzięcie. 

- Zakład po przebudowie będzie źródłem zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

część źródeł będzie nowych, a część będzie przeniesiona do nowej hali.  
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Gazy z procesów mogących być znacznym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza 

oczyszczane będą w wysokosprawnych urządzeniach odpylających. Rodzaje źródeł emisji, 

rodzaje urządzeń odpylających oraz parametry emitorów przedstawiono w warunkach decyzji. 

- Z przeprowadzonej analizy wpływu zakładu po realizacji przedsięwzięcia na jakość powietrza 

wynika, że dla zanieczyszczeń gazowych oraz pyłu PM10 dotrzymane będą wartości odniesienia 

określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, Poz. 87) oraz standardy jakości 

powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031). Przedsięwzięcie 

realizowane będzie na terenie, na którym występują przekroczenia stężeń średniorocznych pyłu 

zawieszonego PM 2,5.  

Zgodnie z art. 225  ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1232 ze zm ) na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza, 

wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo budowanej 

instalacji lub zmienianej w sposób istotny jest możliwe, jeżeli zostanie zapewniona odpowiednia 

redukcja ilości wprowadzanych do powietrza gazów lub pyłów powodujących naruszenia tych 

standardów, wprowadzanych z innych instalacji usytuowanych na tym obszarze (po 

przeprowadzeniu postępowania kompensacyjnego). 

- Z uwagi na zakres przedsięwzięcia oddziaływanie na etapie realizacji, przy zastosowaniu 

warunków określonych w pkt. II decyzji  będzie przejściowe, krótkotrwałe o zasięgu lokalnym.  

- Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oddalone są od terenu 

przedsięwzięcia o ok. 200 m w kierunku południowo-zachodnim. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. z 2014r., poz.112), dopuszczalne 

poziomy hałasu obowiązujące na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynoszą: 

LAeqD=50 dB (w porze dziennej) i LAeqN = 40 dB (w porze nocnej). Przeprowadzone 

obliczenia wykazały, że przy uwzględnieniu przyjętych w analizie założeń eksploatacja 

planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku w porze dnia na ww. najbliższych terenach chronionych akustycznie. 

Raport o oddziaływaniu na środowisko oraz jego część dotycząca hałasu został uzgodniony 

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie.  

- Na obszarze planowanej inwestycji i w jej sąsiedztwie nie znajdują się tereny objęte ochroną 

prawną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). Ponadto planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na siedliska 

przyrodnicze i gatunki, dla ochrony których wyznaczono najbliżej zlokalizowane obszary Natura 

2000. 

W toku oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono możliwości negatywnego 

oddziaływania na obszary Natura 2000 i kumulowania się oddziaływań. Zasięg oddziaływania 

przedmiotowej inwestycji ograniczy się do terenu inwestycji i działek sąsiadujących. Ponadto 

informacje dostępne w raporcie oddziaływania na środowisko oraz w uzupełnieniu raportu są 

wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko. Mając to na uwadze nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko ani postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na 

środowisko. 

 

 Wójt Gminy Poczesna zawiadomieniem z dnia 22.06.2015r.  

Nr GIZ.6220.19.2014.AM na podstawie art. 10 kpa przed wydaniem decyzji 

środowiskowej zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się ze 

zgromadzoną dokumentacją w Urzędzie Gminy Poczesna i wypowiedzeniem się w ww. 

sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem. 

Do Urzędu Gminy Poczesna w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski. 
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W przedłożonym raporcie o oddziaływaniu na środowisko wykazano, że przy przyjętych 

założeniach inwestycja nie będzie  powodowała istotnych skutków dla środowiska  

i zdrowia oraz warunków życia ludzi. 

Mając to na uwadze nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko ani postępowania w sprawie transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. 

Uwzględniając powyżej wymienione rozwiązania oraz warunki wymienione w sentencji decyzji 

należy uznać, że możliwe  potencjalne oddziaływanie na środowisko zostanie wyeliminowane 

lub w istotny sposób ograniczone. 

Ustalone warunki wynikają z obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony 

środowiska, a zatem należało orzec jak w sentencji.  

 

Pouczenie 

 

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie 

decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 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  2013 r.,  

poz. 1235 z późn. zm.); wniosek ten powinien być złożony w terminie 4 lat od dnia,  

w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.  

2. Termin o którym mowa w punkcie 1 może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja 

planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone 

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

3. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem organu wydającego decyzję,  

w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

 Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś. 

