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Informacja o planowanym przedsięwzięciu: 
Na podstawie art. 62 a, 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. 

 
1.  Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia: 

1.1.  Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 

Projektowane przedsięwzięcie polega na budowie hali produkcyjno-
magazynowej. Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do następujących:  
 
 §3 ust. 1 pkt 1 „instalacje do wytwarzania produktów przez mieszanie, 

emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub 
produktów podstawowych”; 
 

 §3 ust. 1 pkt 14 „instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, 
przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników 
organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na 
wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń 
odzysku rozpuszczalników”; 
 

 §3 ust. 1 pkt 54 b „zabudowa przemysłowa w tym zabudowa systemami 
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą 
o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione 
w lit. a”,  
 

Planuje się:  
-  budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-

biurowym oraz miejscami załadowczo-rozładowczymi, 
-  budowę infrastruktury technicznej tj. instalacji energetycznej, instalacji 

wodociągowej, instalacji gazowej, instalacji sanitarnej, instalacji 
deszczowej i teletechnicznej, 

-  budowę wewnętrznego układu drogowego, 
-  budowę parkingów, doków, 
-  budowę portierni, 
- budowę zbiornika p. poż wraz z pompownią, 
-  budowę podziemnego zbiornika retencyjnego, 
-  budowę wiaty do prowadzenia gospodarki odpadami, 
-  montaż kontenera magazynowego utwardzaczy, 
-  budowę komina wolnostojącego. 
 
Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020.2028 
z dnia 2020.11.17) sieć to „przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz  
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z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi 
odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego”. W związku z powyższym i z faktem,  
że gestorzy sieci nie planują być dysponentem przewodów i sieci 
zlokalizowanych na terenie planowanej inwestycji, wszystkie więc są 
traktowane jako przyłącza lub instalacje, a nie sieci. 
 
Hala będzie posadowiona na głębokości ok. 1,2 m, lokalnie ok 2,2 m przy 
dokach.  
Wysokość hali ok. 10,5 m. 

 
Inwestycja zlokalizowana będzie w województwie zachodniopomorskim 
w Gryficach, które jest miastem na prawach powiatu, w obrębie Gryfice-3,   
na działkach nr 6/9, 9, 6/6, 6/5, 1/8. 

 
Położenie terenu przedsięwzięcia na tle gminy Gryfice 

Planowana inwestycja będzie miała dobre połączenie komunikacyjne. 
W pobliżu planowanego przedsięwzięcia znajduje się DW 109 dzięki której, za 
pomocą dróg dojazdowych będzie odbywać się obsługa komunikacyjna.  
Planowany jest jeden wjazd. 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną 
infrastrukturą techniczną, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, zbiornikiem 
przeciwpożarowym, przepompownią, portiernią, wiatą na odpady, murami oporowymi, 
zewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, 

elektroenergetyczną na działkach nr 1/8, 6/3, 6/5, 6/6, 9 w Gryficach  
 

 
 

6 

 
Planuje się, że praca w zakładzie będzie się odbywać w trybie 2 zmianowym 
przy produkcji umywalek oraz wanien, a dla produkcji brodzików w trybie 
3 zmianowym przez 5 dni w tygodniu. Szacuje się, że zatrudnienie wyniesie 
ok. 25 pracowników biurowych oraz ok. 304 pracowników pracujących 
na hali. 

 
Plan zagospodarowania terenu 
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1.2.  Dane dotyczące działek 

Inwestycja zlokalizowana będzie w Gryficach na działkach nr 6/9, 9, 6/6, 
6/5, 1/8 obręb Gryfice-3 o powierzchni 39 785 m2, które należą do 
Roca Pool- Spa Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Gliwice ul. Leona 
Wyczółkowskiego 20. 

 
Teren planowanego przedsięwzięcia 
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1.3.  Istniejące uzbrojenie terenu   

 
Istniejące uzbrojenie terenu 

 Sieć energetyczna        Sieć gazowa  
 Sieć kanalizacyjna    Sieć  wodociągowa 

 Nieczynna sieć kanalizacyjna     Sieć telekomunikacyjna 

 
W okolicy analizowanego terenu znajduje się sieć; 
- w północnej części: telekomunikacyjna i elektroenergetyczna (najmniejsza 

odległość między ww. sieciami to ok. 220 m), 
- w zachodniej części; wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

elektroenergetyczna, teletechniczna, 
- w południowej części; wodociągowa, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz 

elektroenergetyczna. 
 
Sieć gazowa znajduje się w odległości ok. 230 m od granicy działki w kierunku 
południowo-zachodnim 
 
Bezpośrednio na terenie inwestycji znajduje się nieczynna sieć kanalizacyjna. 
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1.4.  Studium/plan miejscowy 

Dla terenu realizacji przedsięwzięcia istnieje obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XLII/450/2017 Rady Miejskiej  
W Gryficach z dnia 20 grudnia 2017 r.). Przedmiotowy obszar stanowi teren 
obiektów produkcji, składów i magazynów, oznaczony symbolem P. 
 

 
Widok  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

 
P – teren obiektów produkcji, składów i magazynów 
 

1. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem P ustala 
się: 

1) Przeznaczenie - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; 

2) Dopuszczenie lokalizacji infrastruktury technicznej oraz dojazdów do 
poszczególnych obiektów; 

3)  Warunki i wymagania kształtowania zabudowy: 

a) łączna powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni działki,  
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 15% powierzchni działki, 
c) intensywność zabudowy od 03 do 2,5, 
d) wysokość zabudowy do 15 m licząc od poziomu terenu do najwyższego 

punktu przykrycia dachowego, w tym do trzech kondygnacji 
nadziemnych, dopuszcza się wysokość obiektu budowlanego służącego 
obsłudze prowadzonej działalności do 25 m licząc od poziomu terenu 
do najwyższego punktu tego obiektu, 

e) kształt dachu budynków dowolny, 
 f) układ kalenic dowolny. 

P 
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4)  Lokalizacja obiektów według nieprzekraczalnej linii zabudowy oznaczonej 
na rysunku planu, przy czym nieprzekraczalna linia zabudowy oznacza linię, 
poza którą realizacja wszelkich obiektów kubaturowych jest 
niedopuszczalna. Warunek ten nie dotyczy podziemnych części budynku, 
sieci i obiektów infrastruktury technicznej, elementów drogowych; 

 
2. Minimalną powierzchnię działki budowlanej 3000m2, przy czym parametr ten 

nie dotyczy wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej 
i w takim przypadku dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni nie 
większej niż 35 m2 pod tego typu obiekty; 

 
3. Dostępność komunikacyjną z drogi KDW, według rysunku planu, dopuszcza się 

wydzielenie ciągów komunikacyjnych o minimalnej szerokości 10 m; 
 
4. Wydzielenie miejsc postojowych dla jednej działki budowlanej w tym minimum 

jednego miejsca postojowego dla pięciu zatrudnionych i dodatkowo 
minimum jedno miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową; 

 
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 

1)  w zakresie zaopatrzenia w wodę poprzez istniejącą sieć wodociągową; 
2)  odprowadzenie ścieków bytowych do istniejącej kanalizacji sanitarnej; 
3)  odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez projektowaną 

kanalizację deszczową; 
4) gromadzenie i unieszkodliwianie oraz wywóz odpadów zgodnie z przyjętym 

w gminie systemem gospodarki odpadami; 
5)  zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej; 
6)  zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci; 
7)  zaopatrzenie w ciepło ustala się jako rozproszony system ogrzewania 

z możliwością stosowania ekologicznych źródeł energii przy zastosowaniu 
przepisów odrębnych; 

8)  obsługa telekomunikacyjna przez istniejącą centralę telefoniczną w gminie 
z dopuszczeniem na obszarze planu lokalizacji obiektów 
nowoprojektowanych sieci abonenckich jako sieci kablowe w kanalizacji 
teletechnicznej lub sieć radiową. 
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1.5.  Tereny sąsiednie 

Tereny sąsiadujące z obszarem planowanego przedsięwzięcia: 
-  w kierunku północnym i zachodnim zlokalizowane są tereny rolnicze wraz 

z obszarami zieleni wysokiej, 
-  w kierunku wschodnim teren sąsiaduje z terenami zieleni niskiej i wysokiej. 

W odległości ok. 145 m znajduje się rzeka Rega, 
- w kierunku południowym teren graniczy z drogą łączącą się z DW109, a za nią 

znajdują się tereny usługowe. 
-  w kierunku zachodnim teren graniczy z obszarami zieleni niskiej i wysokiej, a za 

nią znajduje się ul. marsz. Józefa Piłsudskiego. 
 
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się z kierunku południowym ok. 600 m 
od terenu inwestycji. 

 

 
Tereny sąsiednie planowanego przedsięwzięcia 
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1.6.  Tereny najbliższej zabudowy mieszkaniowej 

Teren przedsięwzięcia znajduje się w odległości ok. 600 m od najbliższej 
zabudowy mieszkaniowej, położonej przy ul. Piastów. 

 

 
Odległość planowanego przedsięwzięcia od terenów mieszkaniowych 
 

1.7.  Położenie geograficzne 

Planowane przedsięwzięcie będzie się znajdować na terenie miasta Gryfice, 
obręb Gryfice-3. Miasto położone jest na Równinie Gryfickiej nad rzeką Regą.  

1.8.  Sytuacja wysokościowa 

Rzędne terenu w obrębie nieruchomości objętej analizą (zgodnie z mapą 
zasadniczą) mieszczą się w zakresie ok. 21,9 - 28,7 m n.p.m. Teren projektowanej 
inwestycji jest nachylony w kierunku południowo-zachodnim. Różnice rzędnych 
sięgają ok. 6,5 m.  

1.9.  Budowa geologiczna 

Wg Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski arkusz 116 – Gryfice (N-33-79-A) 
obszar, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie należy do obszaru,  
który budują osady czwartorzędowe. Stwierdzono występowanie  piasków i żwirów 
rzecznych i wodnolodowcowych (równin wód roztopowych). 
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1.10.  Budowa hydrologiczna 

Głębokość występowania zwierciadła wód i inne jego dane 
Wg Mapy Hydrogeologicznej Polski 1:50 000 arkusz 116 – Gryfice (N-33-79-A) 
głębokość do pierwszego poziomu wodonośnego wynosi ok. 1-2 m   

1.11.  Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia 
dla środowiska 

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na: obszarach  
wodno-błotnych, obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, 
na obszarach objętych ochroną w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach 
ochronnych zbiorników wód śródlądowych, na obszarach wymagających 
specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt  
oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną,  
w tym na obszarach sieci 2000, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, 
obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony środowiskowej.  
Teren planowanego przedsięwzięcia leży na obszarze częściowo zalesionym. 
 

1.12.  Usytuowanie przedsięwzięcia jednolitych części wód powierzchniowych 
(JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) 

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w obszarze dorzecza Odry 
nieopodal rzeki Regi. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie 
jednolitej części wód powierzchniowych RW60001942799 oraz w obrębie jednolitej 
części wód podziemnych (JCWPd) PLGW60008. 

1.13.  Obszary w krajobrazie  mające znaczenie historyczne, kulturowe   
i archeologiczne 

 W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się 
zabytki objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003r z póź.zm). 
Obiektami objętymi ochrona konserwatorską położonymi najbliżej planowanej  
hali są: 
 Kaplica cmentarna pw. Św. Jerzego w Gryficach z końca XV w., odległość 

ok. 1,1 km 
 Kościół ewangelicki, ob. Prawosławny pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny 

z 3 ćw. XIX w., odległość ok. 1,4 km 
 Cmentarz rzymskokatolicki w Zielinie z XVI w., odległość ok. 1,5 km 
 Ruiny kościoła w Zielinie z XV w., odległość ok. 1,5 km, 
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2.  Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, obiektu budowlanego oraz 
dotychczasowy sposób jej wykorzystania i pokrycie szata roślinną  : 

2.1.  Powierzchnia zajmowanej nieruchomości 

Całkowita powierzchnia działek nr 1/8, 6/3, 6/5, 6/6, 9 na której będzie 
zlokalizowana inwestycja wynosi: 3,9795 ha tj. 39 785 m2. 

 
Powierzchnia zabudowy (rozumiana jako rzuty zadaszeń): ok 20 615 m2 tj.  ok. 52 % 
całkowitej powierzchni terenu przeznaczonego pod inwestycję 
 
Powierzchnia terenów utwardzonych: ok. 12 904 m2 tj.  ok. 32 % całkowitej 
powierzchni terenu przeznaczonego pod inwestycję 
 
Z tego powierzchnia przeznaczona pod parkingi wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą: ok. 4 693 m2 tj. ok 12% całkowitej powierzchni terenu 
przeznaczonego pod inwestycję. 

 
Powierzchnia biologicznie czynna (rozumiana jako rzut powierzchni trawiastej): 
ok. 6 266 m2 tj. ok. 16 % całkowitej powierzchni terenu przeznaczonego pod 
inwestycję. 

