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OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW:
VW - Volkswagen Poznań Sp. z o.o. – Inwestor
MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
WSAG - Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej
WSSE - Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest Park"
PWIK – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni
IPPC - instalacje wymagająca pozwolenia zintegrowanego
VBH - linia odtłuszczająco –fosforanująca w lakierni
KTL – kataforetyczna linia do nakładania pierwszej warstwy lakieru w lakierni
BC 1 i BC2 – linie lakieru bazowego w lakierni
CC1 i CC2 – linie lakieru nawierzchniowego w lakierni
HRK - kabina konserwacji przestrzeni zamkniętych w lakierni
BUS – wydział budowy(wykańczania) samochodów z zabudową specjalną
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1.

WSTĘP
Niniejsze opracowanie stanowi streszczenie raportu o oddziaływaniu na środowisko

projektowanego przedsięwzięcia „Budowa Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we
Wrześni” stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 tekst jednolity ze
zmianami). Wniosek o wydanie decyzji został złożony do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu w dniu 9 czerwca 2014 roku. Organ ten po przeprowadzeniu
postępowania administracyjnego związanego z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko przy udziale społeczeństwa wydał Decyzję z dnia 5 września 2014 roku znak
WOO-II.4210.10.2014.AB.20 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej
inwestycji.
Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie w województwie wielkopolskim, powiecie
wrzesińskim, w granicach gminy Września. Pod realizację zakładu przeznaczono 76 działek
ewidencyjnych w obrębach ewidencyjnych: Chocicza Mała, Białężyce, Obłaczkowo,
Grzymysławice. Całkowita powierzchnia terenu przeznaczonego pod realizację inwestycji
VW wynosi 220,4532 ha. Inwestycja realizowana będzie w granicach Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park", w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności
Gospodarczej (WSAG). Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej powstała na mocy
Uchwały Nr XXIX/347/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 lutego 2014r. Do
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park" przedmiotowe tereny zostały
włączone na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2014 roku
zmieniającego rozporządzenie w sprawie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.
U. z 2014r. poz. 572). Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następowało
przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Teren przeznaczony pod realizację
inwestycji objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
(MPZP).
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Rys. 1
Lokalizacja zakładu VW we Wrześni

2.

KWALIFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Projektowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na

środowisko i społeczeństwo przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze
zmianami) do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
projektowana inwestycja kwalifikowana jest z uwagi na:


budowę instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z
zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych o całkowitej pojemności
wanien procesowych większej niż 30 m3 (§ 2, ust. 1, pkt 15 w/w rozporządzenia)

Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z
cytowanym rozporządzeniem, projektowana inwestycja kwalifikowana jest z uwagi na:


budowę instalacji do spalania paliw w celu wytworzenia energii cieplnej o mocy
cieplnej nie mniejszej niż 25 MW (§ 3, ust. 1, pkt 4 w/w rozporządzenia)



budowę stacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110
kV (§ 3, ust. 1, pkt 6 w/w rozporządzenia)
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budowę instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów, lub
produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych (§ 3, ust. 1, pkt 14 w/w
rozporządzenia)



budowę instalacji do produkcji lub montowania pojazdów (§ 3, ust. 1, pkt 17 w/w
rozporządzenia)



budowę instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub
mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, z
wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego (§ 3, ust. 1, pkt 35 w/w rozporządzenia)



budowę instalacji do podziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów
naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego
2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami
spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych,
inne niż wymienione w pkt 36a i § 2 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia, z wyłączeniem
instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw
domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 20 m3
oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3 (§ 3, ust. 1, pkt 36
w/w rozporządzenia)



budowę instalacji do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów
naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego
2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami
spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych,
inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia, z wyłączeniem instalacji do
magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych,
zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz
zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych
z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych (§ 3,
ust. 1, pkt 37 w/w rozporządzenia)



zabudowę przemysłową, lub magazynową, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o
powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:1 ha, przy czym przez powierzchnię
zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz
pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji
przedsięwzięcia (§ 3, ust. 1, pkt 52 w/w rozporządzenia)
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budowę parkingów samochodowych lub zespołu parkingów wraz z towarzyszącą im
infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, przy czym przez
powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni
zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie
zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego (§ 3, ust. 1, pkt 56 w/w
rozporządzenia)



budowę dróg wewnątrzzakładowych o nawierzchni twardej o całkowitej długości
przedsięwzięcia powyżej 1 km (§ 3, ust. 1, pkt 60 w/w rozporządzenia)



budowę

sieci

kanalizacyjnych

wewnątrzzakładowych

o

całkowitej

długości

przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km (§ 3, ust. 1, pkt 79 w/w rozporządzenia).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku (Dz. U.
2014r. poz. 1169) w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości na
terenie projektowanej inwestycji funkcjonować będą instalacje podlegające przed oddaniem
do użytkowania obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Do instalacji tych
należy zaliczyć:


instalacje do spalania paliw o mocy nominalnej nie mniejszej niż 50 MW (ust. 1 pkt 1
wg załącznika do w/w rozporządzenia).



instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z
zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita
objętość wanien procesowych przekracza 30 m3 (ust. 2 pkt 7 wg załącznika do w/w
rozporządzenia)



instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z
wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczalnika ponad
150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie (ust. 6 pkt 9 wg załącznika do w/w
rozporządzenia).

Do instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego (IPPC) według dwóch pierwszych z
wyżej wymienionych punktów kwalifikowana jest projektowana lakiernia na terenie zakładu.
W zakresie kwalifikacji instalacji do spalania paliw kwalifikacja następuje z uwagi na fakt iż
sumaryczna moc źródeł do wytwarzania energii - spalania paliw na terenie całego zakładu
będzie większa niż 50 MW. Źródła te będą rozmieszczone w poszczególnych obiektach na
terenie zakładu.
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3.

LOKALIZACJA INWESTYCJI
Teren przewidziany pod budowę nowej fabryki VW położony na południowy zachód od

Wrześni zajmuje 220,4532 ha pomiędzy miejscowościami: Białężyce, Obłaczkowo,
Chwalibogowo, Grzymysławice, Chocicza Mała.
Faktyczne otoczenie terenu projektowanej inwestycji stanowią:


od wschodu linia kolejowa nr 281, dalej pola uprawne fragmentarycznie objęte
WSAG i zabudowa m. Obłaczkowo



od południa pola uprawne fragmentarycznie objęte WSAG i dalej zabudowa m.
Chwalibogowo



od zachodu pola uprawne fragmentarycznie objęte WSAG i dalej od północnego
zachodu zabudowa m. Chocicza Mała



od północy fragmentarycznie stara droga wojewódzka nr 432 (droga utraciła status
drogi wojewódzkiej), pola uprawne fragmentarycznie objęte WSAG, zabudowa m.
Białężyce, tereny aktywności gospodarczej w obrębie m. Białężyce.

Tereny przeznaczone pod realizację inwestycji w przeszłości wykorzystywane były w
przeważającej części dla potrzeb rolnictwa. Prowadzono tu głównie uprawy zbożowe.
Fragmentarycznie zajęte były też przez drogi publiczne i rowy melioracyjne.
Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej w rejonie
projektowanej inwestycji położone są:


w rejonie m. Białężyce na północ od obszaru inwestycji - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, mieszkaniowej z usługami, oraz
zagrodowej



w rejonie m. Czachrowo na północny wschód od obszaru inwestycji - tereny
zabudowy mieszkaniowej z usługami, oraz zagrodowej i jednorodzinnej



w rejonie m. Obłaczkowo na wschód od obszaru inwestycji - tereny zabudowy
jednorodzinnej, tereny zabudowy wielorodzinnej, mieszkaniowej z usługami, oraz
zagrodowej



w rejonie m. Chwalibogowo na południe od obszaru inwestycji - tereny zabudowy
wielorodzinnej, mieszkaniowej z usługami, oraz zagrodowej, jednorodzinnej i
budynek szkoły
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w rejonie m. Grzymysławice na południowy zachód od obszaru inwestycji - tereny
zabudowy mieszkaniowej z usługami, oraz zagrodowej, zabudowy jednorodzinnej i
rekreacyjnej



w rejonie m. Chocicza Mała na zachód i północ od obszaru inwestycji - tereny
zabudowy zagrodowej i tereny usług rekreacyjnych i zamieszkania zbiorowego.

Jak już wspomniano inwestycja realizowana będzie w granicach Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej "Invest Park", w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
W ramach przystosowania terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej do ich
docelowego przeznaczenia i zagospodarowania pod przemysł i usługi podjętych zostało
szereg działań, między innymi przez Gminę Września, Starostwo Powiatowe we Wrześni,
Wojewodę Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i WSSE, w tym
między innymi:


uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego



wyłącznie z produkcji rolnej gruntów III, IV i V klasy bonitacyjnej



wycinka drzew i krzewów



makroniwelacja terenów



przebudowa drogi wojewódzkiej nr 432



przebudowa linii kolejowej nr 281 w celu możliwości budowy bocznicy kolejowej na
terenie WSAG



przebudowa i budowa nowego układu sieci dróg gminnych, powiatowych i
wojewódzkich



przebudowa sieci melioracyjnych



rozbudowa sieci kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych



rozbudowa sieci wodociągowych



rozbudowa sieci gazowych



rozbudowa sieci energetycznych i stacji elektroenergetycznych.