 

 

Otrzymują: 
1. Wojciech Gajecki (pełnomocnik) ul. Dekabrystów 41, 42 – 200 Częstochowa 

2. Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska w Gminie Poczesna  - Artur Pijet  Al. Kościuszki  

             7 lok. 7, 42 – 202 Częstochowa 

       3.   Strony w ilości powyżej 20 : zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 

1235 z późn. zm.) 

       4.   BIP, Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna i Urzędu Gminy Kamienica Polska oraz  

             w miejscu planowanej inwestycji. 

      5.   a/a 
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Poczesna 24.07.2015r. 

 

Nr GIZ.6220.19.2014.AM 
Załącznik do decyzji 

z dnia 24 lipca 2015r.                                                 

 

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia  
 

polegającego na rozbudowie Odlewni Żeliwa Simiński – Ordon Sp. J. 

przy ul. Jałowcowej 12 w miejscowości Zawodzie, gmina Poczesna, na działce 

o nr ewid. 426/1 k. m. 9 obręb Zawodzie. 

 

 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie Odlewni Żeliwa  

Simiński – Ordon Sp. J. przy ulicy Jałowcowej 12 w miejscowości Zawodzie, gmina 

Poczesna na działce o nr ewid. 426/1 k. m. 9, obręb Zawodzie. 

Obecnie teren jest użytkowany i zabudowany budynkiem biurowym oraz budynkami 

produkcyjnymi odlewni żeliwa. 

Istniejąca instalacja obejmuje: 

- dwa indukcyjne piece do topienia, 

- linię DISMATIC automatycznego formowania i zalewania form oraz wybijania 

odlewów, 

- rdzeniarnię, 

- linię przygotowania mas formierskich, 

- linię wykańczania odlewów : 

- oczyszczarki 

- szlifiernię 

- malarnię zanurzeniową i natryskową 

- dział obróbki mechanicznej za pomocą obrabiarek CNC 

            Planowana inwestycja w swoim zakresie obejmuje: 

-  likwidację istniejącej i budowę nowej stacji przerobu mas, 

-  montaż dwóch nowych pieców indukcyjnych tyglowych o wydajności 6 Mg każdy, 

-  budowę drugiej automatycznej linii formierskiej z pionowym podziałem, 

-  budowę nowej rdzeniarni,  

-  budowę linii chłodzenia form, 

-  montaż dwóch nowych oczyszczarek, 

-  budowę nowych pomieszczeń dla szlifierni, hali odlewni, formierni i malarni. 

Teren przedsięwzięcia jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego przyjętym uchwałą nr 25/IV/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 

stycznia 2015r - strefa X obejmująca sołectwa Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz 

fragment sołectwa Poczesna,  opublikowany w Dzienniku Urz. Woj. Śląskiego 

(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015r. poz. 776 z dnia 12 lutego 2015r.). 

W obowiązującym planie teren jest oznaczony symbolem – 4P – teren zabudowy 

produkcyjnej. 

Przeznaczenie uzupełniające  - obiekty magazynowe, obsługa komunikacyjna, 

urządzenia infrastruktury  technicznej i zieleń towarzysząca. Dla w/w terenu jest 

dopuszczona lokalizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko.  
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Inwestycja realizowana będzie etapami. 

W I etapie wybudowana zostanie Stacja Przerobu Mas (SPM). W tym etapie istniejąca 

linia formierska zostanie przeniesiona pod południową ścianę nowobudowanego 

budynku odlewni. Zainstalowany zostanie nowy filtr tkaninowy do odpylania 

powietrza z SPM i linii formierskiej. 

Oczyszczarki śrutowe zostaną przeniesione do nowej hali formierni i wyposażone  

w nowy filtr tkaninowy podłączony do tego samego emitora co SPM i linia 

formierska. 

W II etapie istniejące sprężarkownia i szlifiernia zostaną przeniesione do nowych 

pomieszczeń w nowobudowanym budynku odlewni. 

III etap - w nowym budynku formierni zainstalowana zostanie nowa linia formierska  

z pionowym podziałem form zakończona rynną wibracyjną i dwoma kratami 

wstrząsowymi. Zostanie zainstalowany dodatkowy filtr tkaninowy do odpylania 

powietrza z nowej linii formierskiej. Zostanie wybudowana linia chłodzenia form. 

Istniejąca kruszarka zostanie przeniesiona do nowej hali. 

Rdzeniarnia zostanie przeniesiona do nowej hali i będzie rozbudowana o kolejne 

cztery rdzeniarki. 

W IV etapie wybudowana zostanie nowa topialnia wyposażona w 2 piece indukcyjne 

o wydajności 6 Mg. 