Długość dróg wewnętrznych: ok. 687 m 

2.2.  Dotychczasowe zagospodarowanie terenu 

Na terenie pod planowaną inwestycję dominuje zieleni niska i wysoka. Ze 
strony zachodniej i wschodniej sąsiaduje z obszarami o podobnym charakterze 
zagospodarowania. Z północnej strony graniczy z terenami rolnymi, 
a z południowej z drogą dojazdową, za którą jest teren zagospodarowany na 
potrzeby innej firmy. Na terenie działki zlokalizowana jest konstrukcja budowlana 
oraz nieczynna sieć kanalizacji, które są przeznaczone do rozbiórki. Okolica nie 
wyróżnia się pod względem walorów krajobrazowych. W krajobrazie dominują 
elementy rolnicze.  
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Aktualne zagospodarowanie terenu – rzut z góry 

Widok terenu ze strony wschodniej
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Widok terenu ze strony południowej 
 

2.3.  Szata roślinna 

Zgodnie z odpowiedzią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie 
nr sprawy WONS-NS.402.372.2020.MF z dnia 31.12.2020 r przedmiotowa 
nieruchomość znajduje się poza obszarem korytarzy ekologicznych, form ochrony 
przyrody rozumianych w myśl art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) oraz nie zostały ustanowione strefy 
ochronne chronionych gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów, o których mowa 
w art. 60 ust. 3 ww. ustawy. 

 
W chwili obecnej teren pod planowane przedsięwzięcie stanowi zieleń niska 

(m. in. oset, bylica pospolita i nawłoć kanadyjska) i wysoka (m. in. znajdują się 
brzozy brodawkowate, topole osiki, sosny zwyczajne, modrzewie europejskie).  

2.4.  Planowana wycinka drzew 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia znajdują się drzewa i krzewy 
wymagające wycinki. Wycięcie będzie zgodne z art. 83 ustawy z 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020.55 tj. z dnia 2020.01.14.). Planuje się 
zastosowanie kompensacji przyrodniczej w postaci nasadzenia szpalerów drzew 
z wykorzystaniem gatunków rodzimych.   
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3.  Rodzaj technologii 

W analizowanej hali magazynowane będą towary niezbędne do 
przeprowadzenia procesu produkcyjnego oraz produkty końcowe. Przewiduje się 
prowadzenie procesu produkcyjnego, polegającego na produkcji wyrobów 
łazienkowych z kompozytu żywicznego - głównie brodziki, wanny, umywalki, dla 
których zaplanowano 3 linie technologiczne.  

 
Schemat blokowy produkcji brodzików żelkotowych GC 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną 
infrastrukturą techniczną, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, zbiornikiem 
przeciwpożarowym, przepompownią, portiernią, wiatą na odpady, murami oporowymi, 
zewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, 

elektroenergetyczną na działkach nr 1/8, 6/3, 6/5, 6/6, 9 w Gryficach  
 

 
 

18 

  
Schemat blokowy produkcji wanien i umywalek żelkotowych GC 
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Planowana produkcja 

 

Średnia 
waga 

produktu 
[Kg] 

1 zmiana 
[szt.] 

2 zmiana 
[szt.] 

3 zmiana 
[szt.] 

produkcja/dzień produkcja/miesiąc 

brodziki 55 225 225 225 675 13500 

Wanny 110 38 38 - 76 1520 

umywalki 27 250 250 - 500 10000 

RAZEM - 513 513 250 1 251 25 020 

Proces produkcyjny będzie podzielony na poniższe etapy: 

-  natrysk żelkotu na przygotowane formy (natrysk z wykorzystaniem specjalnego 
robota) 

- mieszanie surowców w mieszalnikach ślimakowych (ciągłe), 

-  odlewanie mieszanki do form powleczonych żelkotem (ciągłe, pod nadzorem 
pracownika), 

-  utwardzanie odlewu z kompozytu (w czasie transportu formy przenośnikiem 
łańcuchowym lub rolkowym do strefy odformowania), 

-  odformowanie (z użyciem manipulatorów przy asyście pracownika), 

- obróbka mechaniczna (z użyciem frezarek, maszynek oscylacyjnych lub 
elektronarzędzi zasilanych elektrycznie lub pneumatycznie), 

-  czyszczenie i polerowanie produktu (polerowanie z użyciem polerek  
pneumatycznych lub szlifowanie z użyciem pneumatycznych maszynek 
oscylacyjnych z użyciem papierów ściernych, czyszczenie ręczne z użyciem 
czyściwa nasączanego rozpuszczalnikami lub typowymi środkami myjącymi), 

-  pakowanie, 

- paletyzacja. 

Przygotowanie form i natrysk żelkotu na formy będzie odbywał się w specjalnej 
kabinie natryskowej z wentylacją mechaniczną. Transport form na liniach 
produkcyjnych będzie przebiegał za pośrednictwem przenośników. Kompozyt 
będzie mieszany w mieszalnikach ślimakowych programowanych numerycznie 
o pracy ciągłej, przy automatycznym dozowaniu surowców płynnych i sypkich.  

Mieszalniki będą płukane automatycznie po zadozowaniu rozpuszczalników 
(aceton, alternatywnie chlorek metylenu).  

Planuje się wykorzystywanie wózków widłowych do rozładunku i transportu 
surowców i materiałów do magazynu i na linie produkcyjne oraz do załadunku 
gotowych wyrobów. 
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Pomieszczenie do magazynowania będzie wyposażone w doki i rampy do 
rozładunku surowców i materiałów lub załadunku gotowych wyrobów. 

Planuje się magazynowanie surowców w Big Bag’ach (wypełniaczy), 
kontenerach IBC. Towar będzie składowany na paletach, na standardowych 
regałach wysokiego składowania. 
 

Na liniach produkcyjnych będzie miała miejsce emisja lotnych związków 
organicznych. Jej  źródłem będzie głównie parowanie styrenu i rozpuszczalników.  

Odparowanie styrenu i innych LZO  będzie występować: 

-  w kabinach natryskowych żelkotu na formy – w czasie operacji natrysku, 

- w trakcie transportu natryśniętych żelkotem form do stanowiska napełniania 
kompozytu, 

- podczas operacji nalewania kompozytu do form, 

-  w czasie transportu zalanych kompozytem form do stanowiska odformowania 
i w czasie samego odformowania. 

W związku z występowaniem LZO na liniach produkcyjnych planuje się 
zastosowanie urządzeń filtrująco-dopalających z użyciem filtrów z węgla 
aktywnego. Powietrze wentylacyjne przechodząc przez złoże węglowe będzie 
oczyszczone z LZO, a oddzielny układ z dopalaczem będzie służył do oczyszczania 
filtrów węglowych. Emisja (zredukowana) Lotnych Związków Organicznych do 
środowiska będzie prowadzona poprzez planowany komin wolnostojący 
o wysokości ok. 25 m. 
 

Nie będą powstawały ścieki technologiczne z ww. produkcji. 

Planowana konsumpcja surowców 

Do produkcji planuje się zastosowanie poniższych materiałów: 
- żywice poliestrowe, 
- żelkoty, 
- wypełniacze mineralne, 
- pigmenty, 
- utwardzacze,  
- przyspieszacze, 
- rozpuszczalniki organiczne (aceton, alternatywnie chlorek metylenu), 
- opakowania kartonowe i drewniane, 
- płyty drewnopochodne, 
- folie opakowaniowe, taśmy. 
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Poniższe tabele przedstawiają zużycie surowców: 

- w zależności od produktu końcowego: 

- w przedziale czasowym: 

Przedział 
czasowy 

Żywica 
[18] 

Eurexpol 
PO6717PI 
Aropol FS 
1903 BV 

Wypełniacz 
(mieszanina 
dolomityczn

a) [0] 
Dolomita RF-

80 

Wypełniacz 
[0] 

Omyacarb 
2-VA 

Żelkot 
[20] 

Polyco
r ISO 
NPG 
PA 

Utwardzacz 
(Butanox) 

Butanox M-
50 

Aceton 
technicz
ny [31] 

Chlorek 
metylenu 

[7,12] 

PIGMENT 
CF-

14918 
(BIAŁY) 

PPCHR00
0000012 

Przyspiesz
acz-kobalt 
1% a-30kg 
171ZPC300

0169 

dziennie 16 953 21 636 20 208 2 523 333 40 100 125 74 

tygodnio
wo 

84 765 108 182 101 038 12 613 1 664 200 500 627 371 

miesięcz
nie 

339 060 432 728 404 151 50 450 6 655 800 2 000 2 508 1 485 

 
4.  Ewentualne warianty przedsięwzięcia 

Dla analizowanego przedsięwzięcia istnieją następujące warianty postępowania: 
 wariant polegający na niepodejmowaniu planowanego przedsięwzięcia 
  - tzw. wariant zerowy,  
 wariant realizacji przedsięwzięcia – wariant polegający na realizacji 

przedsięwzięcia (budowie  hali produkcyjno-magazynowej). 
 
Nie przewiduje się realizacji innych wariantów dla planowanego przedsięwzięcia.  

4.1.  Wariant zerowy 

Wariant zerowy będzie polegał na pozostawieniu terenu w stanie istniejącym, 
tj. terenu, który w chwili obecnej niezagospodarowany, stanowi tereny użytków 
rolnych. Wariant ten nie będzie wywierał żadnego oddziaływania  
na środowisko przyrodnicze.  

Planowana konsumpcja surowców/ dzień 

Produkt 
końcowy 

Żywica [18] 
Eurexpol 
PO6717PI 
Aropol FS 
1903 BV 

Wypełniacz 
(mieszanina 

dolomityczna) 
[0] 

Dolomita RF-
80 

Wypełniacz 
[0] 

Omyacarb 
2-VA 

Żelkot [20] 
Polycor 
ISO NPG 

PA 

Utwardzacz 
(Butanox) 

Butanox M-
50 

PIGMENT CF-
14918 (BIAŁY) 
PPCHR0000000

12 

Przyspieszac
z-kobalt 1% 

a-30kg 
171ZPC3000

169 

Brodzik 10 395 13 811 12 994 1 013 201 0 74 

Wanna 2 508 2 993 2 759 760 53 125 0 

Umywalka 4 050 4 833 4 455 750 79 0 0 

RAZEM 16953 21636 20208 2523 333 125 74 
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Wariant ten skutkuje brakiem pełnego wykorzystania terenu przeznaczonego pod 
aktywność gospodarczą zgodnie z zapisami Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego, a także brakiem możliwości stworzenia 
dodatkowych miejsc pracy. 

4.2.  Wariant realizacji przedsięwzięcia 

Wariant proponowany (wariant I) przewiduje budowę hali produkcyjno-
magazynowej w Gryficach. Inwestor wybrał tę lokalizację ze względu na zgodność 
zamierzeń inwestycyjnych z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego (według którego obszar objęty inwestycją stanowi teren obiektów 
produkcji, składów i magazynów, oznaczony symbolem P) oraz ze względu 
na dogodną lokalizację w pobliżu DW 109. 

Planowane przedsięwzięcie składać się będzie z: 
 części produkcyjno-magazynowej  
 części socjalno-biurowej, 
 dróg wewnętrznych, placów, parkingów, doków, 
 infrastruktury technicznej: przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej, energii elektrycznej, teletechnicznej, gazowej, 
 portierni, 
 zbiornika p. poż z pompownią, 
 podziemnego zbiornika retencyjnego, 
 wiaty  do gospodarki odpadami, 
 konteneru magazynowego utwardzaczy, 
 budowę komina wolnostojącego. 

 
część produkcyjno-magazynowa 
- używany sprzęt to wózki widłowe, mogą być one: elektryczne z akumulatorami 

żelowymi, kwasowymi, litowo-jonowymi i /lub elektryczne indukcyjne oraz 
spalinowe gazowe. W związku z powyższym przewiduje się wyznaczenie w hali 
stanowisk/a ładowania ww. wózków, 

- pracownicy zatrudnieni w zakładzie będą wykonywali brudne prace, 
- oświetlenie światłem naturalnym, dziennym poprzez system świetlików 

dachowych oraz oświetleniem elektrycznym podwieszonym do dachu hali. 
 

część biurowa: 
-  pomieszczenia biurowe dla ok. 25 pracowników biurowych, pracujących  

w trybie jednozmianowym. 
W pomieszczeniach biurowych będą odbywały się typowe prace umysłowe 
wykonywane przez pracowników biurowych, logistyków itd. Zaprojektowane 
pomieszczenia biurowe przeznaczone będą przede wszystkim do obsługi 
procesów produkcyjnych oraz magazynowych odbywających 
się w projektowanym obiekcie. 
 

Zakłada się, że dla biur zostanie zastosowane ogrzewanie wodno-pompowe. 
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Planuje się zastosowanie w części biurowej oraz w pomieszczeniach serwerowni 
urządzeń klimatyzacyjnych. 
zaplecze socjalne: 
-  dla pracowników z części produkcyjno-magazynowej (ok. 304 pracowników na 

3 zmiany) projektuje się: szatnie, sanitariaty, umywalnię z natryskami, jadalnię. 
 

drogi wewnętrzne i parkingi: 
-  wewnętrzne drogi (o długości ok. 687 m) i miejsca parkingowe zaprojektowano 

dla samochodów osobowych (ok. 214 miejsc). Na terenie wokół projektowanej 
hali zakłada się, że największe natężenie ruchu samochodów osobowych 
będzie w okresie rozpoczynania i kończenia pracy na zmianach. 