Powstanie strefy ekonomicznej we Wrześni i lokalizacja w niej nowej fabryki samochodów,
stwarza duże szanse rozwoju lokalnej działalności gospodarczej i poprawy warunków życia
lokalnej społeczności.

9

4.

OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA I GŁÓWNE CECHY PROCESÓW
PRODUKCYJNYCH

Na terenie projektowanego zakładu prowadzona będzie produkcja rożnych wersji samochodu
użytkowego nowej generacji VW Crafter. Samochody te w wersji finalnej będą
wykorzystywane do transportu ładunków, osób i jako samochody specjalne (np. policyjne,
pocztowe). W zależności od modelu i wersji będą one miały masę do 3,5 ton i powyżej
3,5 ton. Analiza wpływu na środowisko w raporcie została wykonana w oparciu o
maksymalne zużycia surowców i materiałów podane przez Inwestora.
W ramach projektowanej inwestycji projektuje się budowę następujących obiektów,
budynków, budowli i instalacji:


budynek centrum dostaw i magazynowania surowców, podzespołów i opakowań –
park dostawców (centrum dostaw i składowe) (H1)



wydział budowy karoserii (H2)



wydział lakierni (H3)



wydział montażu i wykończenia (finish) (H4)



budowa samochodów specjalnych (BUS) (H5)



budynek wielofunkcyjny - (Spine+TC+Pilotorga na planie zagospodarowania terenu) (biura, kantyna, IT, zaplecze socjalne, centrum techniczne, prototypownia, zakładowa
przychodnia medyczna, serwerownia, warsztaty utrzymania ruchu, itd.) (H6)



budynek mediów (H7)



magazyn odpadów (H8)



zakładowy magazyn paliw i płynów technicznych ze stacją paliw (H9)



plac gotowych wyrobów z miejscem załadunku pojazdów gotowych na system
transportu samochodowego i kolejowego – Outbound z obiektem socjalno biurowym
(H10)



stacje transformatorowe (H11)



estakady transportu technologicznego wraz z systemem sterowania



magazyny gazów technicznych



zespoły wartowni, portierni, posterunków



zadaszenia nad nawierzchniami utwardzonymi



dedykowane laboratoria na poszczególnych wydziałach
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instalacje chłodzenia wody z zespołem chłodni



przyłącza sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej



instalacje mediów podziemne i naziemne



bocznica kolejowa wraz z rozjazdem z linii kolejowej 281



układy komunikacji wewnętrznej z miejscami postojowymi, place manewrowe,
składowe, rozładunkowe



tor testowy samochodów z rampą najazdową do kontroli podwozia



instalacja kanalizacji deszczowej z systemem podczyszczania ścieków deszczowych
będącym integralną częścią kanalizacji



instalacja kanalizacji mieszaniny ścieków sanitarnych i przemysłowych – kanalizacja
sanitarno – przemysłowa wewnątrzzakładowa



ogrodzenie i oświetlenie terenu



obszary biologicznie czynne.

W zlokalizowanym w centrum zakładu budynku wielofunkcyjnym przewidziano: dział
zapewnienia jakości, prototypownię, powierzchnie biurowe i socjalne, zakładową
przychodnię medyczną, centrum IT, kantynę, warsztaty utrzymania ruchu. Wokół budynku
centralnego (Spine+TC+Pilotorga na planie zagospodarowania terenu) rozmieszczono hale
działów: budowa karoserii, lakierni z centrum sterowniczym oraz montaż z wykańczaniem.
Rozmieszczenie działów zostało zoptymalizowane pod względem przepływu produkcyjnego.
Logistyka poszczególnych działów jest zintegrowana w odpowiednich halach branżowych.
W poszczególnych halach produkcyjnych poza liniami produkcyjnymi wydzielone będą
między innymi:
-

pomieszczenia rozdzielni średniego napięcia

-

stacje transformatorowe (np. na platformach, podestach lub w nadbudówkach penthausach)

-

warsztaty serwisowe

-

magazyny materiałów bieżących

-

pomieszczenia socjalne związane z procesem

-

pomieszczenia biurowe związane z procesem.

Na dachach obiektów powstaną nadbudówki nazywane Penthouse w których zlokalizowane
będą urządzenia techniczne jak np. centrale wentylacyjne, stacje transformatorowe,
rozdzielnice, itp. Wszystkie drogi wewnętrzne i place zostaną wykonane jako utwardzone o
nawierzchniach betonowych, asfaltowych, lub z kostki betonowej. Fragmentarycznie
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nawierzchnie będą wykonane jako szczelne (np. w rejonie magazynu paliw i płynów
technicznych, magazynu odpadów, lakierni). Przy wszystkich powierzchniach szczelnych
skanalizowanych zaprojektowano zbiorniki podziemne, szczelne, do których może zostać
skierowany awaryjny wyciek substancji.

PARK DOSTAWCÓW
MONTAŻ
SPAWALNIA

MONTAŻ - FINISH
LAKIERNIA

Rys. 2
Koncepcja zagospodarowania terenu zakładu i główne obiekty zakładu
Wjazd na teren zakładu prowadzony będzie z dwóch bram – północnej i zachodniej. Brama
północna będzie przeznaczona dla transportu ciężarowego a zachodnia dla pojazdów
osobowych. Dodatkowo funkcjonować będzie brama od strony południowej wykorzystywana
w sytuacjach awaryjnych np. przez straż pożarną. Po wewnętrznej stronie ogrodzenia wokół
terenu zakładu planowana jest budowa drogi technologicznej – objazdowej wykorzystywanej
np. w sytuacjach awaryjnych.
Zakłada się następujący schemat pracy produkcyjnej zakładu:


7 dni w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli)



3 zmiany dziennie



260 dni w roku

Zakładana obecnie maksymalna wielkość produkcji zakładu to:


20 pojazdów w ciągu godziny



450 pojazdów w ciągu doby



100 000 pojazdów w ciągu roku
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Zaopatrzenie we wszystkie media realizowane będzie przez zewnętrznych dostawców.
Energię elektryczną dostarczy ENEA Operator, gaz dostarczy PGNiG. Zaopatrzenie w wodę i
odbiór ścieków przemysłowych i bytowych zapewni Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji we Wrześni. Ścieki deszczowe będą odprowadzane do gminnej kanalizacji
deszczowej.
Proces produkcji pojazdów rozpoczynać się będzie na wydziale budowy karoserii. W procesie
produkcji karoserii wykorzystywana jest blacha wytłoczona, stalowa, ocynkowana. W ramach
procesu produkcji następować będzie:


łączenie części w podzespoły (podłogi, ściany boczne, dach) polegające na składaniu
dostarczonych z zewnątrz elementów w większe zespoły, oraz trwałym ich łączeniu przy pomocy będących na wyposażeniu linii: transformatorowych zgrzewarek
punktowych, robotów do zgrzewania, półautomatów do spawania w osłonie gazów
ochronnych, oraz urządzeń do spawania i lutowania laserowego oraz nakładania kleju
konstrukcyjnego, wykonywaniu połączeń kształtowych i śrubowych



łączenie podzespołów w surowe nadwozia polegające na łączeniu wcześniej
przygotowanych zespołów w surowe nadwozia, stosując trwałe połączenia:
zgrzewanie,

lutowanie,

spawanie

i

klejenie

-

wykonywane

za

pomocą

transformatorowych zgrzewarek punktowych, robotów do zgrzewania, półautomatów
do spawania w osłonie gazów ochronnych oraz urządzeń do spawania i lutowania
laserowego, oraz nakładania kleju konstrukcyjnego, wykonywaniu połączeń
kształtowych i śrubowych


wykańczanie surowego nadwozia polegające na spawaniu, oraz na klejeniu przy
użyciu półautomatów do spawania w osłonie gazów ochronnych oraz urządzenia do
dozowania kleju, lokalnym szlifowaniu karoserii, przy użyciu narzędzi szlifierskich



uzbrajanie nadwozia na linii montażu części zewnętrznych i pasowania na której
wykonywane są operacje montażu i pasowania elementów wyposażenia nadwozia (np.
błotniki, drzwi, maska przednia, itd.), w ramach tego procesu wykonywane są
połączenia gwintowe



obróbka końcowa polegająca na lokalnym szlifowaniu końcowym powierzchni
zewnętrznych



czyszczenie na sucho karoserii z resztek kleju przy wykorzystaniu środka
czyszczącego.
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Końcowym etapem procesu technologicznego produkcji karoserii jest weryfikacja
jakościowa. Z wydziału budowy karoserii surowe nadwozia dostarczone będą do wydziału
lakierni gdzie po wykonaniu prac przygotowawczych oraz zabezpieczających kierowane będą
na poszczególne etapy procesu produkcyjnego w hali lakierni. Procesy lakierowania odbywać
się będą na poszczególnych liniach technologicznych:


VBH –linia myjąco-fosforanująca



KTL – Kataforetyczna linia do nakładania pierwszej warstwy farby



PVC - Linia uszczelnienia karoserii masą PVC



Linia podkładu – międzywarstwa wypełniająca (Füllera)



Linie lakieru bazowego (BC1 i BC2)



Linie Klarlack (CC1 i CC2)