      W Odlewni Żeliwa Simiński – Ordon Sp. J.  woda jest pobierana z wodociągu 

od zewnętrznego dostawcy na potrzeby socjalno-bytowe pracowników oraz z ujęcia wód 

podziemnych . Ilość pobieranej wody mierzona jest za pomocą wodomierza. 

Woda będzie wykorzystywana : 

- w procesie technologicznym bezzwrotnie do zwilżania zestawu mas formierskich oraz 

w stacji neutralizacji amin do przygotowania 1-2 % roztworu kwasu siarkowego. 

Wg danych przekazanych przez projektanta Stacja Przerobu Mas zużywać będzie 4 m
3 

wody na godzinę . Roczne zużycie wody wynosić będzie maksymalnie 21 120 m
3
 . 

W dwóch stacjach neutralizacji amin wykorzystane będzie w ciągu roku ok. 34 m
3 

wody. 

-  w obiegu zamkniętym do chłodzenia pieców indukcyjnych. Chłodzenie wody 

przeprowadzane będzie w chłodni powietrzno-wodnej. Na potrzeby chłodzenia 

zużywanych będzie około 1000 m
3
 wody w ciągu roku, na potrzeby technologiczne 

woda pobierana jest z własnego ujęcia. 

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego. 

Maksymalna ilość ścieków bytowych w ciągu roku wynosi 1000 m
3
/rok.  

Wody opadowe spływające z utwardzonych terenów i dróg wewnętrznych odprowadzane 

będą poprzez separator koalescencyjny z osadnikiem i wewnętrznym kanałem 

odcinającym do odbiornika zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym. 

W trakcie rozbudowy Odlewni Żeliwa Simiński – Ordon Sp. J. zostaną 

wytworzone odpady : 

 17 01 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu  

 17 05 04 – masy ziemne: gleba i ziemia, w tym kamienie. 

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia powstają następujące rodzaje odpadów: 

- odpady niebezpieczne:  

 08 01 11* - Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne 

lub inne substancje niebezpieczne – w ilości 0,08 Mg 

 08 01 13* - Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne – 0,08 Mg 

 13 01 10* - Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków 

chlorowcorganicznych – 0,20 Mg 

 13 01 13* - Inne oleje hydrauliczne – 0,70 Mg 

 13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie 
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zawierające związków chlorowcorganicznych – 0,40 Mg 

 13 02 08* - Inne oleje silnikowe, smarowe i przekładniowe - 0,40 Mg 

- odpady inne niż niebezpieczne : 

 07 02 99 – Inne niewymienione odpady - 2,4 Mg 

 08 01 12 - Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 - 0,07 Mg 

 08 01 14  - Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 - 

0,10 Mg 

 10 09 03 - Żużle odlewnicze - 875 Mg 

 10 09 06 - Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 05 – 5 Mg 

 10 09 08 - Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07 – 100 Mg 

 10 09 10  - Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 - 8 000 Mg 

 10 09 12 -  Inne cząstki stałe inne niż wymienione w10 09 11 – 560 Mg 

 10 09 99 - Inne niewymienione odpady - 6,3 Mg 

 12 01 01 - Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów  - 550 Mg 

 12 01 03 - Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych - 12.50 Mg 

 12 01 21 - Zużyte materiały szlifierskie - 0,75 Mg 

 15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, 

ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 - 0,50 Mg 

 16 11 04 - Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych 

inne niż wymienione w 16 11 03 – 25 Mg 

 19 10 06 - Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 – 12 Mg. 

Odpady niebezpieczne winny być gromadzone selektywnie w oznakowanych 

pojemnikach umieszczonych w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadów 

niebezpiecznych. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych winny być 

wyposażone w zabezpieczenia przed wyciekami substancji niebezpiecznych oraz przed 

dostępem osób nieupoważnionych.  

Odpady inne niż niebezpieczne winny być gromadzone selektywnie w pojemnikach 

umieszczonych w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadów.  

Wszystkie wytworzone odpady należy przekazywać odbiorcom zewnętrznym 

posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.  