 
Ruch samochodów ciężarowych, jak i osobowych będzie odbywał się przez całą 
dobę, a jego natężenie wynosić będzie odpowiednio dla całego terenu inwestycji: 

pojazdy osobowe 
- natężenie godzinowe: ok. 120 
- natężenie dobowe ok. 250 

Pojazdy dostawcze i ciężarowe 
- natężenie godzinowe: ok. 3 
- natężenie dobowe: ok. 25 

 
Hala wyposażona zostanie w wentylację mechaniczną. 
 
Planuje się ogrzewanie gazowe przedmiotowej inwestycji poprzez zastosowanie: 

 w części produkcyjno-magazynowej hali promienników gazowych. 
  
Promienniki gazowe będą przyłączone do instalacji gazu za pomocą wężyka 
elastycznego. Główne rozprowadzenie przewodów będzie poprowadzone pod 
stropem hali. 
 
 w częściach biurowo-socjalnych kotłów gazowych 
Bloki biurowo-socjalne będą ogrzewane poprzez indywidualną instalację grzewczą 
wodno-pompową. Woda grzewcza przygotowywana będzie przez kondensacyjny 
kocioł gazowy, a następnie rozprowadzana systemem rur do grzejników lub 
promienników wodnych.  
 
Przewidziane do zastosowania nowoczesne rozwiązania technologiczne 
oraz zabezpieczenia przed negatywnym wpływem na środowisko powodują, 
iż żadne z oddziaływań nie spowoduje przekroczeń standardów jakości środowiska.  
W ramach zadania inwestycyjnego teren przedsięwzięcia zostanie 
uporządkowany, zostaną wykonane włączenia do istniejącej infrastruktury 
technicznej należącej do Inwestora oraz układ drogowy wykorzystujący istniejące 
włączenie do drogi publicznej.  
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Na terenie inwestycji zostanie wykonana hala produkcyjno-magazynowa wraz 
z zapleczem socjalno- biurowym, portiernią, drogami wewnętrznymi włączającymi 
się do układu komunikacyjnego, parkingami, miejscami załadunkowo– 
rozładunkowymi, chodnikami, itp.  Teren zostanie ogrodzony i oświetlony. 
Podczas normalnej eksploatacji hala będzie źródłem oddziaływania na środowisko, 
przejawiającego się: 
 emisją Lotnych Związków Organicznych z prowadzonego procesu 

produkcyjnego (ilość emitowanych substancji będzie skutecznie redukowana 
przez system oczyszczający powietrze z LZO), 

 emisją pyłów powstających z prowadzonego procesu na etapie obróbki 
mechanicznej (ilość emitowanego pyłu będzie redukowana przez zastosowanie 
urządzenia filtracyjne wyposażone w filtry tkaninowe), 

 emisją gazów i pyłów do powietrza, których  źródłem będą pojazdy poruszające 
się terenie inwestycji,   

 powstawaniem ścieków bytowych,  
 przed odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego wody opadowe  

oraz roztopowe zostaną podczyszczone w separatorze substancji 
ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem, 

 wytwarzaniem odpadów,  
 emisją hałasu pochodzącego ze źródeł w postaci komina, wentylacji (ogólnej 

i dot. procesu technologicznego) oraz transportu samochodowego. 

Zastosowane nowoczesne rozwiązania wykluczają możliwość 
ponadnormatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  
 

4.3.  Wariant najkorzystniejszy dla środowiska i uzasadnienie wyboru wariantu 

Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest zaproponowany wariant  
realizacji przedsięwzięcia. Pozwala on na jak najlepsze wykorzystanie terenu wraz 
z pożytkiem dla lokalnego społeczeństwa i gospodarki. 
Inwestycja zlokalizowana będzie na obszarze, który zgodne z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego ma przeznaczenie jako teren obiektów 
produkcji, składów i magazynów, oznaczony symbolem P, w oddaleniu od 
najbliższej zabudowy mieszkaniowej (ok. 600 m). 

 
Za przyjęciem wariantu realizacji inwestycji jako najkorzystniejszego dla środowiska 
przemawiają następujące fakty: 
 brak ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko, 
 lokalizacja na obszarze o podstawowej funkcji jako tereny aktywności 

gospodarczej, 
 stworzenie nowych miejsc pracy, 
 rachunek ekonomiczny. 
Rozmiar przedsięwzięcia, jego lokalizacja oraz przewidziane do zastosowania 
nowoczesne rozwiązania techniczne powodują, iż żaden z komponentów 
środowiska nie będzie obciążony ponadnormatywnie. 
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Podsumowując należy stwierdzić, że inwestycja posiada optymalną lokalizację 
i poszukiwanie innego terenu pod tą inwestycję nie znajduje uzasadnienia 
ekonomicznego oraz ekologicznego. 
W związku, z tym można stwierdzić, że wariant zaproponowany przez Inwestora jest 
jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska, spełnia wymogi 
prawne w zakresie ochrony środowiska oraz nie będzie powodować uciążliwości 
poza terenem, do którego Inwestor będzie posiadał tytuł prawny, w tym 
na terenach najbliższej zabudowy mieszkaniowej. 

4.4.  Wpływ przedsięwzięcia na obszary Natura 2000                                                                                                                              

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest od najbliższego terenu Natura 2000: 
Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 w odległości ok. 12,7 km od planowanego 
przedsięwzięcia, w związku z czym nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary 
sieci Natura 2000. 

 
5.  Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, paliw 

oraz energii: 

5.1.  Faza realizacji przedsięwzięcia 

5.1.1.  Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę 

W fazie realizacji przedsięwzięcia woda będzie dostarczana 
z projektowanego przyłącza wody należącego do Zakładu Usług 
Komunalnych w Gryficach lub będzie dostarczana beczkowozami. 
Będzie ona pobierana w ilościach odpowiednich dla zaspokojenia potrzeb 
socjalno-bytowych pracowników budowlanych oraz niezbędnych prac 
budowlanych. Określenie ilości zużycia wody na etapie realizacji inwestycji, 
jest w chwili obecnej trudne do oszacowania ze względu na to, iż w tym 
momencie nie wiadomo m.in., ile osób będzie stanowiło ekipę budowlaną 
(przyjmuje się 60 l/dobę dla 1 pracownika fizycznego).  
Woda do celów budowy nie będzie potrzebna. Gotowy beton będzie 
dowożony specjalistycznym transportem. 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną 
infrastrukturą techniczną, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, zbiornikiem 
przeciwpożarowym, przepompownią, portiernią, wiatą na odpady, murami oporowymi, 
zewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, 

elektroenergetyczną na działkach nr 1/8, 6/3, 6/5, 6/6, 9 w Gryficach  
 

 
 

26 

5.1.2.  Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną 

Szacuje się, że zapotrzebowanie na energię elektryczną na etapie budowy 
przedsięwzięcia będzie wynosić ok. 550 kW. 

5.1.3.  Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa 

Paliwo w postaci oleju napędowego wykorzystywane będzie do zasilania 
silników pojazdów, koparek i spycharek oraz ewentualnie agregatów 
prądotwórczych. Ilość paliwa uzależniona jest od wielkości silników  
oraz czasu pracy urządzeń, zatem trudno jest oszacować jego zużycie.  

5.2.  Faza eksploatacji przedsięwzięcia 

5.2.1.  Zapotrzebowanie wody 

ok. 30 l/s do celów p. poż 

Średnie dobowe zapotrzebowanie wody dla całego obiektu ok. 18,72 
య

ௗ
 

Zapotrzebowanie do mycia posadzek ok. 0,1 
య

ௗ
 

Zaopatrzenie w wodę będzie odbywać się z sieci wodociągowej należącej 
do Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach. 
Ilość pracowników biurowych – ok. 25 osób 
Ilość pracowników fizycznych – ok. 304 osób 
Zapotrzebowanie jednostkowe pracowników biurowych - 15 dm3/os/d 
Zapotrzebowanie jednostkowe pracowników fizycznych - 60 dm3/os/d 

5.2.2.  Energia elektryczna 

Zapotrzebowanie na moc całego obiektu (moc przyłączeniowa) będzie  
wynosić ok.  2 500 kW. 
 
Energia elektryczna wykorzystywana będzie m.in. do: 
- oświetlenia hali w części magazynowo- produkcyjnej oraz zapleczy 

biurowych, 
-  oświetlenia zewnętrzne przyległego terenu, 
-  oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 
- zasilania wyposażenia pomieszczeń biurowych (komputery, drukarki, 

skanery, kopiarki, pogrzewacze wody), 
-  zasilania ładowania baterii wózków widłowych oraz urządzeń 

wentylacyjnych, 
-  zasilania urządzeń na potrzeby procesu produkcyjnego. 
 
Planuje się zastosowane agregatu prądotwórczego, który będzie używany 
tylko w sytuacjach awaryjnych, tj. braku zasilania z sieci energetycznej. 
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5.2.3.  Zapotrzebowanie na gaz 

Ok. 200 m3/h  

Gaz będzie wykorzystywany do przygotowania c. w. u oraz na cele 
grzewcze. 

Odbiornikami gazu będą kotły, promienniki gazowe, nagrzewnice 
powietrza oraz urządzenia na potrzeby procesu produkcyjnego. 

6.  Rozwiązania chroniące środowisko 

6.1.  Etap realizacji przedsięwzięcia 

6.1.1.  Powierzchnia ziemi, warunki gruntowe, gleba 

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania projektowanej 
inwestycji na środowisko, na etapie realizacji, należy zastosować 
rozwiązania organizacyjne i uwzględnić sposoby wykorzystania terenu: 
 zabezpieczyć warstwę ziemi urodzajnej (warstwę próchniczą gleby) 

z terenu prac budowlanych i wykorzystać ją jako warstwę urodzajna 
po zakończeniu realizacji inwestycji; działanie takie umożliwi 
zachowanie wartości biologicznej próchniczej warstwy gleby 
i częściowe odtworzenie lokalnych warunków siedliskowych, 

 zaplecze budowy zlokalizować w oddaleniu od zabudowy 
mieszkaniowej, lasów, łąk i cieków, 

 teren zaplecza, dojazdów, placów manewrowych po zakończeniu 
prac należy zrekultywować przez co rozumie się przywrócenie im cech 
sprzed rozpoczęcia inwestycji (np. zasypanie gruntem rodzimym, 
zasiew, traw itp.), 

 stosowanie wyłącznie sprawnych maszyn budowlanych i środków 
transportu, 

 W przypadku ew. wycieków paliwa miejsca poruszania się i postoju 
pojazdów samochodowych zostaną właściwie zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem gruntu. Wykonawca będzie stosował rozwiązania 
zapobiegające przedostawaniu się zanieczyszczeń do gruntu,  

 niewykonywanie na terenie budowy prac naprawczych środków 
transportu i maszyn budowlanych polegających m.in. na wymianie 
oleju, 

 ograniczone wykonywanie prac budowlanych z użyciem ciężkiego 
sprzętu do pory dziennej, 

 bezpieczne dla środowiska magazynowanie odpadów 
 wydzielone i odpowiednio przygotowane miejsca składowania 

odpadów, 
 odpady wytworzone w trakcie budowy, zagospodarowywane 

przez firmy prowadzące prace budowlane, 
 zorganizowana baza techniczna dla pracowników uwzględniająca 

ujęcie ścieków bytowych poprzez wyposażenie placu budowy 
w przenośne sanitariaty, 
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 prowadzenie wycinki drzew poza okresem lęgowym, w przypadku 
konieczności rozpoczęcia prac w okresie lęgowym, wyłącznie 
po potwierdzeniu braków lęgów ptasich. 

6.1.2.  Wody powierzchniowe i podziemne 

W celu zminimalizowana negatywnego wpływu na wody powierzchniowe 
i podziemne w okresie budowy należy uwzględnić i zastosować rozwiązania 
zabezpieczające takie jak: 
 lokalizowanie zaplecza budowy, miejsc przeładunku, ewentualnego 

tankowania, rozładunku i składowania materiałów niebezpiecznych 
używanych na placu budowy, a mogących stanowić zagrożenia 
dla wód powierzchniowych w miejscach ograniczających 
przedostanie się tych substancji do cieków wodnych, 

 w przypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych lub pojazdów 
samochodowych te substancje wraz z zanieczyszczoną glebą należy 
zebrać i przekazać jednostce zajmującej się ich unieszkodliwianiem, 

 w razie stwierdzenia wystąpienia awarii sprzętu budowlanego 
związanego z wyciekiem substancji ropopochodnych należy 
niezwłocznie ją usunąć, 

 należy stosować przenośne i szczelne sanitariaty na placu budowy. 

6.1.3.  Powietrze atmosferyczne 

 Zabezpieczanie materiałów sypkich przed pyleniem, poprzez 
przykrywanie ich plandekami podczas transportu, zraszanie podczas 
składowania, w celu zminimalizowania możliwości zapylenia wód 
takimi materiałami jak np. piasek, cement, 

 Bezpyłowe cięcie elementów betonowych na mokro. 