Obróbka końcowa



Spot –Repair - kabiny poprawek lakierniczych



Klejenie uszczelniające i usztywniające, oraz linia DEKOR



HRK - linia konserwacji przestrzeni zamkniętych

Po przeprowadzeniu procesu lakierowania w hali lakierni karoseria będzie przez bufor
transportowy przekazywana do hali wydziału montażu. Wewnątrz hali wydziału montażu
wydzielone będą części linii montażowych i magazynowo logistyczne.
Wydział montażu składa się z:


obszaru podmontażu kokpitu



obszaru podmontażu drzwi



obszaru podmontażu mechanizmów napędowych, zespołów napędowych i podwozi



siedmioodcinkowej linii (sekcji) montażu głównego (1-7)



obszaru prac wykończeniowych i kontroli – tzw. finish

Kompletne pojazdy z hali montażu będą kierowane na tor testowy zlokalizowany pomiędzy
budynkami lakierni i montażu. Następnie po odbyciu testów zostaną skierowane na plac
pojazdów gotowych. Na plac ten będą podjeżdżać samochody ciężarowe do transportu
wyprodukowanych pojazdów, tam nastąpi ich załadunek i następnie wywóz z terenu fabryki.
Przy placu tym funkcjonować będzie także dworzec kolejowy załadunku pojazdów gdzie
nowe samochody trafią na wagony kolejowe którymi zostaną wywiezione z terenu zakładu.
Dla potrzeb odbioru wyprodukowanych pojazdów taborem kolejowym zaprojektowano
bocznicę kolejową o długości około 1,5 km. Bocznica składać się będzie od jednego do pięciu
torów umożliwiających postój i manewrowanie składów.
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Dla zapewnienia prawidłowej pracy zakładu funkcjonować będą następujące obiekty:


Budynek wielofunkcyjny - będzie to trzykondygnacyjny obiekt ze zlokalizowaną
wewnątrz następującą infrastrukturą: hala pilotażowa prototypów, warsztaty
utrzymania

ruchu,

zaplecza

socjalno

-

biurowe,

zaplecze

administracyjne,

pomieszczenia laboratoryjne, zakładowa przychodnia medyczna, centrum zapewnienia
jakości, kantyna i centrum IT.


Wydział budowy samochodów specjalnych gdzie zlokalizowane będą stanowiska do
wykonywania prac adaptacyjnych mających na celu przystosowanie typowych
samochodów do celów specjalnych (np. samochody policyjne, warsztatowe, ze
specjalnym oprzyrządowaniem lub ze specjalistyczną zabudową)



Budynek mediów gdzie doprowadzone będą przyłącza gazu i wody. W budynku tym
nastąpi rozdział mediów na poszczególne obiekty zakładu. Ponadto będzie tam
zlokalizowana instalacja wytwarzania sprężonego powietrza, centrala instalacji
tryskaczowych i stacji wody lodowej. W budynku tym zlokalizowana będzie także
kotłownia produkująca ciepłą wodę dla celów grzewczych, procesowych i
użytkowych na terenie zakładu. Projektowana kotłownia wyposażona będzie w 3 kotły
o mocy 6 MW każdy opalane gazem ziemnym. Przy budynku mediów zostaną
zlokalizowane wieże chłodnicze. Będzie to pięć wieży o mocy 3,4 MW każda. Cztery
z nich pracować będą w ruchu ciągłym, jedna stanowi rezerwę awaryjną.



Magazyn odpadów do zbierania i magazynowania odpadów powstających w trakcie
pracy zakładu zabezpieczający całkowicie środowisko przed możliwym potencjalnym
oddziaływaniem

wytwarzanych

i

magazynowanych

odpadów.

Odpady

na

poszczególnych liniach procesowych i w poszczególnych obiektach będą zbierane do
odpowiednich pojemników w pełni zabezpieczonych przed oddziaływaniem na
środowisko i albo odbierane bezpośrednio z tych miejsc do przetworzenia poza
zakładem, względnie przewożone w dedykowanych pojemnikach do magazynu
odpadów, gdzie będą magazynowane do czasu zebrania partii zapewniającej opłacalny
transport. Magazyn odpadów będzie posiadał wydzielone miejsca na odpady
niebezpieczne i odpady inne niż niebezpieczne.


Magazyn paliw i płynów technicznych ze stacją paliw to zespół obiektów które dzięki
zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych może pracować przez
całą dobę, bezobsługowo. Obiekt magazynowania paliw i płynów technicznych, oraz
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stacja tankowania pojazdów zakładowych obsługiwać będą obrót paliwami i płynami
technicznymi na terenie całego zakładu.


Magazyn surowców, części i podzespołów wykorzystywany do przyjęcia i
magazynowania podzespołów do produkcji samochodów, surowców do produkcji,
magazynowania pustych opakowań zwrotnych.

5.

OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH
Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest na wysoczyźnie średzko-wrzesińskiej

będącej subregionem wysoczyzny gnieźnieńskiej. Pod względem morfologicznym teren ten to
bezjeziorna płaska równina morenowa, o monotonnym ukształtowaniu powierzchni i
deniwelacjach 2,5 – 6,4 m, wyniesiona pierwotnie w granicach projektowanej inwestycji do
rzędnej 105,8 – 112,2 m n.p.m., oraz nachylona ku południowi i południowemu zachodowi.
Obszar planowanej inwestycji należy do dorzecza rzeki Warty, a wyznaczone na tym terenie
działy wodne są III i IV – go rzędu. Głównym ciekiem jest rzeka Wrześnica oddalona o około
4 km w kierunku wschodnim od analizowanego terenu, natomiast w odległości około 2 km w
kierunku zachodnim zlokalizowana jest rzeka Wielka.
Wody podziemne w rejonie projektowanej inwestycji występują w osadach
czwartorzędu i neogenu. Woda gruntowa pierwszego poziomu występuje w postaci
swobodnego zwierciadła w obrębie piasków zalegających na glinach morenowych, oraz w
postaci naporowego lub swobodnego zwierciadła w piaskach środglinowych i w postaci
sączeń w strefie glin morenowych facji ablacyjnej. W trakcie prowadzonych badań
(styczeń/luty 2014) zwierciadło wody na terenie inwestycji stabilizowało się w przedziale
rzędnych od 101,11 do 106,93 m n.p.m. Poziom międzyglinowy górny w osadach
czwartorzędu o nieciągłym charakterze tworzą niewielkie i nieliczne struktury i
przewarstwienia fluwioglacjalne i rzeczne piaszczysto-żwirowe, występujące na obszarze
wysoczyzny pomiędzy seriami glin. Posiadają miąższość lokalnie dochodzącą do 20,0 m
(poza terenem inwestycji) i są z reguły mało zasobne w wodę. Neogeńskie piętro wodonośne
występuje na całym terenie w rejonie Wrześni, w tym w podłożu projektowanej inwestycji i
związane jest z utworami piaszczystymi miocenu zalegającymi w przedziale rzędnych od 30
do 70 m n.p.m. Stanowi ono część Głównego Zbiornika Wód Podziemnych w Polsce GZWP
nr 143 Subzbiornik Inowrocław – Gniezno. Teren inwestycji położony jest poza wydzielonym
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i ustanowionymi na mocy prawa strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych i obszarami
ochronnymi zbiorników wód podziemnych,
Wykonane badania stanu zanieczyszczenia gruntów w rejonie projektowanej
inwestycji

udokumentowały

brak

zanieczyszczeń

substancjami

specyficznymi

np.

węglowodorami ropopochodnymi, smarami, olejami, farbami. Lokalnie zanotowano
nieznacznie

podwyższone

zawartości

wybranych

pestycydów

chloroorganicznych

(DDT/DDE). Wartości te jednak nie przekraczały stężeń dopuszczalnych dla terenów
przemysłowych. Wody gruntowe w podłożu inwestycji charakteryzują się podwyższoną
zwartością azotanów. Pod względem zawartości metali ciężkich i substancji ropopochodnych,
oraz chlorków, siarczanów, sodu, potasu wody gruntowe w rejonie lokalizacji inwestycji
charakteryzują się bardzo dobrą lub dobrą klasą jakości.
Warunki klimatyczne w rejonie lokalizacji inwestycji warunkowane są wpływami mas
powietrza morskiego oraz kontynentalnego, jakie napływają na teren całej Wielkopolski.
Liczba dni słonecznych wynosi ponad 50 a dni pochmurnych – poniżej 130. Liczba dni
mroźnych waha się od 30 do 50, a dni z przymrozkami od 100 do 110. Średni czas trwania
pokrywy śnieżnej waha się od 50 do 80. Warunki klimatyczne mające decydujący wpływ na
stopień zanieczyszczenia powietrza i na migrację zanieczyszczeń w powietrzu na omawianym
obszarze kształtują masy powietrza polarno – morskiego, które pojawiają się tu z
częstotliwością około 80 % jesienią, a latem około 85 %. Wiosną i zimą częstość
występowania w/w mas powietrza nie przekracza 69 %. Znacznie rzadziej w omawianym
rejonie pojawiają się masy powietrza polarno – kontynentalnego, którego obecność obserwuje
się przeważnie zimą i wiosną. Do napływających mas powietrza najczęściej nawiązują
kierunki wiatrów. Wartości średnie roczne częstości występowania poszczególnych
kierunków wiatru wskazują, że na omawianym obszarze najczęściej obserwowane są wiatry z
sektora zachodniego. Średnia roczna temperatura w latach 1951 – 1990 wynosiła 8,2 0C. W
latach 1995 – 2002 średnie roczne temperatury wahały się w przedziale 6,90C – 10,00C.
Średnie roczne sumy opadów w rejonie Poznania w latach 1951 – 1980 kształtowały się na
poziomie 528 mm przy minimalnych wynoszących 321 mm i maksymalnych 773 mm. W
latach 1995 – 2013 ilość opadów kształtowała się w przedziale 355,1 mm– 712,9 mm.
Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza dla rejonu lokalizacji inwestycji na podstawie
informacji podanej przez WIOŚ Poznań pismem z dnia 14 kwietnia 2014r. znak
WM.7016.1.216.2014/1479W przedstawia się następująco:


SO2 = 6,0 µg/m3 przy dopuszczalnym stężeniu 20 µg/m3



NO2 – 15,0 µg/m3 przy dopuszczalnym stężeniu 40 µg/m3
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Pył PM 10 – 29,0 µg/m3 przy dopuszczalnym stężeniu 40 µg/m3



Pył PM 2,5 – 18,0 µg/m3 przy dopuszczalnym stężeniu 20 µg/m3



Benzen – 2,3 µg/m3 przy dopuszczalnym stężeniu 5 µg/m3



Ołów – 0,02 µg/m3 przy dopuszczalnym stężeniu 0,5 µg/m3
W celu określenia aktualnych warunków akustycznych w sąsiedztwie inwestycji

wykonano na etapie sporządzania raportu pomiary hałasu w rejonie najbliższych terenów
podlegających ochronie akustycznej w porze dziennej i nocnej. Do pomiarów wytypowano 4
punkty w rejonie najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej. Z wykonanych
pomiarów wynika, że poziom hałasu emitowany ze wszystkich aktualnie istniejących źródeł
hałasu w wytypowanych punktach nie przekracza wartości dopuszczalnych zarówno w porze
nocnej jak i dziennej dla hałasu emitowanego zarówno ze źródeł przemysłowych jak i dróg i
linii kolejowych. Należy jednak wyraźnie podkreślić, iż w chwili obecnej zdecydowany, a
właściwie całkowity wpływ na klimat akustyczny w omawianym rejonie ma ruch drogowy, w
tym drogi krajowe, wojewódzkie oraz autostrada A2. W trackie pomiarów nie
zidentyfikowano żadnego źródła o charakterze przemysłowym kształtującego klimat
akustyczny.
Świat zwierzęcy w najbliższym toczeniu terenu inwestycji jest typowy dla nizinnych
obszarów wielkopolski. Dominacja pól uprawnych, znikomy odsetek użytków zielonych w
okolicy decydują o egzystencji gatunków pospolitych charakterystycznych dla krajobrazu
rolniczego. Identyfikowano w terenie głównie sarny, lisy, zające, krety, bażanty, kuny, łasice,
tchórze, ryjówki, myszy polne. o. Świat ptaków w rejonie inwestycji był i jest stosunkowo
ubogi. Wpływ na niski stan populacji ptactwa ma polny charakter terenów w okolicy, brak
zbiorników wodnych, niewielka ilość cieków i rowy okresowo wysychające. Występujące tu
ptaki należą do gatunków popularnych i licznie występujących na obszarze kraju. Gatunkami
lęgowymi w okolicy projektowanej inwestycji są wróblowce i kuraki: kuropatwy, przepiórki,
bażanty. Ptakami przelotowymi są dzikie kaczki i gęsi. W odległości około 4 km na
południowy wschód od terenu inwestycji położny jest obszar ważny dla ptaków w okresie
gniazdowania i migracji - obszar nr 36 – Bagna koło Biechowa. Znacznie dalej, bo około 11
km na południe i południowy zachód od terenu inwestycji położona jest ostoja ptaków o
znaczeniu międzynarodowym (według OTOP) – Dolina Średzkiej Strugi i Maskawy.
W rejonie lokalizacji projektowanej inwestycji jak i najbliższej okolicy nie występują także
żadne obszary poddane ochronie na mocy prawa i obszary NATURA 2000. Najbliższe z nich
to:
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Obszar NATURA 2000 PLH300049 Grądy w Czerniejewie odległego około 7 km na
północ



Obszar NATURA 2000 PLH300053 Lasy Żerkowsko – Czeszewskie odległego około
14 km na południe



Obszar NATURA 2000 PLH300009 Ostoja Nadwarciańska odległego około 17 km na
południowy wschód



Obszar NATURA 2000 PLB300002 Dolina Środkowej Warty odległego o około 14,5
km na południe



Obszar chronionego krajobrazu Szwajcaria Żerkowska odległego o około 16 km na
południowy wschód



Żerkowsko Czeszewskiego Parku Krajobrazowego odległego o około 10,5 km na
południe.

Rys. 3
Lokalizacja inwestycji na tle obszarów siedliskowych NATURA 2000 (

19

)

Rys. 4
Lokalizacja inwestycji na tle obszarów ptasich NATURA 2000 (

)

Główne korytarze ekologiczne w rejonie projektowanej inwestycji są znacznie oddalone od
jej terenu (około 1,5 – 7 km na zachód, wschód i południowy wschód) i związane są dolinami
cieków Wielka, Struga, Miłosławka, Wrześnica, oraz mające przebieg południkowy z
ukierunkowaniem na południowy zachód.
W granicach obszaru przeznaczonego pod inwestycję nie występowały i nie występują
chronione gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze.
Na terenie projektowanej inwestycji nie występują żadne obiekty budowlane
stanowiące obiekty zabytkowe i wpisane do rejestru zabytków. Nie występują też obiekty i
miejsca kultu religijnego. Na północny zachód do terenu inwestycji znajduje się park we wsi
Chocicza Mała wpisany do rejestru zabytków pod nr rej.: 2061/A z 1.1986. W
miejscowościach położonych w otoczeniu projektowanej inwestycji występują:


w Białężycach zespół dworski z 1908 składający się z dworu i parku (nr rej.: 1730/A z
29.04.1975) - około 0,5 km na północ od terenu inwestycji



w Chociczy Wielkiej park z przełomu XIX i XX w. (nr rej.: 2060/A z 1.1986) - około
1 km na północ od terenu inwestycji
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w Chwalibogowie zespół pałacowy z XIX w. (nr rej.: 1452/A z 8.06.1973) - około 1,2
km na południe od terenu inwestycji



w Grzymysławicach park z końca XIX w. (nr rej.: 2104/A z 28.11.1986) - około 0,7
km na południowy zachód od terenu inwestycji

Zgodnie z zapisami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla
ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego na omawianym terenie inwestycje
wymagające prac ziemnych należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi
ochrony konserwatorskiej. Prowadzone prace niwelacyjne na terenie inwestycji poprzedzone
były pracami archeologicznymi.

6.

WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA
Volkswagen dla inwestycji „ Budowa Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter”

przeanalizował możliwość lokalizacji w kilku krajach Europy. Budowę nowej fabryki
rozważano na terenie Austrii, Węgier, Turcji, Polski. Rzeczpospolita Polska została wybrana
przez VW jako lokalizacji dająca zaufanie dla dwóch zasadniczych kierunków rozwojowych
gospodarczego i politycznego, co pozwala VW na generowanie długoterminowych i trwałych
planowań inwestycyjnych. Ponadto Volkswagen posiada wieloletnie zaangażowanie
gospodarcze w Polsce sięgające 1993 roku, a więc ma silne relacje z polską gospodarką i
doświadczenie w zakresie ustawodawstwa tym kraju. Na terenie Polski rozważano kilka
lokalizacji, między innym rejon Dolnego i Górnego Śląska, Okolice Stargardu
Szczecińskiego, okolice Buku, Stęszewa i Wrześni. Analizowano miejsca lokalizacji pod
względem: układów komunikacyjnych, uwarunkowań środowiskowych w tym między innym
warunków gruntowo – wodnych, odległości od obszarów chronionych (w tym NATURA
2000), stosunków własnościowych, ekonomicznym. Teren w rejonie Wrześni został wybrany
z uwagi na korzystne uwarunkowania gospodarcze jak i środowiskowe. Można tu
wykorzystać aspekty synergii gospodarki oraz środowiska. Z punktu widzenia gospodarki
Volkswagen może wykorzystać sieć dostawców oraz logistycznych procesów z istniejących
zakładów na terenie Poznania (oddalonego ok. 50 km od Wrześni). Niesie to ze sobą z punktu
widzenia środowiska znaczące zalety. Procesy logistyczne (Inbound i Outbound) mogą zostać
włączone do istniejących struktur logistycznych, dzięki czemu uniknie się pokonywania
niepotrzebnych odcinków (tras) oraz związanej z tym emisji. Istotna była też bliskość linii
kolejowej Berlin -Warszawa , autostrady A2 i istniejących mediów (energia elektryczna, gaz,
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woda) w rejonie inwestycji co ogranicza ingerencję w środowisko przyrodnicze poza samym
terenem lokalizacji zakładu.
Przy tworzeniu planu zagospodarowania zakładu i doborze technologii produkcji,
przeanalizowano różne warianty i wybrano te najkorzystniejsze dla środowiska:


kompaktowy system budowy zakładu co generuje wyłącznie niezbędny transport
osób, materiałów oraz ruch pojazdów znajdujących się w produkcji