W ciągu roku będą przewidziane do przetworzenia w zakresie odzysku następujące 

rodzaje i ilości odpadów:  

L.p.  Kod Rodzaj odpadów Ilość [Mg/rok] Proces odzysku 

1. 12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego 

stopów 

1850,00 R4 

2. 16 01 17 Metale żelazne 3600,00 R4 

3. 16 11 02 Węglopochodne okładziny 

piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 01 

30,00 R4 

4. 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 3,50 R4 

5. 17 04 05 Żelazo i stal 3600,00 R4 

6. 19 01 02 Złom żelazny usunięty  

z popiołów paleniskowych 

3600,00 R4 

7. 19 10 01 Odpady żelaza i stali 11 220,00 R4 

8. 19 12 02 Metale żelazne 11 220,00 R4 

9. 20 01 40 Metale 1850,00 R4 
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Przeznaczone do odzysku odpady złom stalowy, żeliwny oraz złom metali 

nieżelaznych dostarczane będą przez firmy zajmujące się skupem złomu. Po wstępnej 

selekcji odpady o tym charakterze powstające na terenie zakładu również są 

przekazywane do odzysku. Odzysk będzie prowadzony na terenie odlewni w istniejących 

dwóch piecach indukcyjnych o łącznej mocy około 3 MW i wydajności topienia przy 

max. mocy pieca ok. 4 000 kg/h oraz w dwóch projektowanych piecach indukcyjnych  

o pojemności 6 Mg każdy. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu 

na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów pod warunkiem prowadzenia prawidłowej 

gospodarki odpadami zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki 

odpadami. Przed rozpoczęciem eksploatacji przedsięwzięcia inwestor jest zobowiązany do 

uregulowania stanu formalno – prawnego w zakresie gospodarki odpadami zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

Przy zachowaniu warunków przedstawionych w  niniejszej  decyzji oraz pod warunkiem 

prowadzenia prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej planowane przedsięwzięcie nie 

będzie stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Eksploatacja inwestycji 

nie będzie źródłem powstawania ścieków technologicznych. Ścieki socjalno-bytowe 

odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Wody opadowe 

spływające z utwardzonych terenów odprowadzane będą poprzez separator 

koalescencyjny z osadnikiem i wewnętrznym kanałem odcinającym do odbiornika 

zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym. 

Zakład po przebudowie będzie źródłem zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do 

powietrza, część źródeł będzie nowych, a część będzie przeniesiona do nowej hali. Gazy  

z procesów mogących być znacznym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza 

oczyszczane będą w wysokosprawnych urządzeniach odpylających. Rodzaje źródeł 

emisji, rodzaje urządzeń odpylających oraz parametry emitorów przedstawiono  

w warunkach decyzji. 

Z przeprowadzonej analizy wpływu zakładu po realizacji przedsięwzięcia na jakość 

powietrza wynika, że dla zanieczyszczeń gazowych oraz pyłu PM10 dotrzymane będą 

wartości odniesienia określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 

2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 

16, Poz. 87) oraz standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji  

w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031). Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie, 

na którym występują przekroczenia stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM 2,5.  

Zgodnie z art. 225  ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U.  

z 2013 r. poz. 1232 ze zm ) na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy 

jakości powietrza, wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 

dla nowo budowanej instalacji lub zmienianej w sposób istotny jest możliwe, jeżeli 

zostanie zapewniona odpowiednia redukcja ilości wprowadzanych do powietrza gazów 

lub pyłów powodujących naruszenia tych standardów, wprowadzanych z innych instalacji 

usytuowanych na tym obszarze (po przeprowadzeniu postępowania kompensacyjnego). 

Z uwagi na zakres przedsięwzięcia oddziaływanie na etapie realizacji, przy zastosowaniu 

warunków określonych w pkt. II decyzji  będzie przejściowe, krótkotrwałe o zasięgu 

lokalnym. Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oddalone są od 

terenu przedsięwzięcia o ok. 200 m w kierunku południowo-zachodnim. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r., poz.112), dopuszczalne 

poziomy hałasu obowiązujące na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wynoszą: LAeqD=50 dB (w porze dziennej) i LAeqN = 40 dB (w porze nocnej). 

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że przy uwzględnieniu przyjętych  

w analizie założeń eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodowała 
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przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w porze dnia na ww. 

najbliższych terenach chronionych akustycznie. 

Raport o oddziaływaniu na środowisko oraz jego część dotycząca hałasu został 

uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie.  

Na obszarze planowanej inwestycji i w jej sąsiedztwie nie znajdują się tereny objęte 

ochroną prawną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). Ponadto planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na 

siedliska przyrodnicze i gatunki, dla ochrony których wyznaczono najbliżej zlokalizowane 

obszary Natura 2000. 

W toku oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono możliwości negatywnego 

oddziaływania na obszary Natura 2000 i kumulowania się oddziaływań. Zasięg 

oddziaływania przedmiotowej inwestycji ograniczy się do terenu inwestycji i działek 

sąsiadujących. Ponadto informacje dostępne w raporcie oddziaływania na środowisko 

oraz w uzupełnieniu raportu są wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić 

oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko.  

Mając to na uwadze nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko ani postępowania w sprawie transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. 

 

 

 

 

 

 

 

 