6.2.  Etap eksploatacji przedsięwzięcia 

6.2.1.  Powierzchnia ziemi, warunki gruntowe, gleba 

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania projektowanego 
przedsięwzięcia na środowisko na etapie eksploatacji będzie: 
 stosowanie zaleceń gospodarki odpadami zgodnie z przepisami 

ich selektywnego gromadzenia oraz przekazywania do odzysku 
lub w przypadku braku takiej możliwości do unieszkodliwienia, 

 przestrzegane zasady zdrowia i higieny pracy w zakresie zdrowia ludzi, 
 odpowiednie parametry dróg wewnętrznych zapewniające 

bezpieczne manewrowanie pojazdów poruszających się po terenie 
inwestycji, w celu ograniczenia kolizji, 

 ochrona wód poprzez podczyszczanie potencjalnie zanieczyszczonych 
wód opadowych i roztopowych w separatorze substancji 
ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem przed ich wpłynięciem 
do zbiornika retencyjnego na terenie inwestycji lub/i do sieci kanalizacji 
deszczowej, 

 odpowiednia gospodarka odpadami powstającymi w wyniku 
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prowadzonej działalności, selektywna zbiórka, magazynowanie, 
a następnie przekazanie odpadów odbiorcom wpisanym od rejestru 
podmiotów m.in. gospodarujących odpadami, 

 brak ścieków technologicznych pochodzących z produkcji, 
 miejsca ładowania akumulatorów wózków widłowych, w zależności od 

używanych typów, będą wyposażone w kwasoodporną posadzkę oraz 
odpowiednio wydajną wentylację. 

6.2.2.  Wody powierzchniowe i podziemne 

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania projektowanego 
przedsięwzięcia na środowisko na etapie eksploatacji będą przyjęte takie 
rozwiązania jak: 
 wykonanie kanalizacji z materiałów odpornych na działanie ścieków, 

o trwałych i szczelnych połączeniach uniemożliwiających przedostanie 
się ścieków do wód podziemnych i powierzchniowych oraz gruntu, 

 utrzymywanie w stanie sprawności i okresowa kontrola urządzeń 
służących do zbierania, podczyszczania wód opadowych 
i roztopowych, 

 uszczelnienie nawierzchni w miejscach ruchu i postoju pojazdów, 
 odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej. 

7.  Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji i energii 
przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko 

7.1.  Faza realizacji przedsięwzięcia 

7.1.1 Ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych 

W fazie realizacji przedsięwzięcia powstaną ścieki bytowe związane 
z bytowaniem pracowników. Planuje się zastosowanie toalet typu TOI- TOI.  
Ilość tych ścieków będzie zależna od ilości zatrudnionych przy budowie 
pracowników, w związku z tym jest trudna do oszacowania (przyjmuje się 
60 l/dobę dla 1pracownika fizycznego). 

7.1.2.  Ilość i sposób odprowadzania ścieków przemysłowych 

Na obecnym etapie projektowania przedsięwzięcia nie przewiduje się,  
że realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z wytwarzaniem ścieków 
przemysłowych.  

7.1.3 Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych  

Wody opadowe i roztopowe powstające podczas realizacji przedsięwzięcia 
odprowadzane będą powierzchniowo z terenu inwestycji w sposób 
niezorganizowany. Na tym etapie niemożliwe jest określenie ilości wód 
opadowych ze względu na zróżnicowanie powierzchni terenu 
przedsięwzięcia oraz niezorganizowany spływ. 
Inwestor będzie dążył do tego by prace budowalne były prowadzone 
w porze suchej. 
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7.1.4 Rodzaj, przewidywanie ilości i sposób postępowania z odpadami 

Ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów zostały zawarte w pkt. 12.1 
niniejszego opracowania. 
Cały proces gospodarki odpadami na terenie inwestycji w czasie 
prowadzenia prac budowlanych odbywać się będzie zgodnie Ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797). Właściwa 
gospodarka odpadami pozwoli wyeliminować ich negatywny wpływ 
na środowisko. 
Obowiązek zagospodarowania pozostałych powstałych podczas budowy 
odpadów spoczywać będzie na wykonawcy robót. Wykonawca robót 
zobowiązany będzie do ich selektywnego magazynowania 
z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz 
odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania. 
Czasowe magazynowanie odpadów odbywać się będzie w specjalnie 
wyznaczonych na ten cel miejscach, zabezpieczonych przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 

 
W trakcie realizacji inwestycji użytkowanie terenu wiązać się będzie także 
z pracą maszyn i urządzeń budowlanych, w wyniku której zostaną 
wydzielone odpady – głownie z grupy 17. Ponadto, na terenie inwestycji, 
w związku z obecnością pracowników budowlanych powstawać będą 
odpady komunalne, które należy sukcesywnie usuwać z terenu inwestycji. 
Realizacja przedsięwzięcia będzie wymagać przeprowadzenia prac 
rozbiórkowych związanych z występowaniem na terenie inwestycji 
konstrukcji budowlanej oraz nieczynnej sieci kanalizacyjnej. 
Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie jest w początkowej fazie projektowania 
nie można jednoznacznie określić ilości i rodzajów odpadów jakie będą 
wytworzone na etapie budowy, można jedynie je oszacować na podstawie 
przewidywanego zakresu robót oraz analogii do realizacji podobnych 
przedsięwzięć.  
W fazie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstanie odpadów 
budowlanych w postaci mas gruntowych usuniętych z wykopów 
(szacunkowo ok. 339 902 Mg). Grunt ten zostanie trojako wykorzystany: 
warstwa ziemi urodzajnej zostanie spryzmowana i użyta 
do zagospodarowania terenów zieleni, humus zdjęty na etapie budowy 
zostanie ponownie wykorzystany dla uaktywnienia życia biologicznego 
na terenie i w rejonie inwestycji. Część mas ziemi zostanie zmagazynowana 
w wyznaczonym miejscu na terenie przedsięwzięcia w celu wykorzystania 
w późniejszej fazie robót do zasypania wykopów oraz do ukształtowania 
terenu wokół hali, nadwyżki gruntu zostaną wywiezione przez firmę 
prowadząca prace ziemne. Na obecnym etapie nie ma możliwości 
dokładnego określenia jaka część mas ziemnych zostanie wykorzystana 
w procesie budowlanym, a jaka będzie stanowić nadmiar, który zostanie 
odebrany przez wyspecjalizowane jednostki znajdujące się w rejestrze 
podmiotów m.in. gospodarujących odpadami, dla którego organem 
właściwym do wpisywania do ww. rejestru jest marszałek danego 
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województwa na podstawie art. 49, ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
o odpadach (Dz. U. 2020.797). 

 
Nie przewiduje się prowadzenia odwodnienia wykopów budowlanych. 

 
Ponadto przewiduje się wytworzenie odpadów nierozłącznie związanych 
z budową nowych obiektów. Będą to pozostałości materiałów 
budowlanych oraz opakowania po materiałach budowlanych.  
 

7.1.5 Emisja substancji do powietrza 

Podczas realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji 
zanieczyszczających do powietrza z terenu przedmiotowego 
przedsięwzięcia będzie ruch samochodów (transport materiałów 
budowlanych, wyposażenia hali oraz wywóz odpadów) i innych pojazdów 
wykorzystywanych przy pracach budowlanych i montażowych, oraz 
wykorzystanie sprzętu budowlanego. Prowadzone prace będą miały 
krótkotrwały charakter, a zasięg ich oddziaływania będzie niewielki 
i okresowo uciążliwy. 
W trakcie realizacji przedsięwzięcia w powietrzu wzrośnie zawartość 
zanieczyszczeń będących efektem emisji niezorganizowanej, czyli typowych 
zanieczyszczeń komunikacyjnych. 
W związku z ruchem pojazdów i użyciem maszyn budowlanych do powietrza 
będą emitowane zanieczyszczenia związane ze spalaniem paliw (benzyny, 
oleju napędowego) w silnikach pojazdów, w wyniku których do atmosfery 
będą dostana się przede wszystkim: dwutlenek węgla, dwutlenek azotu, 
węglowodory alifatyczne, dwutlenek siarki oraz pył PM10 (w tym sadza). 
W związku z tym, że ruch pojazdów i użycie maszyn będzie charakteryzowało 
się niskim natężeniem, a odcinki po których będą się poruszać będą krótkie, 
emisja zanieczyszczeń z tego źródła będzie niewielka. Zanieczyszczenia nie 
będą wywierać istotnego wpływu na stan jakości powietrza oraz nie będą 
powodować ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń. 
Analizowane przedsięwzięcie nie spowoduje znaczących, długotrwałych 
zmian jakości powietrza atmosferycznego na terenie przedsięwzięcia w fazie 
jego realizacji.  
Oddziaływanie fazy realizacji przedsięwzięcia skoncentrowane będzie 
wyłącznie na terenie do którego Inwestor będzie posiadał tytuł prawny.  
Nie przewiduje się naruszenia interesów osób trzecich.  
Wielkość emisji substancji zanieczyszczających związana z ruchem pojazdów 
i maszyn roboczych zależy głównie od ich stanu technicznego. Ważne jest 
również utrzymanie dróg technologicznych w dobrym stanie. Podczas 
wykonywania prac ziemnych może wystąpić okresowy wzrost stężeń pyłu 
na przedmiotowym terenie. W przypadku wystąpienia warunków 
powodujących znaczne przesuszenie podłoża i wystąpienia wiatrów 
o prędkościach umożliwiających porywanie pyłu, zalecane jest okresowe 
zraszanie odsłoniętego terenu, lub jego oplandekowanie. 
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7.1.6 Emisja hałasu 

Uciążliwości akustyczne, o charakterze krótkotrwałym i jednorazowym, będą 
związane z eksploatacją środków transportu oraz prowadzeniem robót 
budowlanych. Oddziaływanie to będzie ograniczone do konkretnych prac, 
które będą prowadzone w określonym przedziale czasowym tj. w godzinach  
6.00 – 22.00.  

7.1.7 Rozwiązania chroniące środowisko 

Zastosowane rozwiązania chroniące środowisko związane 
z wprowadzaniem substancji i energii do środowiska: 

 Materiały użyte do budowy będą posiadały odpowiednie atesty 
i normy, 

 Podczas przeprowadzania prac budowlanych energia elektryczna 
będzie pobierana z tymczasowych przyłączy wybudowanych na czas 
realizacji przedsięwzięcia, 

 Ograniczenie do minimum przelewania paliw na placu budowy, 
 Wykorzystanie sprzętu minimalizującego możliwość wystąpienia awarii, 
 Ścieki socjalne będą zbierane w szczelnych zbiornikach, stanowiących 

cześć wyposażania kabin sanitarnych i odbierane przez specjalistyczne 
firmy zewnętrzne posiadające odpowiednie zezwolenia, 

 Celem ograniczenia emisji hałasu i substancji do powietrza podczas 
prac budowlanych stosowany będzie sprzęt w dobrym stanie 
techniczny, wykonawca robót starać się będzie ograniczać 
jednoczesną prace maszyn, wyłączać silniki na czas postoju oraz 
użytkować maszyny w ciągu dnia przy maksymalnym skróceniu czasu ich 
pracy, 

 Prace ziemne i posadowieniowe wykonawca robót będzie starał się 
wykonywać w okresach o małym nasileniu opadów atmosferycznych 
oraz będzie starał się chronić wykopy przed zalaniem wodami 
opadowymi i gruntowymi, 

 Nie będą wykonywane na placu budowy czynności napraw sprzętu 
i maszyn budowlanych, które mogłyby powodować powstawanie 
odpadów niebezpiecznych, 

 Plac budowy zostanie wyposażony w środki pozwalające neutralizować 
ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych z maszyn. 

 
Emisja, jaka będzie występować w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie 
miała charakter niezorganizowany i okresowy, a uciążliwości z nią związane 
ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych i montażowych. 
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7.1.8 Planowane zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy 
oraz planowane do zastosowania środki organizacyjno-techniczne 
mające na celu minimalizację wpływu budowy na środowisko. 

Baza materiałowo-surowcowa zostanie zorganizowana w bezpośrednim 
sąsiedztwie robót budowlanych. Szczegółowy sposób organizacji bazy 
zostanie ustalony przez wykonawcę robót budowlanych w uzgodnieniu 
z Inwestorem.  

 
Plac budowy zostanie ogrodzony w celu zabezpieczenia przed dostępem 
osób postronnych. Zaplecze budowy, miejsca tymczasowego 
magazynowania odpadów budowlanych i materiałów zostaną 
zorganizowane w taki sposób, aby zapewnić oszczędne korzystanie z terenu 
i minimalne przekształcenie powierzchni. Przewiduje się, że w skład zaplecza 
technicznego będą wchodziły: 
 kontenery z zapleczem socjalnym dla pracowników, 
 kontener sanitarny i/lub toalety przenośne, 
 kontenery sprzętowo-magazynowe, 
 wyznaczone miejsca tymczasowego gromadzenia odpadów 

budowlanych, 
 parking dla sprzętu budowlanego. 