obieg wody chłodzącej zgrzewadeł spawalniczych który stworzono jako system
cyrkulacyjny, dzięki czemu zapobiega się niepotrzebnemu zużyciu wody znacząco
obniżając zapotrzebowanie na wodę chłodzącą



możliwość wielokrotnego wykorzystania pojemników, np. kleje do działu karoserii
dostarczane będą w beczkach z inlinerem dzięki któremu beczka może być ponownie
napełniona przez dostawcę



minimalizację zużycia wody w obszarze VBH i KTL na terenie lakierni gdzie
zastosowano cyrkulację wody procesowej



wprowadzenie w strefie VBH kąpieli niskotemperaturowych zamiennie za
wysokotemperaturowe ograniczając parowanie wody i zużycie gazu do utrzymania
temperatury



zastosowanie procesu odzysku farb i zawracanie ich do procesu



zamknięcie obiegów kąpieli w strefie KTL i proces ich podczyszczania co ogranicza
emisje ścieków i zużycie wody



aplikację PVC, międzywarstwy wypełniającej Füllera oraz lakieru nawierzchniowego
zgodnie z aktualnym stanem techniki, co niesie ze sobą wysoką efektywność
wykorzystania surowców



wentylację kabin powietrzem obiegowym, ograniczając dzięki temu ilość pobieranego
świeżego powietrza



proces wytrącania suchego spreju lakierowego co prowadzi do oszczędności
znacznych ilości wody oraz energii w porównaniu z oczyszczaniem powietrza w
technologii płukania na mokro (venturi), dodatkowo zmniejsza się poziom emisji
hałasu instalacji i minimalizuje wytwarzanie szlamów lakierniczych



technologię natryskową przestrzeni pustych która w porównaniu z konwencjonalnym
procesem strumieniowym znacznie zaoszczędza energię, powierzchnię oraz materiał
– wosk
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w strefie międzywarstwy wypełniającej i lakieru BC zastosowano surowce
wodorozcieńczalne co w decydujący sposób wpływa na ograniczenie emisji LZO w
stosunku do wykorzystania lakierów rozpuszczalnikowych



w celu ograniczenia zużycia materiału malarskiego i poprawy skuteczności
lakierowania wprowadzono automatyczny elektrostatyczny natrysk zamiennie za
pneumatyczny.



w kabinie konserwacji przestrzeni zamkniętych HRK nakładana będzie ochrona
antykorozyjna przy użyciu bezrozpuszczalnikowego wosku stosowanego na zimno, co
eliminuje konieczność wykorzystania ciepła do podgrzewania i utrzymywania wosku
w obiegu w wariancie stosowania wosku na gorąco



wyposażenie suszarek KTL, PVC i warstw wierzchnich CC, oraz linii FÜLLERA i
CC1 oraz CC2 w instalację TNV (termiczne dopalanie) przeznaczoną do redukcji
emisji LZO



dostarczanie na taśmy montażowe na wydziale montażu przewodami wyłącznie
niezbędnych minimalnych ilości materiałów (paliwo, olej wspomagania układu
kierowniczego, płyny chłodzące itp.), utrzymując przez to stan napełnienia na
poziomie możliwie niskim, który niezbędny jest do prowadzenia czynności



w obszarze wykańczania montażowego („Finish”) woda do badania szczelności
pojazdów wykorzystywana będzie w procesie cyrkulacyjnym, dzięki czemu unika się
znaczącego zapotrzebowania na wodę oraz wytwarzania ścieków jak ma to miejsce w
obiegach otwartych



centralny magazyn i transport paliw i płynów technicznych dedykowanymi
szczelnymi rurociągami zamiast pojedynczych zbiorników umieszczonych w hali
montażu co ogranicza zapotrzebowanie na powierzchnie i narażenie na mechaniczne
uszkodzenia.



wykorzystanie w logistyce wewnątrzzakładowej zasady „Milk Run – zasada
mleczarza”, która obejmuje powiązanie ze sobą różnych transportów, dzięki czemu
unika się pustych przelotów



utrzymywanie stanów magazynowych na niskim poziomie („Just in Time”) w celu
uniknięcia w procesach logistycznych niepotrzebnych nakładów energetycznych oraz
zapotrzebowania na powierzchnię
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zastosowanie kontenerów, pojemników i opakowań wielokrotnego użycia, aby
uniknąć odpadów opakowaniowych występujących w przypadku stosowana opakowań
jednorazowych



wprowadzenie transportu kolejowego gotowych pojazdów celem ograniczenia
uciążliwość transportu na drogach publicznych



oparcie systemów grzewczych i technologicznych o ekologiczne paliwo – gaz ziemny



pozamykanie na terenie zakładu możliwie maksymalne wszystkich obiegów i
wprowadzenie podczyszczania ścieków i kąpieli procesowych w lakierni co znacznie
eliminuje zapotrzebowanie na wodę i zrzuty ścieków.

7. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI W ODNIESIENIU DO ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI
Działalność zakładu nie będzie wiązać się z negatywnym oddziaływaniem na ludzi i ich
zdrowie. Nawiązując do analizy akustycznej przeprowadzonej w raporcie zakłada się
zastosowanie urządzeń minimalizujących oddziaływanie akustyczne. Na terenie zakładu
zastosowane zostaną nowoczesne urządzenia związane z emisją hałasu co w decydujący
sposób ogranicza uciążliwość akustyczną. Zagospodarowanie terenu zakładu powiązane z
wewnętrznymi układami komunikacyjnymi sprzyja minimalizacji emisji hałasu. W celu
ograniczenia uciążliwości akustycznej ze strony zakładu dla mieszkańców Obłaczkowa
wyeliminowano ruch kolejowy w porze nocnej na bocznicy VW. W przypadku eksploatacji
przedsięwzięcia nie wykazano w raporcie ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń pyłowo
- gazowych, które mogłyby powodować przekroczenia norm ustalonych z uwagi na ochronę
środowiska jak i zdrowia ludzi. Zastosowane na terenie zakładu urządzenia oczyszczające z
zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, w tym między innymi z LZO pozwalają na osiągnięcie
wymaganego efektu ekologicznego poza terenem przedsięwzięcia. Planowana inwestycja z
uwagi na zaprojektowanie układów kablowych linii elektroenergetycznych nie będzie
wywierać żadnego wpływu na zdrowie i życie ludzi. Planowana budowa stacji
elektroenergetycznych 110 kV/15 kV nie spowoduje zagrożenia zarówno dla terenów
zabudowy mieszkaniowej oraz dla miejsc dostępnych dla ludzi.
Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z koniecznością zajęcia terenów związanych z
zabudową mieszkaniową. Cała inwestycja realizowana będzie z zapewnieniem pełnej ochrony
środowiska wód podziemnych i powierzchniowych. Zastosowane zostaną rozwiązania
techniczne i technologiczne eliminujące wpływ rozwiązań projektowych na wody, w tym
między innymi szczelne systemy magazynowania i przesyłu wszystkich substancji
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wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, szczelne układy wspólnej kanalizacji ścieków
sanitarnych i przemysłowych (kanalizacji sanitarno – przemysłowej) odprowadzanych do
kanalizacji sanitarnej gminnej, szczelne systemy zbierania i odprowadzania ścieków
deszczowych, podczyszczanie ścieków przemysłowych i deszczowych na terenie zakładu,
skanalizowane układy komunikacyjne. Zaopatrzenie zakładu w wodę następować będzie z
gminnej sieci wodociągowej przy uwzględnieniu potrzeb ludności Gminy Września w ramach
dostępnych zasobów eksploatacyjnych.
Eksploatacja inwestycji nie będzie związana z efektem powstania ponadnormatywnego
oddziaływania na ludzi.

8. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Projektowana inwestycja realizowana będzie na terenach poddanych już wpływom
antropogenicznym w efekcie przystosowania obszaru WSAG do aktywizacji gospodarczej.
Grunty te w przeszłości były wykorzystywane do celów rolniczych. W rejonie lokalizacji
projektowanej inwestycji jak i najbliższej okolicy nie występują żadne obszary poddane
ochronie na mocy prawa i obszary NATURA 2000. Najbliższe z nich położone są w
odległości 7 – 17 km. Główne korytarze ekologiczne w rejonie projektowanej inwestycji są
znacznie oddalone od jej terenu (około 1,5 – 7 km na zachód, wschód i południowy wschód) i
związane są dolinami cieków Wielka, Struga, Miłosławka, Wrześnica, a lokalizacja
inwestycji nie koliduje z żadnym z nich. Dotrzymanie przez zakład standardów w zakresie
emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji substancji w ściekach odprowadzanych do
gminnych kanalizacji, emisji hałasu do środowiska, oraz pełne zabezpieczenie przed
ujemnym oddziaływaniem na wody podziemne i powierzchniowe gwarantuje ochronę
walorów przyrodniczych. Realizacja inwestycji nie wymaga żadnej wycinki drzew i
krzewów, wylesień i likwidacji siedlisk przyrodniczych. Dotrzymanie przez zakład
standardów w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji substancji w ściekach
odprowadzanych do gminnych kanalizacji, emisji hałasu do środowiska oraz pełne
zabezpieczenie przed ujemnym oddziaływaniem na wody podziemne i powierzchniowe
gwarantuje ochronę walorów przyrodniczych. Z inwestycjami budowlanymi związane jest
także zjawisko „zanieczyszczenia środowiska światłem sztucznym”. Ma ono miejsce zarówno
na etapie realizacji inwestycji (oświetlenie placu budowy) oraz jej eksploatacji (oświetlenie
otoczenia instalacji oraz budynków jej towarzyszących). Z uwagi na fakt iż w rejonie
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projektowanej inwestycji nie występują żadne siedliska zwierząt dla których tego typu
zjawiska mogą mieć wpływ niekorzystny (głównie nietoperze) oddziaływanie to można uznać
za pomijalne.
Obserwacje prowadzone na terenie projektowanego zakładu nie wykazały, by miał on istotne
znaczenie dla ptactwa. Ryzyko kolizji można ocenić jako niskie lub nawet minimalne ze
względu na brak regularnych przelotów ptaków w tym rejonie. Ogrodzenie terenu całego
zakładu wykonane w początkowej fazie budowy ograniczy do minimum możliwość dostępu
ewentualnej zwierzyny na jego teren. Migracja zwierzyny jest także obecnie w tych obszarach
utrudniona z uwagi na liczne ciągi komunikacyjne – drogi i linie kolejowe. Należy zaznaczyć,
że obszar ten nie jest powiązany z żądnym korytarzem ekologicznym.
9. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI W ODNIESIENIU DO WALORÓW
REKREACYJNYCH I KRAJOBRAZU
Obszar lokalizacji inwestycji nie stanowi cennych i atrakcyjnych obszarów
turystycznych i krajobrazowych. Nie przebiegają w jego granicach i najbliższej okolicy szlaki
i trasy turystyczne a otoczenie to obszary zabudowane okolicznych miejscowości i w
przewadze pola uprawne. Projektowany zakład wprowadzi pewien dysonans w krajobrazie
okolicznych terenów który winien być rekompensowany np. właściwym doborem kolorów
elewacji przy rezygnacji z kolorów jaskrawych. Aby na etapie eksploatacji poprawić funkcje
estetyczno – krajobrazowe należy wprowadzić na terenie inwestycji zieleń – powierzchnie
biologicznie

czynne

zgodnie

z

zapisami

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
inwestycji kształtowanie i ochronę ładu przestrzennego należy realizować poprzez
przestrzeganie zasad zabudowy określonych w planie w tym usytuowanie budynków w
obrębie nieprzekraczalnych linii zabudowy lub tam gdzie ich nie wyznaczono w granicy
działki lub terenu, z uwzględnieniem określonych gabarytów budynków oraz zachowaniem
minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy.
10. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA STAN POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
Z punktu widzenia wpływu inwestycji na stan zanieczyszczenia powietrza, eksploatacja
projektowanego zakładu związana będzie z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza
z następujących rodzajów procesów (źródeł emisji):
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procesy powlekania nowych pojazdów w tym w kabinach poprawek lakierniczych,
czyszczenia oraz klejenia
– procesy będą źródłem emisji:


lotnych związków organicznych (LZO)
(między innymi: aceton, butanol, izobutanol,
izocyjaniany, ksylen, metyletyloketon, octan,
butylu, octan etylu, toluen, węglowodory
alifatyczne, węglowodory aromatyczne)



procesy spalania paliw w źródłach energetycznych (kotły c.o., nagrzewnice,
promienniki) i technologicznych (palniki suszarek, dopalacze)
– procesy będą źródłem emisji:





pyłów zawieszonych PM10



pyłów zawieszonych PM2,5



dwutlenku siarki



dwutlenku azotu



tlenku węgla

procesy spawalnicze (spawanie elektrodami, spawanie w osłonie gazów ochronnych
drutem spawalniczym MIG/MAG, spawanie i lutowanie laserowe, zgrzewanie i cięcie
plazmą)
– procesy będą źródłem emisji:


pyłów zawieszonych PM10, a w tym pyłów
żelaza, manganu, fluoru, miedzi i chromu





pyłów zawieszonych PM2,5



dwutlenku azotu



tlenku węgla



ozonu

kontrola pojazdów w kabinie rolkowej
– procesy będą źródłem emisji:


pyłów zawieszonych PM10



pyłów zawieszonych PM2,5



dwutlenku siarki



dwutlenku azotu
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tlenku węgla



węglowodorów alifatycznych



węglowodorów aromatycznych

ładowanie wózków akumulatorowych
– procesy będą źródłem śladowej emisji:




oparów kwasu siarkowego

magazynowanie i dystrybucja paliw
– procesy będą źródłem śladowej emisji:





węglowodorów alifatycznych



węglowodorów aromatycznych

podczyszczanie ścieków technologicznych
– proces będzie źródłem śladowej emisji:




oparów chlorowodoru

ruch pojazdów spalinowych - ciężarowych, osobowych, lokomotywy manewrowej,
wózków widłowych i wyprodukowanych pojazdów
– procesy będą źródłem emisji:


pyłów zawieszonych PM10



pyłów zawieszonych PM2,5



dwutlenku siarki



dwutlenku azotu



tlenku węgla



węglowodorów alifatycznych



węglowodorów aromatycznych

W projektowanej lakierni w odniesieniu do wykorzystania LZO konieczne będzie spełnienie
standardów emisyjnych. Standardy emisyjne będą zróżnicowane w zależności od struktury
produkcji pojazdów o masie poniżej 3,5 Mg (w kategorii M1 i N1 ze standardem 45 g LZO/m2)
i pojazdów o masie powyżej 3,5 Mg (w kategorii N2 ze standardem 70 g LZO/m2).
Średnioważony dopuszczalny standard emisyjny dla projektowanej lakierni wynosi S = 51,25
– 55,00 g LZO/m2 dla różnych wariantów konfiguracji produkcji. Obliczony standard emisji
LZO dla wydziału lakierni wynosi S = 19,45 – 20,48 g/m2 w zależności od sumy powierzchni
pokrywanych karoserii. przy najmniej korzystnej strukturze produkcji i maksymalnym
podanym przez Inwestora zużyciu surowców. Standard ten będzie spełniony nawet przy
założeniu, że produkowane będą wyłącznie pojazdy o masie do 3,5 Mg dla których standard
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wymagany prawem wynosi 45 g/m2.
Wykonana w raporcie analiza i obliczenia modelowe wskazują jednoznacznie, że stężenia
maksymalne (jednogodzinne S1 i średnioroczne Sa) zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł
wprowadzających gazy i pyły do powietrza z terenu projektowanego przedsięwzięcia są
niższe od dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu i wartości odniesienia
uśrednionych do jednej godziny i roku (w przypadku stężeń średniorocznych, dopuszczalne
poziomy substancji w powietrzu i wartości odniesienia pomniejszonych o aktualne tło
zanieczyszczeń). Substancje emitowane z projektowanych źródeł emisji można podzielić, pod
względem powodowanych stężeń maksymalnych na następujące grupy, w kolejności od
najmniej uciążliwych:


Substancje, których stężenia maksymalne spełniają kryteria skróconego wariantu
obliczeń:





aceton,



alkohol izobutylowi,



metyloetyloketon,



octan butylu,



toluen



ozon,



fluor,



miedź,



chrom,



kwas siarkowy.

Substancje, których stężenia maksymalne, poza granicami zakładu nie przekraczają
poziomu 10 % dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu lub wartości odniesienia:





alkohol butylowy



węglowodory alifatyczne,



pył zawieszony PM10,



pył zawieszony PM2,5



żelazo



dwutlenek siarki,



tlenek węgla,



chlorowodór

Substancje, których stężenia maksymalne poza granicami zakładu nie przekraczają
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dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu lub wartości odniesienia:


ksylen



izocyjaniany



octan etylu



węglowodory aromatyczne



dwutlenek azotu



mangan

Ochrona powietrza atmosferycznego będzie realizowana na terenie projektowanego zakładu
poprzez:


stosowanie materiałów o niskiej zawartości rozpuszczalników organicznych, w tym
farb wodorozcieńczalnych, tam, gdzie jest to technologicznie możliwe



niskotemperaturowe kąpiele w linii przygotowania powierzchni VBH



hermetyzację procesów podstawowych (kabiny, tunele) oraz hermetyzację mieszania
i podawania materiałów i surowców do urządzeń aplikacyjnych



zastosowanie nowoczesnych urządzeń do nanoszenia farb z precyzyjnym kierowaniem
strumienia na powierzchnię nadwozia, przy wspomaganiu efektem elektrostatycznym
oraz malowanie kataforetyczne



ograniczenie powierzchni pokrywanej materiałami malarskimi do niezbędnego
minimum, co pozwala zmniejszyć emisję z nanoszenia poszczególnych farb



zastosowanie technicznych środków oczyszczania gazów odlotowych zawierających
LZO – dopalacze termiczne LZO dla ich redukcji z suszarek KTL, PVC,
międzywarstwy wypełniającej Füllera, warstw wierzchnich CC 1 i CC2 oraz z kabin
linii CC1 i CC2 o minimum 90% redukcji LZO



zastosowanie technicznych środków oczyszczania gazów odlotowych ze spawalni z
pyłów o skuteczności minimum 90%



zastosowanie wysokosprawnych urządzeń grzewczych



wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa do zasilania urządzeń grzewczych i
technologicznych



zastosowanie systemów odzysku ciepła



odzysk ciepła z dopalaczy termicznych i wykorzystanie go w suszarkach



zabezpieczenia wymuszające natychmiastowe zaprzestanie prowadzonych operacji
w przypadkach awaryjnych, co wyklucza niekontrolowane uwolnienie substancji do
powietrza
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ciągły i okresowy monitoring emisji umożliwiający niemal natychmiastowe
wychwycenie nieprawidłowości w pracach instalacji zwłaszcza emitujących LZO



racjonalną gospodarkę materiałową



okresowe przeglądy instalacji gazowych i regulacje palników.