 
Tankowanie sprzętu budowlanego będzie się odbywać w wyznaczonym 
miejscu, miejsce tankowania będzie wyposażone w sorbent do zebrania 
ew. wycieku paliwa. Transport materiałów budowlanych będzie się odbywał 
poprzez istniejącą infrastrukturę drogową.  

 
Wykorzystanie terenu w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie polegało na 
jego użytkowaniu na potrzeby budowy tj. organizację placu budowy  
i jej zaplecza (magazyn i plac składowy materiałów, parking sprzętu itp.).  
Prace budowlane wchodzące w zakres inwestycji obejmują kompletną 
realizację poszczególnych etapów budowy. Poniżej przedstawiono etapy 
i sposób wykonania prac budowlanych, towarzyszących oraz robót 
tymczasowych: 
 prace wstępne – roboty przygotowawcze (ogrodzenie terenu 

budowy oraz innych miejsc prowadzenia robót) 
 roboty ziemne – usunięcie wierzchniej warstwy terenu nawierzchni  

z terenu pod budowę i zmagazynowanie jej na miejscu najmniej 
narażonym na oddziaływanie prowadzonych robót, wykonanie 
wykopów fundamentowych pod halę oraz pod sieci uzbrojenia, drogi 
parkingi, itp. ; 

 roboty budowlane: 
- wykonanie fundamentów pod projektowane obiekty  
- montaż prefabrykowanych słupów, 
- montaż konstrukcji stalowej dachu, 
- wykonanie poszycia dachu  
- montaż poszycia ścian  
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- murowanie wewnętrznych bloków biurowo-socjalnych 
- roboty w zakresie okładania 

 wykonanie wewnętrznych dróg, parkingów, chodników 
- asfaltowanie 
- układanie chodników 
- roboty drogowe 

  roboty wykończeniowe: 
- roboty instalacyjne elektryczne 
- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
- instalowanie centralnego ogrzewania 
- instalowanie wentylacji 
- tynkowanie 
- roboty w zakresie stolarki budowalnej 
- kładzenie glazury  
- kładzenie i wykładanie podłóg 
- instalowanie sufitów podwieszanych 
- roboty malarskie 
- montaż elementów wyposażenia 

 prace końcowe: 
- uporządkowanie terenu przedsięwzięcia  
- wykonanie zieleni urządzonej. 

 

7.1.9 Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze i walory 
krajobrazowe w okresie jego realizacji 

Przez walory krajobrazowe rozumie się wartości ekologiczne, estetyczne,  
widokowe i kulturowe terenu i związanych z nim elementów 
przyrodniczych, ukształtowanych przez siły przyrody lub w wyniku 
działalności człowieka. 
Każde przedsięwzięcie naziemne, realizowane przez człowieka, wpływa 
antropogenicznie na kształt krajobrazu naturalnego. Stopień tego wpływu 
uzależniony jest głównie od rozmiarów przedsięwzięcia 
oraz występującego tła, na którym zostanie ono zrealizowane. 
 
Oddziaływanie przedsięwzięcia w okresie realizacji będzie związane 
głównie zajętością terenów, które aktualnie stanowią zurbanizowane 
tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, grunty orne oraz 
częściowo grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. 
 
W trakcie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na krajobraz będzie  
krótkotrwałe i nieistotne. W trakcie prac przygotowawczych terenu, będzie 
w maksymalnym stopniu chroniona istniejąca zieleń. 
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7.2 Faza eksploatacji przedsięwzięcia 

7.2.1 Ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych 

Q średnie dobowe ok. 18,72 m3/dobę 
Odprowadzania ścieków sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

7.2.2 Ilość i sposób odprowadzania ścieków przemysłowych 

Będą powstawać roztwory zawierające zanieczyszczenia w postaci środków 
powierzchniowo czynnych z mycia posadzek. W zależności od przyjętego 
rozwiązania przez Inwestora roztwory powstające z mycia posadzek będą 
odprowadzane do kanalizacji sanitarnej (przy wykazaniu braku substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 
lub po uzyskaniu stosownego pozwolenia wodnoprawnego) lub będą 
zbierane i odbierane jako odpad płynny przez stosownego odbiorcę. 
 
Zakłada się, że w fazie eksploatacji w obiektach nie będą prowadzone 
procesy produkcyjne, które łączyłby się z wytwarzaniem ścieków 
przemysłowych. 
 

7.2.3 Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych  

Sumarycznie, w obszarze projektowanym, zlewnia wód opadowych wynosi: 
• powierzchnia zabudowy: ok. 20 615 m2 
• powierzchnia utwardzona: ok. 12 904m2 

 
Ilość wód opadowych obliczono z wzoru: 
Q = F ∙ q ∙ Ψ [dm3/s] 
 
F - powierzchnia zlewni w ha. 
q – miarodajne natężenie deszczu, przyjęto q= 132 dm3/s∙ha 
Ψ - współczynnik spływu powierzchniowego,  
      dla dachów Ψ =0,95,  
      dla terenów utwardzonych Ψ =0,9 
       
Szacunkowa Ilość wód opadowych z całej powierzchni terenu przewidziana 
do odprowadzenia wynosi:  ok. 425 dm3/s. 

 
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów i terenów utwardzonych 
(dróg wewnętrznych i parkingów) będą ulegały podczyszczeniu w osadniku 
oraz separatorze substancji ropopochodnych przed ich wpłynięciem do 
zbiornika retencyjnego na terenie przedsięwzięcia lub/i odprowadzane do 
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sieci kanalizacji deszczowej należącej do Zakładu Usług Komunalnych 
w Gryfiach.  

Wody opadowe z terenów utwardzonych będą ujmowane w szczelny 
system kanalizacyjny oraz podczyszczane w separatorze wraz z osadnikiem 
co uniemożliwi przedostawanie się potencjalnych zanieczyszczeń (zawiesiny 
i substancje ropopochodne) do środowiska wodno-gruntowego. 
Zawartość separatora substancji ropopochodnych zainstalowanego na sieci 
kanalizacyjnej wód opadowych – okresowo usuwana będzie bezpośrednio 
z separatora przez serwisantów, którzy jako posiadacze tych odpadów, 
odpowiedzialni będą za zgodne z zasadami ustawy o odpadach, 
ich zagospodarowanie. 

7.2.4 Rodzaje, przewidywanie ilości i sposób postępowania z odpadami 

Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów zostały zawarte w pkt. 12.2 
niniejszego opracowania    
Sposoby postępowania z odpadami:  
 Wszystkie odpady będą zbierane selektywnie i magazynowane 

w sposób bezpieczny dla środowiska – odpady niebezpieczne będą 
magazynowane w szczelnych pojemnikach pod zadaszeniem 

 Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne będą przekazywane 
do odzysku lub unieszkodliwienia firmom wpisanym do rejestru 
podmiotów m.in. gospodarujących odpadami 

 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (źródła światła 
zawierające rtęć): w momencie wytworzenia tego odpadu, będzie 
on magazynowany w celu zebrania odpowiedniej partii wysyłkowej. 
Jego magazynowanie będzie odbywać się w specjalnym pojemniku 
zapobiegającym przed stłuczeniem, w miejscu niedostępnym dla osób 
postronnych. Po nagromadzeniu odpowiedniej ilości, zużyte świetlówki 
odbierane będą w celu unieszkodliwienia przez firmę wpisaną  
do rejestru podmiotów m.in. gospodarujących odpadami 

 Serwis stosownych urządzeń będzie odbywał się przez firmy zewnętrzne, 
a tym samym odpady wytworzone w trakcie wykonywania usługi 
serwisu, stanowić będą własność serwisantów. 

 
Zastosowanie opisanych w powyższych punktach rozwiązań 
minimalizujących oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie gospodarki 
odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej wyklucza możliwość jego 
negatywnego oddziaływania na środowisko. Ze względu na brak istotnych 
oddziaływań związanych z powstawaniem ścieków nie ma konieczności 
stosowania szczególnych rozwiązań chroniących środowisko w tym zakresie. 
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7.2.5 Emisja substancji do powietrza 

Na terenie projektowanej hali magazynowo-produkcyjnej powstaną 
następujące źródła emisji substancji do powietrza: 
 
Emisja zorganizowana – projektowane źródła emisji substancji do powietrza. 

W związku z planowanym przedsięwzięciem projektowane są następujące 
źródła emisji substancji do powietrza:  
-  komin wolnostojący jako emitor LZO pochodzących z procesu 

produkcyjnego, 
- urządzenia wentylacyjne jako emitory pyłów powstających na etapie 

obróbki mechanicznej, 
- kotły gazowe,   
- promienniki gazowe,  
- nagrzewnice powietrza, 
- urządzenia na potrzeby procesu produkcyjnego, 
- stacje do ładowania wózków akumulatorowych. 
 
Emisja niezorganizowana 

Ruch samochodów: 
Na terenie wokół projektowanej hali zakłada się, że największe natężenie 
ruchu samochodów osobowych będzie w okresie rozpoczynania i kończenia 
pracy na zmianach. 
 
Ruch samochodów ciężarowych, jak i osobowych będzie odbywał się przez 
całą dobę, a jego natężenie wynosić będzie odpowiednio dla całego 
terenu inwestycji: 

pojazdy osobowe 
- natężenie godzinowe: ok. 120 
- natężenie dobowe ok. 250 

Pojazdy dostawcze i ciężarowe 
- natężenie godzinowe: ok. 3 
- natężenie dobowe: ok. 25 

 
Uwzględniając rodzaj i przewidywane wielkości emisji substancji 
zanieczyszczających do powietrza, należy stwierdzić, że eksploatacja hali 
wraz z infrastrukturą, obiektami towarzyszącymi i układem komunikacji 
wewnętrznej, nie będzie znacząco oddziaływać na jakość powietrza 
atmosferycznego w rejonie ich lokalizacji. 
 
Wielkość emisji substancji zanieczyszczających nie spowodują przekroczeń 
dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu. 
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7.2.6 Emisja hałasu 

Dopuszczalny poziom hałasu 
Poziom hałasu w środowisku reguluje Rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  
w środowisku (Dz.U. nr 120, poz. 826) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2012 poz. 
1109). 
 
Obszary chronione akustycznie zlokalizowane najbliżej analizowanego 
przedsięwzięcia należy zgodnie z ww. Rozporządzeniami, zakwalifikować  
do „terenów zabudowy mieszkaniowej” dla których dopuszczalny poziom 
hałasu wynosi: 
- LAeq D dla przedziału czasu odniesienia równego 8 najmniej korzystnym 

godzinom dnia kolejno po sobie następującym: 50dB 
- LAeq N dla przedziału czasu odniesienia równego 1 najmniej korzystnej 

godzinie nocy: 40dB (nie obowiązuje dla terenów zabudowy związanej  
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży) 

 
Pod względem charakteru źródeł hałasu planowanego przedsięwzięcia, 
wyróżnia się następujące rodzaje źródeł: 
a) Kubaturowe, 
b) Punktowe, 
c) Liniowe. 

Źródła kubaturowe to źródła wtórne, które pośredniczą we wprowadzaniu 
do środowiska energii akustycznej wytworzonej wewnątrz. Parametrami 
akustycznymi źródeł kubaturowych jest poziom dźwięku wewnątrz obiektów 
(określany w odległości 1 m od ściany i dachu w jego wnętrzu) lub moce 
akustyczne źródeł występujących w obiektach oraz izolacyjność akustyczna 
przegród budowlanych. 

Źródła punktowe, to źródła o pomijalnych wymiarach geometrycznych, 
pracujące w otwartej przestrzeni (poza budynkami lub innymi 
pomieszczeniami). Podstawowy parametr charakteryzujący punktowe 
źródła hałasu to ich poziom mocy akustycznej. Konieczność podawania 
tego parametru dla wszystkich źródeł uznanych za istotne wynika z potrzeby 
ich scharakteryzowania. Ponadto jest to podstawowa wielkość 
wykorzystywana podczas analizy rozprzestrzeniania hałasu z inwestycji. 

Do liniowych źródeł dźwięku zalicza się trasy przejazdu samochodów i innych 
środków transportu oraz układy transportujące materiały zlokalizowane poza 
obiektami kubaturowymi. 
W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia będą występować 
punktowe i liniowe źródła hałasu. 
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Źródłami hałasu mającymi zasadniczy wpływ na kształtowanie klimatu 
akustycznego w otoczeniu analizowanego przedsięwzięcia będą: 
 poruszające się samochody ciężarowe i osobowe po terenie inwestycji, 
 urządzenia wentylacyjne (wentylacja ogólna i wentylacja dot. procesu 

technologicznego), 
 komin wolnostojący. 

Samochody i urządzenia wentylacyjne stanowić będą zewnętrzne źródła 
hałasu.  
 