Szacunkowa wielkość emisji CO2 z instalacji wynosić będzie 34 000 Mg/rok co przekłada się
na wskaźnik 340 kg/jeden pojazd.
11. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI W ZAKRESIE AKUSTYKI
Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku zewnętrznym określa
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112 tekst jednolity). Dla potrzeb
analizy akustycznej wykonano mapy hałasu obrazujące rozkład izofon dla pory dziennej i
nocnej na etapie eksploatacji. Dodatkowo wytypowano 8 punktów obliczeniowych w rejonie
najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej w okolicy zakładu.
Na terenie projektowanego zakładu powstaną następujące źródła hałasu:


typu budynki – hale produkcyjne, budynek mediów, hale magazynowe i logistycznej,
nadbudówki (Penthouse) na dachach wybranych obiektów w których zlokalizowane
będą urządzenia techniczne jak np. centrale wentylacyjne, stacje trafo, rozdzielnice,
itp.,



typu liniowego odzwierciedlające ruch pojazdów



typu

punktowego

odzwierciedlające

pracę

wentylatorów,

czerpni,

central

wentylacyjnych, kominów, chłodni i trafostacji 110/15kV.
Z wykonanych obliczeń wynika, że praca zakładu zarówno w porze dziennej jak i nocnej nie
będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu na najbliższych terenach
podlegających ochronie akustycznej. Decyduje o tym głównie korzystna lokalizacja zakładu,
w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej, korzystne planowanie wewnętrzne zakładu jak
również zastosowanie nowoczesnych urządzeń technologicznych. W tabeli poniżej
przedstawiono wyniki obliczeń hałasu w rejonie najbliższej zabudowy mieszkaniowej z
podaniem wartości kryterialnych.
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Tabela 1
Poziom emisji hałasu w okresie eksploatacji zakładu w wytypowanych punktach obliczeniowych
Lp. Lokalizacja
Wysokość [m]
Wartość dopuszczalna [dB]
Pora dzienna Pora nocna
W1 Tereny rekreacyjne w rejonie m. Chocicza Mała
4,0
55
45
(działka nr 35/2)

Wartości obliczone [dB]
Pora dzienna
Pora nocna
44,9
42,7

W2

Zabudowa zagrodowa w rejonie m. Chocicza
Mała (działka nr 7/1)

4,0

55

45

47,3

43,2

W3

Zabudowa zagrodowa w rejonie m. Białężyce
(działka nr 122/7)
Zabudowa jednorodzinna w m. Obłaczkowo
(działka nr 69/30)

4,0

55

45

41,0

39,3

4,0

50

40

36,6

34,8

W5

Zabudowa zagrodowa w rejonie m. Chocicza
Mała (działka nr 11/6)

4,0

55

45

45,7

43,3

W6

Zabudowa jednorodzinna w rejonie m. Białężyce
(działka nr 21/4)

4,0

50

40

41,1

39,6

W7

Zabudowa jednorodzinna przy linii kolejowej
PKP w rejonie m. Obłaczkowo (działka nr 37)

4,0

55

45

41,3

37,7

W8

Zabudowa jednorodzinna w rejonie m.
Grzymisławice (działka nr 48/3)

4,0

50

40

39,8

39,5

W4
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Na terenie zakładu zostanie zastosowanych szereg rozwiązań minimalizujących wpływ
inwestycji na środowisko, w tym między innymi:


zastosowanie wentylatorów i central wentylacyjnych o możliwie niskich poziomach
mocy akustycznej



zastosowanie przegród w budynkach o skuteczności izolacyjności akustycznej
pozwalającej wyciszyć procesy produkcyjne prowadzone wewnątrz



optymalizacja ruchu pojazdów na terenie zakładu, eliminacja pustych przebiegów



utrzymywanie sprawnych pojazdów transportu wewnętrznego i kontrola jakości
transportu dostawców zewnętrznych



wysokiej jakości i równe nawierzchnie utwardzone na terenie zakładu ograniczające
hałas od pojazdów i przenoszenie drgań



optymalizacja procesów technologicznych.
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W2
47,3

W5
45,7

MAPA IZOFON
ETAP EKSPLOATACJI
PORA DZIENNA
RYS. 5

W6
41,1
W3
41,0

W1
44,9

W4
36,6

W7
41,3

W8
39,8
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12. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI W ZAKRESIE WIBROAKUSTYKI
Głównym źródłem drgań mechanicznych będzie transport wewnętrzny (ruch
samochodów ciężarowych i osobowych, ruch pociągów) oraz praca poszczególnych urządzeń.
W fazie eksploatacji przejazd pojazdów układem dróg wewnętrznych i pociągów bocznica
kolejową może powodować powstawanie wibracji i wstrząsów przenoszonych przez grunt.
Jak wynika z dostępnych danych literaturowych, ruch na nawierzchni drogowej, już przy
nierównomierności powyżej 20 mm, powoduje przekraczanie prędkości drgań do 5 mm/s.
Drgania takie są odczuwalne w budynkach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.
Stwarza to również niebezpieczeństwo drgania szyb. Stan taki ulega wzmożeniu z uwagi na
wzrost w strukturze ruchu pojazdów ciężkich powyżej 20 ton nośności. Powstające
uszkodzenia nawierzchni, w połączeniu z ruchem pojazdów ciężkich o wadliwym systemie
zawieszenia, mogą powodować chwilowe wzrastanie prędkości drgań do wartości 1015 mm/s. Na terenie inwestycji wszystkie drogi wewnętrzne będą przystosowane do
przenoszenia ruchu ciężkiego, a równość nawierzchni wpłynie pozytywnie na komfort jazdy
oraz zmniejszenie drgań. Ponadto ruch pojazdów będzie odbywał się po drogach
wewnętrznych, prowadzących na tereny parkingów oraz punkty załadunku/rozładunku.
Wymusza to jazdę z niewielkimi prędkościami, przez co ryzyko powstawania drgań będzie
minimalne. Wszystkie urządzenia i maszyny będą posadowione na odpowiednich
fundamentach, a ich konstrukcja będzie zapewniać dotrzymanie standardów dotyczących
poziomu wibracji na stanowisku pracy. Z przeprowadzonych, ustaleń wynika, że w fazie
eksploatacji zakładu oddziaływanie wibracyjne będzie nieznaczne a strefa możliwych,
negatywnych skutków nie będzie wykraczać poza teren zakładu. W nawiązaniu do znacznych
odległości terenu inwestycji w stosunku do zabudowy mieszkalnej wyklucza się negatywne
oddziaływania w zakresie wibroakustyki z tytułu funkcjonowania przedsięwzięcia na
najbliższą zabudowę.
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13. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA WODY PODZIEMNE
I POWIERZCHNIOWE ORAZ POWIERZCHNIĘ ZIEMI I GLEBY
Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia zarówno ścieki bytowe jak i przemysłowe
nie będą wprowadzane do ziemi jak i wód powierzchniowych. Ścieki te zbierane szczelnymi
systemami kanalizacyjnymi kanalizacji sanitarno-przemysłowej będą odprowadzane do
gminnego systemu kanalizacji sanitarnej. Ścieki deszczowe z terenu zakładu będą zbierane
szczelnymi systemami kanalizacji deszczowej i po podczyszczeniu w urządzeniach takich jak
np. separatory i osadniki będących integralną częścią kanalizacji deszczowej zakładowej będą
odprowadzane do gminnej kanalizacji deszczowej. Z uwagi na ukształtowanie terenu,
zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji nie przewiduje się możliwości bezpośredniego
spływu powierzchniowego z terenu inwestycji do doliny cieków i rowów melioracyjnych.
Tym samym nie występuje możliwość przedostania się z tym spływem zanieczyszczeń do
wód powierzchniowych.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza ujęciami wód powierzchniowych i
podziemnych, a także strefami ochronnymi ujęć powierzchniowych i podziemnych.
Zaopatrzenie inwestycji w wodę podziemną następować będzie z gminnej sieci
wodociągowej. Pobór wody dla potrzeb projektowanej inwestycji nie zakłóci stosunków
wodnych na omawianym terenie gdyż będzie następował w ramach ustalonych i
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych dla ujęć komunalnych na terenie Wrześni.
Biorąc pod uwagę udokumentowane warunki hydrogeologiczne w podłożu projektowanej
inwestycji na zanieczyszczenie narażony jest głównie poziom wód gruntowych. Neogeńskie
piętro wodonośne jest izolowane od wpływów antropogenicznych miąższym nadkładem słabo
przepuszczalnym co decyduje o braku możliwości jego zanieczyszczenia. Z badań
izotopowych prowadzonych w rejonie Poznania czas przesączania się wód do warstwy
mioceńskiej wynosi około 2 000 lat.
Na etapie funkcjonowania projektowanej inwestycji źródłem potencjalnego zanieczyszczenia
wód podziemnych i gruntów mogą być następujące obiekty:


stacja paliw i płynów technologicznych wykorzystywanych w procesie produkcji



magazyny substancji płynnych wykorzystywanych w procesie produkcji i magazyny
odpadów zorganizowane w poszczególnych obiektach produkcyjnych (spawalnia,
lakiernia, montaż, wydział BUS, magazyn centralny)



magazyn odpadów
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układ dróg wewnętrznych i placów oraz plac odkładczy (Outbound)



bocznica kolejowa



uszczelnione miejsca przeładunku paliw, odpadów i lakierów.