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie hali produkcyjno-
magazynowej. Źródłem decydującym o poziomie hałasu wewnątrz 
przedmiotowego hali będzie konfekcjonowanie lub składanie gotowych 
elementów. 
Poziom dźwięku wewnątrz hali, ze względu na ochronę pracowników, należy 
utrzymać na poziomie 85 dB. Konstrukcja hali wykonana zostanie 
z materiałów zapewniających izolacyjność akustyczną na poziomie 
co najmniej 23 dB. 
Konstrukcja przegród budowlanych o izolacyjności akustycznej wypadkowej 
minimum 30 dB o równoważnym poziomie dźwięku 1 m od przegrody 88 dB 
(wewnątrz budynku poziom dźwięku 100 dB przy uwzględnieniu czasu pracy 
30 min. w porze dnia mamy 88 dB).  
Dodaje się, że części nieprodukcyjne stanowią przeszkody odbijające – 
ekrany. 
Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie znajduje się po stronie 
południowo-wschodniej od inwestycji – zabudowa mieszkaniowa 
w odległości ok. 600 m.  
Na terenie wokół projektowanej hali zakłada się, że największe natężenie 
ruchu samochodów osobowych będzie w okresie rozpoczynania i kończenia 
pracy na zmianach. 

Ruch samochodów ciężarowych, jak i osobowych będzie odbywał się przez 
całą dobę, a jego natężenie wynosić będzie odpowiednio dla całego 
terenu inwestycji: 

pojazdy osobowe 
- natężenie godzinowe: ok. 120 
- natężenie dobowe ok. 250 

Pojazdy dostawcze i ciężarowe 
- natężenie godzinowe: ok. 3 
- natężenie dobowe: ok. 25 

 
Uwzględniając powyższe, przewidywany poziom hałasu emitowanego 
z terenu planowanego przedsięwzięcia oraz odległość najbliższej zabudowy 
mieszkaniowej jak również jej lokalizacja: po drugiej stronie rzeki przy 
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ul. Piastów, można stwierdzić, że praca hali nie spowoduje przekroczeń 
dopuszczalnych wartości na terenach chronionych akustycznie. 

7.2.3 Promieniowanie elektromagnetyczne 

 Nie przewiduje się występowania oddziaływania związanego 
z promieniowaniem elektromagnetycznym. 

7.2.4 Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze i walory 
krajobrazowe w okresie eksploatacji  

 Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się na obszarze 
o wysokich walorach krajobrazowych. W krajobrazie dominują elementy 
usługowe oraz rolnicze. 
Po zrealizowaniu inwestycji, powstała hala produkcyjno-magazynowa 
wpisze się w krajobraz przyległych terenów. 
Ze względu na stonowaną bryłę projektowanej hali: płaskie dachy  
i uproszczona forma elewacji sprawi, że powstałe obiekty nie stanowią 
wyróżnika krajobrazowego na opisywanym terenie. Minimalistyczna forma 
nie spowoduje pogorszeniu walorów krajobrazowych tego terenu. 
Biorąc pod uwagę rodzaj założenia projektowego oraz aktualne  
zagospodarowania terenów sąsiednich nie przewiduje się istotnego wpływu 
na krajobraz, w szczególności planowane przedsięwzięcie nie będzie 
powodować pogorszenia walorów ekologicznych, estetycznych, 
widokowych i kulturowych. 

7.3 Rozwiązania techniczne oraz organizacyjne mające na celu wyeliminowanie 
potencjalnego negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na 
środowisko wodno-gruntowe w czasie wystąpienia powodzi 

Należy podkreślić, iż przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest 
na terenie, który nie jest zaliczony do obszaru szczególnego zagrożenia powodzią. 
Rozwiązania techniczne oraz organizacyjne: 
- prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami 
-  magazynowanie odpadów w odpowiednich miejscach w szczelnych 

pojemnikach w miejscach wydzielonych i odizolowanych od warunków 
atmosferycznych oraz od środowiska gruntowego 

-  wody opadowe z terenów utwardzonych będą ujmowane z szczelny system 
kanalizacyjny oraz podczyszczane w separatorze wraz z osadnikiem 
co uniemożliwi przedostawanie się potencjalnych zanieczyszczeń (zawiesiny 
i substancje ropopochodne) do środowiska wodno-gruntowego. 

Funkcjonowanie przedsięwzięcia zgodnie z przepisami i normami   
oraz przedstawionymi rozwiązaniami nie spowoduje negatywnego wpływu  
na środowisko wodno-gruntowe w czasie wystąpienia powodzi. 
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7.4 Wpływ przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych zawartych 
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
(województwo zachodniopomorskie) 

7.4.1 Wody powierzchniowe 

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w obszarze dorzecza 
Odry. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie jednolitych 
części wód powierzchniowych RW60001942799 – Rega od zbiornika Rejowice 
do Mołstowej. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry, ww. JCWP stanowią części wód będące w stanie złym, 
zagrożone nie osiągnięciem celów środowiskowych. 
Ustalenia wynikające z Planu gospodarowania wodami na obszarze 
wodnym Dolnej Odry dla JCWP w tabeli poniżej. 

 

Kod JCWP RW60001942799 

Nazwa JCWP Rega od zbiornika Rejowice do Mołstowej 

Region wodny Dolnej Odry 

Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej 

RZGW w Szczecin 

Ocena stanu zły 

Ocena ryzyka zagrożona 

odstępstwo tak 

Typ odstępstwa  

Brak możliwości technicznych. W zlewni 
JCWP występuje presja 
hydromorfologiczna. W programie działań 
zaplanowano działania obejmujące 
opracowanie programu renaturyzacji 
JCWP. Działanie to ma na celu 
szczegółowe rozpoznanie możliwości 
redukcji tej presji tak, aby możliwe było 
osiągnięcie dobrego stanu w najbardziej 
efektywny sposób. Z uwagi jednak na czas 
niezbędny dla aPWŚK, a następnie okres 
niezbędny dla wdrożenia wskazanych w 
nim działań, dobry stan będzie mógł być 
osiągnięty do roku 2027 W bieżącym cyklu 
planistycznym dokonano rozpoznania 
potrzeb w zakresie przywrócenia ciągłości 
morfologicznej w kontekście dobrego 
stanu ekologicznego JCWP. W programie 
działań zaplanowano działanie 
wykonanie 23 przepławek dla ryb w 
ramach zadania "Budowa niebieskiego 
korytarza ekologicznego wzdłuż doliny 
rzeki Regi i jej dopływów"", którego 
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skutkiem będzie przywrócenie możliwości 
migracji ichtiofauny na wskazanym 
odcinku cieku w JCWP. 

Termin osiągniecia dobrego stanu   2027 

Cel środowiskowy 

Stan lub 
potencjał 
ekologiczny 

dobry potencjał ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

dobry stan chemiczny 

 

7.4.2 Wody podziemne 

Obszar planowanej inwestycji nie znajduje się w obrębie żadnego Zbiornika 
Wód Podziemnych. 

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obrębie jednolitych części wód 
podziemnych o numerze 8 
Ustalenia wynikające z Planu gospodarowania wodami dla jednolitych 
części wód podziemnych przedstawiono w tabelach poniżej. 

 

Europejski kod JCWPd PLGW60008 

Nazwa JCWPd 8 

Region wodny 
Region wodny Dolnej Odry i Przymorza 
Zachodniego 

Obszar 
dorzecza 

Kod 6000 

Obszar 
dorzecza  

obszar dorzecza Odry 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 

RZGW Szczecin 

Ocena 
stanu 

ilościowego dobry 

chemicznego dobry 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia 
celów środowiskowych 

niezagrożona 

Przyczyna zagrożenia 
nieosiągnięcia celów 
środowiskowych 

- 

 
W ,,Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry”, zgodnie 
z art. 38 e ust 1 – Prawo wodne, zostały ustalone cele środowiskowe JCWPd.  
W przypadku wód podziemnych realizacja celów środowiskowych opiera się 
głownie na: 
 zapobieganiu dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń  

do wód podziemnych, 
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 zapobieganiu pogarszaniu się stanu wszystkich części wód 
podziemnych, 

 zapewnieniu równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód 
podziemnych 

 
Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny, 
który jest charakteryzowany wartościami wskaźników zgodnie  
z rozporządzeniem o ocenie wód podziemnych.  
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana 
z powstawaniem ścieków socjalno-bytowych oraz wód opadowych 
i roztopowych. Powstające ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą 
do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Natomiast wody opadowe i roztopowe 
potencjalnie zanieczyszczone (z dróg, parkingów, miejsc postojowych) 
podczyszczane będą w separatorze substancji ropopochodnych 
zintegrowanym z osadnikiem, co spowoduje wyeliminowanie 
przedostawania się potencjalnych zanieczyszczeń. 
Zakład nie będzie pobierał wód podziemnych, w związku w czym nie nastąpi 
zachwianie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem wód 
podziemnych. 
W związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia nie nastąpi również 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – nie wystąpi dopływ 
zanieczyszczeń do wód podziemnych. 
Woda na potrzeby sanitarne zakładu będzie pobierana z sieci 
wodociągowej należącej do Zakładu Usług komunalnych w Gryficach. 
Ze względu na powyższe oraz ze względu na prowadzenie uporządkowanej 
gospodarki odpadami planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać 
na wody w sposób istotny, w szczególności nie stwarza to ryzyka wystąpienia 
oddziaływań ponadnormatywnych, nie przewiduje się także, żeby 
planowane przedsięwzięcie miało wpłynąć na nieosiągnięcie celów 
środowiskowych dla jednolitej części wód powierzchniowych oraz 
podziemnych.  
Reasumując, planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia 
dla realizacji celów środowiskowych określonych w ,,Planie gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Odry”.  
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8 Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko  

Uwzględniając zasięg oddziaływania związanego z eksploatacją 
planowanej inwestycji, przy przyjętych rozwiązaniach projektowych oraz 
odległości  
od najbliższej granicy państwa (ok. 64 km od granicy polsko-niemieckiej), można 
stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie będzie miało 
miejsca. 
Brak transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze. 

 
9 Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) oraz korytarze ekologiczne 
znajdujące się w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia: 

Najbliższe obszary podlegające ochronie środowiskowej: 

9.1 Parki narodowe 

Brak w promieniu do 20 km. 
  

9.2 Rezerwaty 

Najbliższym rezerwatem względem planowanej inwestycji jest Wrzosowisko 
Sowno, które znajduje się w odległości ok. 12,3 km od planowanej inwestycji. 
Celem ochrony jest zachowanie zróżnicowanej roślinności torfowiska 
przejściowego w niecce postglacjalnej oraz złoża torfu wytworzonego 
w długotrwałym procesie lądowienia zbiornika wodnego. Cenne wrzosowiska, 
mszary i mechowiska z bogatą florą, m.in. z wrzoścem bagiennym (Erica tetralix) 
i turzycą pchlą. Do przedstawicieli tutejszej fauny należą m.in.: tygrzyk 
paskowany, trzepla zielona, biegacze, grzebiuszka ziemna, ropucha szara, 
ropucha zielona, rzekotka drzewna, żaba moczarowa, jaszczurka zwinka, 
perkozek, błotniak stawowy, brodziec samotny, dzierzba gąsiorek oraz kilka 
gatunków nietoperzy. 
W odległości ok 13 km znajduje się również rezerwat Rzeka Rekowa. Celem 
ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie czystej wartkiej rzeki Rekowa 
z rzadką roślinnością, w tym krasnorostem Hildenbrandtia rivularis oraz 
zachowanie i utrzymanie przyległych olszowo-jesionowych lasów łęgowych, 
grądów grabowych na zboczach i roślinności źródliskowej. 

9.3 Parki krajobrazowe 

Brak w promieniu 20 km. 

9.4 Obszary Natura 2000 

Najbliższym chronionym Obszarem Natura 2000 jest Wybrzeże Trzebiatowskie 
PLB320010 (oddalone o ok. 12,7 km od planowanego przedsięwzięcia). Jest to 
obszar specjalnej ochrony ptaków, którego celem jest ochrona populacji dziko 
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występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie. 
Stwierdzono występowanie na tym terenie 35 gatunków ptaków. 

9.5 Obszary chronionego krajobrazu 

Brak w promieniu 20 km. 

9.6 Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe 

- Dolina rzeki Wołczenicy - krajobrazowo obszary półnaturalnych łąk 
z zachowaną ekstensywną gospodarką łąkarską i pastwiskową, 
charakteryzujące się dużą bioróżnorodnością szczególnie awifauny 
(w odległości ok. 17 km od planowanego przedsięwzięcia). 
- Las Golczewski - Celem ochrony jest zachowanie fragmentów krajobrazu 
naturalnego i kulturowego, w tym zachowanie fragmentu ekosystemów leśnych 
oraz związanych z nimi rzadkich i chronionych gatunków herpetofauny 
i awifauny, zasługujących na ochronę ze względu na ich walory widokowe 
i estetyczne (w odległości ok. 17 km od planowanego przedsięwzięcia). 

9.7 Stanowiska dokumentacyjne 

Brak w promieniu 20 km. 

9.8 Użytki ekologiczne 

W promieniu 20 km znajduje się kilkadziesiąt obszarów stanowiących użytki 
ekologiczne min.: 
- w odległości ok. 7 km Rozlewisko Lubieszawy – jest to miejsce bytowania i rozrodu 
ptactwa wodnego i innych gatunków zwierząt, 
- w odległości ok. 9 km Źródliskowe wąwozy koło Kocierza – Występuje tam 
bogata populacja łuskiewnika różowego. Zasila bezpośrednio koryto rzeki Regi., 
- w odległości ok. 13,8 km Oczko pod Lisią Górą– niewielkie oczko wodne będące 
miejscem rozrodu płazów, otoczone drzewami. 
 
Najbliżej planowanego przedsięwzięcia (w odległości ok 7 km) znajduje się bagno 
(nie nadano nazwy) w celu ochrony cennych ekosystemów zlokalizowanych na 
terenach bagiennych, torfowiskowych i podmokłych z charakterystyczną rzadką 
roślinnością oraz będące miejscem bytowania i rozrodu ptactwa wodnego 
i innych gatunków. 

9.9 Pomniki przyrody 

Gama pomników przyrody w postaci drzew w odległościach między 1,3 km 
a 20 km od planowanej inwestycji. Na szczególną uwagę zasługuje grupa 4-ech 
drzew z gatunku dąb szypułkowy oddalonych o ok. 5 km oraz oddalony o ok 13,9 
km buk pospolity o nazwie Marek. 

9.10 Obszary wodno – błotne należące do konwencji RAMSAR 

Brak w promieniu 20 km. 
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9.11 Korytarze ekologiczne 

Najbliższy korytarz ekologiczny to Pobrzeża Zachodniopomorskie (KPn-21B). 
Znajdują się w odległości ok 1,2 km od planowanej inwestycji. 
 

Analizowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami objętymi 
ochroną, w tym strefami ochrony ujęć wody i obszarami ochronnymi zbiorników 
wód śródlądowych oraz objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (teks jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, 
ze zm.) 
 

W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywne 
oddziaływać na obszary sieci Natura 2000 oraz inne obszary chronione. 

10 Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym 
planuje się realizacje przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania 
przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze 
oddziaływania przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą 
prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem 

 

10.1 Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane na terenie planowanego 
przedsięwzięcia 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się żadne 
przedsięwzięcia realizowane lub zrealizowane. 

10.2 Odziaływania skumulowane 

Do oddziaływań przedmiotowej inwestycji zaliczono: wytwarzanie odpadów, 
emisję zanieczyszczeń do powietrza i hałasu do środowiska oraz wytwarzanie 
ścieków bytowych i opadowych. W oparciu o powyższe określono następujące 
sformułowania: 

 
• etap realizacji: 

Oddziaływanie bezpośrednie inwestycji będzie się wiązać z budową hali. 
W okresie wykonywania prac budowlanych związanych z przedmiotową 
inwestycją, nie przewiduje się powstawania stałych obciążeń środowiska, mogą 
jednak powstawać przejściowe obciążenia środowiska. Do obciążeń 
przejściowych zaliczają się: 

− emisja niezorganizowana zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliwa 
w środkach transportu (przywóz materiałów budowlanych i wywóz odpadów) 
oraz pracującym sprzęcie, 

− emisja hałasu powstającego w wyniku pracy sprzętu i transportu materiałów 
budowlanych, 

 
Na etapie budowy inwestycji wystąpią krótkotrwałe zagrożenia wynikające 
z wytwarzania odpadów i emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza. 
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Usuwanie odpadów w ramach właściwie realizowanej gospodarki odpadami 
przez wykonawców inwestycji pozwoli do minimum ograniczyć niekorzystne 
oddziaływanie na środowisko. Chwilowe wielkości emisji będą zależeć przede 
wszystkim od organizacji i natężenia prac (zmienne w ciągu doby). Emisja i jej skutki 
dla stanu powietrza ustąpią całkowicie po zakończeniu robót. 

 
• etap eksploatacji: 

Oddziaływanie bezpośrednie może być związane z emisją hałasu do 
środowiska oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza w czasie eksploatacji hali czy 
ruchu pojazdów poruszających się po tamtejszym terenie. Oddziaływanie 
skumulowane odnosi się do emisji zanieczyszczeń do powietrza z przedmiotowego 
terenu i emisji zanieczyszczeń z terenów sąsiednich - emisja z poruszających się 
pojazdów jak i emisją zorganizowaną z lokalnych zakładów czy budynków 
mieszkalnych.  
 
Emisja zanieczyszczeń pochodząca z terenu analizowanej hali będzie 
powodować lokalnie stałe, ale chwilowe oddziaływanie na otoczenie 
przedmiotowej inwestycji, ponieważ zanieczyszczenia w powietrzu szybko się 
rozprzestrzeniają. Dodatkowo, biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji, ze 
względu na brak zwartej zabudowy przedmiotowy teren jest łatwo przewietrzany. 
Emisja hałasu będzie miała charakter stałego, ale krótkoterminowego 
oddziaływania na otoczenie. Oddziaływanie akustyczne przedmiotowej 
inwestycji będzie miało niewielki udział w oddziaływaniu skumulowanym 
na omawiany terenie. 
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11 Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej 

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii: 
Zgodnie z art. 3 pkt. 23 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
(Dz. U. 2018.0.799) pod pojęciem „poważnej awarii” rozumie się jako zdarzenie  
w zakładzie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu 
przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których jedna lub więcej 
niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia 
z opóźnieniem. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 
rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie 
decyduje o zaliczeniu go do zakładów z zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138) 
przedmiotowy zakład z uwagi na występowanie substancji klasyfikujących się ze 
względu na swoje właściwości jako substancje niebezpieczne jest klasyfikowany 
do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 
Planuje się oświetlenie hali światłem naturalnym poprzez system świetlików 
dachowych oraz oświetleniem elektrycznym podwieszonym do dachu hali. 
Na terenie projektowanej hali będą magazynowane, używane oraz przetwarzane 
substancje i surowce, które mogłyby być przyczyną wystąpienia poważnej awarii.  
 
W czasie prowadzenia działalności gospodarczej mogą wystąpić sytuacje awaryjne. 
W takich okolicznościach będą stosowane dobre praktyki wykluczające taką 
możliwość. Zabezpieczenie środowiska w sytuacjach awaryjnych będzie stanowić 
odpowiednio wyposażone zaplecze ppoż. w środki neutralizujące m. in. sorbenty 
i inne. 

Analizując powyżej zawarte informacje, uwzględniając charakter planowanego 
przedsięwzięcia, jego funkcję i przeznaczenie można stwierdzić, że istnieje niewielkie 
ryzyko wystąpienia poważnej awarii. 
 
Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej:    
Zgodnie z art. 3 pkt 1. ust. 2 ustawy o stanie klęski naturalnej z dn. 18 kwietnia 2002 r. 
(Dz. U. 2017.0.1897) pod pojęciem katastrofy naturalnej rozumie się  zdarzenie 
związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, 
wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe 
występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, 
zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe 
występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi 
albo też działanie innego żywiołu. 
Przeciwdziałanie potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko 
w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej będzie zależne od elementu 
środowiska i dotyczyć będzie działań podejmowanych na wszystkich etapach: 
budowy, eksploatacji i likwidacji: 
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- powodzie: racjonalna gospodarka surowcami, tzn. magazynowanie 
w wyznaczonych do tego miejscach oraz racjonalne bieżące zużycie przyczyniać 
się będą do ograniczania negatywnych skutków klęski żywiołowej, jak np. zalanie 
magazynowanych surowców lub przepełnionych magazynów z produktami 
końcowymi, a przez to negatywny wpływ na otaczające środowisko przez 
zwiększone ilości odpadów lub ich niekontrolowane wydostanie się podczas klęski, 

-  pożary: zapoznanie wszystkim pracowników zakładu z Instrukcją bezpieczeństwa 
pożarowego znajdującą się na terenie zakładu, odpowiednie przeszkolenie 
do podjęcia natychmiastowych działań w przypadku sytuacji kryzysowej, 
przestrzeganie zakazów używania otwartego ognie na terenie zakładu, palenie 
tytoniu tylko w miejscach przeznaczonym na ten cel, 

-  fale upałów: stała kontrola sprawności wentylatorów na hali utrzymujących 
optymalne temperatury w pomieszczeniach w przypadku upałów, 

-  susze: racjonalna gospodarka wodna na terenie zakładu, 
-  burze i deszcze nawalne: zachowanie terenu biologicznie czynnego, kontrola stanu 

odprowadzania ścieków z wód opadowych, instalacja odgromowa, 
-  obfite opady śniegu: dopasowanie wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych 

obiektów zostało dopracowane na etapie projektowania budowli, 
z uwzględnieniem dużych naporów na poszczególne fragmenty 
m.in. przez zalegające pokrywy śnieżne. 

Występowanie niektórych z opisanych rodzajów klęsk żywiołowych może 
spowodować wydłużenie czasu trwania prac budowlanych na etapie budowy lub 
likwidacji np. nawalne deszcze, burze, zalegające obfite pokrywy śnieżne  
oraz powodzie. Uniemożliwienie kontynuowania wykonywanych robót może być 
przyczyną wstrzymania prac do czasu ustabilizowania się warunków pogodowych. 
Ryzyko wystąpienia powyższych zagrożeń na terenie planowanego przedsięwzięcia 
jest nikłe. 
 
Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej: 
Negatywnym zjawiskiem, jakie może towarzyszyć procesowi budowlanemu,  
a także późniejszej eksploatacji obiektu jest niezaprzeczalnie katastrofa budowlana, 
której definicja opisana została w art. 73 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (DZ.U. 2018.01202). Przeciwdziałanie katastrofom polegać będzie przede 
wszystkim na poddawaniu obiektów budowlanych  ustalonej kontroli, o czy mówi art. 
62 oraz dokonywanie napraw, zgodnie z art. 70 ustawy. Ważne będzie również 
angażowanie w przyszłości, zarówno do przeglądów, jak i prac remontowych 
i budowlanych, jedynie osób i firm specjalizujących się w danej dziedzinie 
i posiadających odpowiednie kwalifikacje. 
Minimalizacja negatywnych skutków katastrofy budowlanej polega zarówno 
na doborze odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych i materiałów budowlanych na 
etapie projektowania, jak i w dalszej perspektywie, na etapie eksploatacji 
przedmiotowej inwestycji, na stałej kontroli sprawności instalacji, terminowym 
wykonywaniu przeglądów oraz na wyborze wykwalifikowanych firm specjalistycznych 
dokonujących remontów na terenie zakładu.  
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11.1 Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany oraz 
wpływ klimatu i jego zmian na przedsięwzięcie 

Klimat w miejscowości Gryfice jest umiarkowany ciepły. Opady deszczu są 
znaczne przez cały rok. Obszar jest zaliczany do Cfb przez Köppena i Geigera. 
Średnia temperatura wynosi 8,5 °C. Rocznie występuje około 577 mm opadów. 
Najsuchszym miesiącem jest luty. Występują w tym czasie opady na poziomie 28 
mm. W lipcu opady osiągają wartość szczytową, ze średnią 68 mm. Ze średnią 18.6 
°C lipiec jest najcieplejszym miesiącem. Ze średnią temperaturą -2.6 °C styczeń jest 
najzimniejszym miesiącem. Opady wahają się na poziomie 40 mm pomiędzy 
najsuchszym a najmokrzejszym miesiącem. Wahania roczne temperatur wynoszą 
21,2 °C. 

 
 
Adaptacja przedsięwzięcia do zmian klimatu: 
Fale upałów: 
- Analizowane przedsięwzięcie nie jest związane z wytwarzaniem wysokich 

temperatur w związku z planowana działalnością. Obiekt będzie wykonany 
z materiałów odpornych na działanie wysokich temperatur, zgodnych 
z polskimi normami budowlanymi. 

- Zastosowane materiały budowlane zapewnią odpowiednie warunki 
dla pracowników podczas upałów. 
 

Susze: 
-  realizacja przedsięwzięcia nie będzie znacząco wpływała na zwiększenie 

poboru wody i zużycia wody pobieranej z istniejącej instalacji wodociągowej  
- przedsięwzięcie nie będzie wpływało na warstwy wodonośne  
-  w związku z ryzykiem zwiększenia zanieczyszczenia wody, przy zmniejszonej 

wydajności rozcieńczania, wyższych temperatur i mętności, zakłada się, 
że instalacja nie będzie generowała ścieków o zwiększonej ilości 
zanieczyszczeń. 

- przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie podatnym na pożary. Samo 
też nie będzie wpływało na podatność obszarów sąsiednich na pożary. 
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Ekstremalne opady, zalewania przez rzeki gwałtowne powodzie: 
-  analizowany teren znajduje się poza obszarami zagrożenia powodziowego oraz 

poza terenami zagrożonymi podtopieniami 
Burze i wiatry: 
-  konstrukcja planowanej hali będzie odporna na działanie wiatru 
Osuwiska: 
- przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie, na którym mogą mieć wpływ 

ekstremalne opady lub osuwiska 
 

Fale chłodu i śnieg. Szkody wywołane zamarzaniem i odmarzaniem: 
-   planowany obiekt wykonany będzie z materiałów posiadających zgodność  

z polskimi normami gwarantującymi zachowanie odporności na niskie 
temperatury, 

- konstrukcja budynków będzie spełniała wymogi prawa budowlanego 
w zakresie obciążenia śniegiem, 

-  planowana inwestycja nie będzie potrzebowała dodatkowych źródeł energii. 
 

Przedmiotowa inwestycja nie będzie powodować zmian klimatu. 
 
Wpływ na klimat mają emisje znaczących ilości gazów cieplarniach (dwutlenku 
węgla, metanu) oraz znaczących ilości substancji zubażających warstwę 
ozonową. Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji metanu, 
natomiast ilości emitowanego dwutlenku węgla będą niewielkie w skali globalnej 
i nie będą mieć znaczenia w zakresie oddziaływania na klimat. 

12 Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ 
na środowisko 

Powstające odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych 
miejscach, w sposób bezpieczny dla środowiska, a następnie odbierane przez 
wyspecjalizowane jednostki znajdujące się w rejestrze podmiotów m.in. 
gospodarujących odpadami, dla którego organem właściwym do wpisywania 
do ww. rejestru jest marszałek danego województwa na podstawie art. 49, ust.2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2020.797). 

12.1 Faza realizacji przedsięwzięcia 

Przewidywane rodzaje oraz szacowane ilości odpadów w fazie realizacji 
przedsięwzięcia przedstawia tabela poniżej. 
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Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Sposób i miejsce magazynowania Ilość odpadu 
[Mg] 

08 01 11* Odpady farb i lakierów 
zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne 
substancje niebezpieczne 

Gromadzenie w oryginalnych 
opakowaniach w pomieszczeniu 
kontenerowym- magazynowym, 

zlokalizowanym na placu budowy 

ok. 0,05 

15 01 01 Opakowania z papieru 
i tektury 

Kontener ustawiony na placu 
budowy poza terenami narażonymi 

na podtopienia i zalewanie 
ok. 2 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

Kontener ustawiony na placu 
budowy poza terenami narażonymi 

na podtopienia i zalewanie 
ok. 2 

15 01 03 Opakowania z drewna Place składowe poza terenami 
narażonymi na podtopienia 

 i zalewanie 
ok. 2 

15 01 10* Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone  

Szczelny, zamknięty i oznakowany 
kontener odporny na działanie 

składników umieszczonych w nim 
odpadów, ustawiony na placu 

budowy 

ok. 0,05 

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

szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niż wymienione 

15 02 02 

Kontener ustawiony na placu 
budowy 

ok. 0,02 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

Kontener ustawiony na placu 
budowy 

ok. 10 

17 02 01 Drewno Place składowania poza terenami 
narażonymi na podtopienia  

i zalewanie 
ok. 10 

17 04 05 Żelazo i stal Kontener ustawiony na placu 
budowy 

ok. 10 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym 
kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03 

Place składowania poza terenami 
narażonymi na podtopienia lub 

bezpośredni załadunek na pojazdy 
transportowe 

ok. 339 902 

20 01 01 Papier i tektura Kontener ustawiony na placu 
budowy poza terenami narażonymi 

na podtopienia i zalewanie 
ok. 1 

20 01 02 Szkło  Kontener ustawiony na placu 
budowy poza terenami narażonymi 

na podtopienia i zalewanie 
ok. 1 

20 01 39 Tworzywa sztuczne Kontener ustawiony na placu 
budowy poza terenami narażonymi 

na podtopienia i zalewanie 
ok. 0,5 
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20 01 40 Metale  Kontener ustawiony na placu 
budowy poza terenami narażonymi 

na podtopienia i zalewanie 
ok. 2 

20 02 01 Odpady ulegające 
biodegradacji 

Kontener ustawiony na placu 
budowy poza terenami narażonymi 

na podtopienia i zalewanie 
ok. 1 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

Kontener ustawiony na placu 
budowy poza terenami narażonymi 

na podtopienia i zalewanie 
ok. 3 

 
W związku prowadzeniem racjonalnej gospodarki odpadami na etapie realizacji 
przedsięwzięcia tj. 
 magazynowanie odpadów w odpowiednich, szczelnych pojemnikach 

lub kontenerach, z uwzględnieniem ich właściwości chemicznych i fizycznych,  
na utwardzonym podłożu, 

 selektywne magazynowanie odpadów – niedopuszczanie do ich mieszania, 
 zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, 
 magazynowanie tylko na terenie do którego posiadacz posiada tytuł prawny 
 przekazywanie odpadów firmom posiadającym stosownie uprawnienia  

do ich odbioru, 
 wykorzystanie odpadu 17 05 04 (gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 

wymienione w 17 05 03) do niwelacji terenu, 
spowoduje, że wytworzone odpady nie będą wywierały wpływu na poszczególne 
komponenty środowiska, w tym na glebę i ziemię, wody powierzchniowe 
i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz na zwierzęta. 

 

12.2 Faza eksploatacji przedsięwzięcia 

Na aktualnym etapie projektowania można jedynie w przybliżeniu oszacować 
charakter, rodzaje i ilości odpadów na podstawie danych z działalności 
podobnych obiektów. 
Przewidywane rodzaje oraz szacowane ilości odpadów powstających w roku 
w fazie eksploatacji przedsięwzięcia przedstawia tabela poniżej. 
 

Lp. Kod odpadów Rodzaj odpadów 

Masa odpadów [Mg], miejsce powstania, sposób 
zagospodarowania 

masa 
odpadów 

miejsce powstania zagospodarowanie 

1 03 01 05 

Trociny, wióry, ścinki drewna, 
płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04 
30 

Pakowalnie wyrobów, 
magazyn surowców i 

materiałów 

Sprzedaż osobom 
fizycznym, odbiór przez 
uprawnione podmioty 

2 07 01 03 

Rozpuszczalniki 
chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania 
i ciecze macierzyste 

40 Proces destylacji 
Odbiór przez uprawnione 

podmioty 

3 07 01 07 

Pozostałości podestylacyjne 
i poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców 
15 Proces destylacji 

Odbiór przez uprawnione 
podmioty 
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4 07 02 13 
Odpady z tworzyw 

sztucznych 
120 

Fabryka, linie 
produkcyjne 

Odbiór przez uprawnione 
podmioty 

5 12 01 05 

Odpady z toczenia i 
wygładzania tworzyw 

sztucznych 
720 

Fabryka, linie 
produkcyjne 

Odbiór przez uprawnione 
podmioty, składowanie na 

składowisku, częściowo 
odzysk 

6 12 01 21 
Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż w 12 01 20 
12 

Fabryka, stanowiska 
obróbki mechanicznej 

Odbiór przez uprawnione 
podmioty 

7 13 01 10 
Mineralne oleje hydrauliczne 

nie zawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

1 
Fabryka, instalacje 
hydrauliki siłowe – 

z wymiany 

Odbiór przez uprawnione 
podmioty 

8 13 02 08 
Inne oleje przekładniowe, 

smarowe i silnikowe 
2 

Fabryka, przekładnie na 
liniach – z wymiany 

Odbiór przez uprawnione 
podmioty 

9 14 06 03 
Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników 
20 

Fabryka, płukanie 
mieszalników kompozytu 

i mycie narzędzi 

Część do przekazania do 
spalarni odpadów, część 

odzysk - destylacja 

10 15 01 01 Odpady z papieru i tektury 80 
Pakowalnie wyrobów, 
magazyn surowców 

i materiałów 

Odbiór przez uprawnione 
podmioty 

11 15 01 02 
Odpady opakowań z 
tworzyw sztucznych 

20 

Fabryka – linie 
produkcyjne, magazyn 
surowców i materiałów, 

magazyn handlowy 

Odbiór przez uprawnione 
podmioty 

12 15 01 03 Opakowania z drewna 35 
Magazyn surowców 

i materiałów, magazyn 
handlowy 

Sprzedaż osobom 
fizycznym, odbiór przez 
uprawnione podmioty 

13 15 01 04 Opakowania z metali 25 
Fabryka, warsztat 

mechaniczny, dział form 
Odbiór przez uprawnione 

podmioty 

14 15 01 10 

Opakowana zawierające 
pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

50 

Fabryka, warsztat 
budowy i regeneracji 

form, warsztat 
mechaniczny inne działy 

Odbiór przez uprawnione 
podmioty 

15 15 02 02 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 
wycierania i ubrania 

ochronne zanieczyszczone 
substancjami 

niebezpiecznymi 

12 

Fabryka, warsztat 
budowy i regeneracji 

form, warsztat 
mechaniczny inne działy 

Odbiór przez uprawnione 
podmioty 

16 15 02 03 

Sorbety, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 
wycierania i ubrania 

ochronne inne niż w 1502 02 

5 

Fabryka, warsztat 
budowy i regeneracji 

form, warsztat 
mechaniczny inne działy 

Odbiór przez uprawnione 
podmioty 

17 16 02 13 
Zużyte elementy 

zawierające niebezpieczne 
elementy 

1 
Fabryka i działy 

towarzyszące, biura 
Odbiór przez uprawnione 

podmioty 

18 16 02 14 
Zużyte urządzenia inne niż 
wymienione w 160209 do 

160213 

 
2 

Fabryka i działy 
towarzyszące, biura 

Odbiór przez uprawnione 
podmioty 

19 16 02 16 
Elementu usunięte z zużytych 

urządzeń inne niż 
wymienione w160216 

 
1 

Fabryka i działy 
towarzyszące, biura 

Odbiór przez uprawnione 
podmioty 

20 16 06 02 
Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe 
2 

Fabryka i działy 
towarzyszące 

Odbiór przez uprawnione 
podmioty 
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21 16 03 05 
Organiczne odpady 

zawierające substancje 
niebezpieczne 

15 
Fabryka, magazyn 

surowców 
Odbiór przez uprawnione 

podmioty 

22 16 10 021 
Uwodnione odpady ciekłe 

inne niż wymienione w 16 10 
01 

36,5 
Fabryka, mycie 

posadzek 
Odbiór przez uprawnione 

podmioty 

23 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 1 
Fabryka i działy 
towarzyszące 

Sprzedaż uprawnionym 
podmiotom 

24 17 04 02 Złom aluminium 5 
Fabryka i działy 
towarzyszące 

Sprzedaż uprawnionym 
podmiotom 

25 17 04 05 Złom stalowy 20 
Fabryka i działy 
towarzyszące 

Sprzedaż uprawnionym 
podmiotom 

26 17 04 11 
Kable inne niż wymienione 

w 170410 

1 
 

Fabryka i działy 
towarzyszące 

Sprzedaż uprawnionym 
podmiotom 

 
Wszystkie odpady powstające na terenie zakładu będą usuwane przez 

pracowników gospodarki odpadami do strefy czasowego magazynowania 
odpadów (częściowo zadaszonej) o powierzchni ok.  375 m2, w której będą 
znajdować się kontenery i pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów 
a także stanowisko do destylacji rozpuszczalników organicznych. 
 
Przewiduje się wyposażenie strefy czasowego magazynowania w prasę do 
belowania niektórych rodzajów odpadów. Odbiór odpadów będzie następował 
cyklicznie przez uprawnione podmioty w ramach zawartych umów. 

 
 Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami na etapie eksploatacji 
przedsięwzięcia  oznaczającej ; 
 magazynowanie odpadów w odpowiednich, szczelnych pojemnikach 

lub kontenerach, z uwzględnieniem ich właściwości chemicznych i fizycznych, 
na utwardzonym podłożu, 

 selektywne magazynowanie odpadów – niedopuszczanie do ich mieszania, 
 zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, 
 magazynowanie tylko na terenie, do którego Inwestor będzie posiadał tytuł 

prawny, 
 pakowanie i przygotowywanie odpadów do transportu, 
 przekazywanie odpadów firmom posiadającym stosownie uprawnienia do ich 

odbioru, 

 
1 W zależności od przyjętego rozwiązania przez Inwestora roztwory powstające z mycia posadzek będą 
odprowadzane do kanalizacji sanitarnej (przy wykazaniu braku substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub po uzyskaniu 
stosownego pozwolenia wodnoprawnego) lub będą zbierane i odbierane jako odpad płynny przez stosownego 

odbiorcę. 
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spowoduje , że wytworzone odpady nie będą wywierały wpływu na poszczególne 
komponenty środowiska, w tym na glebę i ziemię, wody powierzchniowe 
i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz na zwierzęta. 

13 Prace rozbiórkowe 
 

Obecnie na terenie planowanego przedsięwzięcia znajduje się konstrukcja 
budowlana oraz nieczynna sieć kanalizacji, które wymagają wykonania rozbiórki. 
Przewiduje się rozbiórkę obiektu kubaturowego oraz nieczynnej instalacji sanitarnej. 
Prace rozbiórkowe nie będą powodować negatywnego oddziaływania na 
środowisko. 
 
Kolejność i prowadzenie prac rozbiórkowych: 
 ogrodzenie i oznakowanie terenu rozbiórki, 
 likwidacja istniejących przyłączy i budynku, 
 prace rozbiórkowe i sukcesywne usuwanie elementów niebezpiecznych oraz 

gruzu. 

14 Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego 
użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony 
środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane 
standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu 

Nie planuje się. 
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Załączniki: 

 
- zagospodarowanie terenu, 
-  karta charakterystyki agregatu prądotwórczego, 
-  Odpowiedź Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie nr sprawy 

WONS-NS.402.372.2020.MF z dnia 31.12.2020 r. dot. stref ochrony przyrody, 
- karty charakterystyki wykorzystywanych surowców. 