Występujące warunki hydrogeologiczne w rejonie projektowanej inwestycji, można
zakwalifikować do I typu, czyli do warunków optymalnych. Warunki te występują na
obszarach, gdzie główny poziom wodonośny występuje pod przykryciem utworów
słaboprzepuszczalnych (mioceński poziom wodonośny), a wody gruntowe mają drugorzędne
znaczenie, lub też nie występują. W tych warunkach można realizować obiekty o
projektowanym charakterze i w projektowanej skali zapewniając jednak maksymalną ochronę
środowiska gruntowo – wodnego. W przypadku migracji zanieczyszczeń do gruntu będą one
w rejonach występowania wód gruntowych migrowały w ich strumieniu zgodnie z gradientem
hydraulicznym do lokalnych baz drenażu (rowy melioracyjne i cieki poza terenem inwestycji)
lub będą one stagnowały w osadach gliniastych i wypełniały ich pory bez możliwości
znacznej migracji w rejonach pozbawionych wód gruntowych z sączeniami śródglinowymi.
Na terenie WSAG nastąpiło wyłączenie z produkcji rolnej gruntów klasy III, IV i V w ramach
uchwalanego MPZP. Warstwa gleby na terenie WSAG uległa likwidacji w ramach prac
archeologicznych i makroniwelacyjnych.
Podczas eksploatacji projektowanej instalacji nie wystąpi bezpośrednie oddziaływanie na
powierzchnię ziemi i gleby, zarówno na terenie przeznaczonym pod inwestycję, jak i terenach
sąsiadujących. Obecnie grunty na terenie inwestycji nie wykazują przekroczeń standardów
jakości gleb i ziemi. W przypadku analizowanej inwestycji oddziaływanie na gleby może
odbywać się w sposób pośredni, poprzez emisję zanieczyszczeń do powietrza, a następnie ich
opadanie. Biorąc jednak pod uwagę system oczyszczania wszystkich gazów odlotowych
emitowanych do powietrza i wielkość emisji, która zapewnia przestrzeganie standardów
ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, nie przewiduje się wpływu na zanieczyszczenie
gleb spowodowanego eksploatacją VW. Ponadto trwałe betonowe posadzki we wszystkich
obiektach, oraz dodatkowe zabezpieczenia (np. szczelne posadzki, wanny wychwytowe,
zbiorniki dwupłaszczowe) w miejscach magazynowania substancji niebezpiecznych
uniemożliwią przenikanie ich do środowiska gruntowego.
Na terenie przeznaczonym pod inwestycję jak i w jej sąsiedztwie nie występują obszary
podlegające ochronie na podstawie ustaw: Prawo geologiczne i górnicze i Ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych w związku, z czym wyklucza się oddziaływanie przedsięwzięcia na
ww. komponenty środowiska zarówno w fazie realizacji, eksploatacji jak i likwidacji.
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Inwestycja nie będzie oddziaływać w żaden sposób na gleby i powierzchnię ziemi poza
terenem jej lokalizacji. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia bezpieczeństwo środowiska
gruntowo - wodnego będzie w pełni zagwarantowane poprzez:


zastosowanie rozwiązań eliminujących bezpośrednie wprowadzanie ścieków do wód i
do ziemi z terenu zakładu



zastosowanie szczelnych dwupłaszczowych zbiorników podziemnych z sygnalizacją
szczelności, szczelnego skanalizowanego placu rozładunku paliw i płynów do
zbiorników, oraz tankowania pojazdów na terenie magazynu paliw i płynów
technologicznych



szczelny system kanalizacji sanitarno-przemysłowej, która odprowadza ścieki
bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej gminnej



szczelny system sieci kanalizacji deszczowej, która jest połączona z rynnami
odwadniającymi dachy obiektów oraz z systemem odwadniania utwardzonych
powierzchni placów oraz dróg wewnątrzzakładowych; sieć kanalizacji deszczowej
odprowadza wody opadowe do gminnej sieci kanalizacji deszczowej po oczyszczeniu
w urządzeniach takich jak np. separatory i osadniki, będących integralną częścią
kanalizacji deszczowej



funkcjonowanie szczelnej nawierzchni z podłączeniem do kanalizacji sanitarno –
przemysłowej w rejonie placu przeładunku odpadów przy magazynie odpadów



funkcjonowanie szczelnej nawierzchni z podłączeniem do kanalizacji deszczowej
przez urządzenia podczyszczające np. separator z osadnikiem w rejonie placu
rozładunku paliw i płynów technologicznych z miejscem tankowania pojazdów i placu
rozładunku materiałów lakierniczych przy lakierni



funkcjonowanie zbiorników na ewentualne wycieki w miejscach przeładunku,
lakierów , substancji, paliw, oraz odpadów (plac przeładunku odpadów, paliw i
płynów technologicznych, przy lakierni)



wykonanie podłogi w lakierni w formie wanny wychwytowej z możliwością
odpompowania ewentualnych wycieków i wywozu specjalistycznym transportem do
instalacji zewnętrznych



wyposażenie miejsc do magazynowania odpadów i substancji chemicznych w
szczelne posadzki
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urządzenia zabezpieczające pojemniki magazynowe i urządzenia procesowe, między
innymi

alternatywnie:

ewentualnych

sondy

wycieków,

przepełnieniowe,
podwójne

sygnalizację

płaszcze,

wanny

i

wizualizację

przechwytujące

zanieczyszczenia


trwałe betonowe posadzki we wszystkich obiektach, oraz dodatkowe zabezpieczenia
(np. szczelne posadzki, wanny wychwytowe, zbiorniki dwupłaszczowe)



podczyszczanie ścieków przemysłowych z lakierni, montażu (kabina szczelności i
myjnia) i sprzątania obszarów przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarno –
przemysłowej na terenie zakładu i dalej do kanalizacji sanitarnej gminnej



w obrębie hal produkcyjnych wszystkie magazyny substancji wykorzystywanych w
procesie produkcyjnym jak i wytwarzanych odpadów będą wydzielone i
zorganizowane w sposób bezpieczny dla środowiska. Będą one wyposażone w
szczelne i skanalizowane posadzki, dodatkowo tam gdzie jest to wymagane (np. na
terenie lakierni) realizowane jako chemoodporne. Substancje będą magazynowane w
fabrycznych

opakowaniach

lub

dedykowanych

zbiornikach

całkowicie

zabezpieczonych przed możliwością wycieku substancji do środowiska przez
zastosowanie np. zbiorników dwupłaszczowych lub wanien wychwytowych
pozwalających przejąć zawartość opakowania magazynowego w przypadku awarii.


funkcjonowanie utwardzonych i skanalizowanych dróg i placów zakładowych



budowa magazynu odpadów który będzie posiadał wydzielone miejsca na odpady
niebezpieczne i odpady inne niż niebezpieczne. Posadzka magazynu wykonana będzie
z materiału chemoodpornego tam gdzie jest to wymagane np. w obszarach
zagrożonych

wyciekiem.

Przed

magazynem

zlokalizowane

będzie

miejsce

przeładunku odpadów (szczelny, skanalizowany plac).


możliwe maksymalne zamknięcie obiegów wody w instalacjach technologicznych
ograniczające zapotrzebowanie na wodę i zrzut ścieków (np. chłodzenie układów do
spawania, zamknięty układ w lakierni – VBH/KTL)



dobór substancji do procesu produkcyjnego o możliwie minimalnym szkodliwym
oddziaływaniu na środowisko



bieżąca konserwacja urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe i sieci kanalizacji
deszczowej, oraz sanitarno – przemysłowej pozwalająca na wczesne wykrycie
ewentualnych pęknięć i usterek i zapobieżenie przedostaniu się nieczystości do gruntu
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powołanie i szkolenie na terenie zakładu Grupy Prewencji Przeciwpożarowej, do
zadań której należy reagowanie w przypadku drobnych wycieków i zabezpieczenie
terenu do momentu przyjazdu Ratownictwa Chemicznego w przypadku takiego
wymogu



prowadzenie regularnych badań monitoringowych wód podziemnych i ścieków
odprowadzanych z terenu zakładu.

Inwestycja nie jest położona w strefie potencjalnego występowania osuwisk, obszarów
zagrożonych tektonicznie i ruchami masowymi, oraz zjawiskami krasowymi. Nie przewiduje
się żadnego wpływu inwestycji na warunki geologiczno – inżynierskie. Analizowany teren
usytuowany jest na obszarze, na którym nie stwierdzono czynnych zjawisk geodynamicznych
oraz procesów antropogenicznych, w tym osuwisk.

14. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA DOBRA KULTURY, DOBRA
MATERIALNE I ZABYTKI
Jak wspomniano wcześniej na terenie projektowanej inwestycji nie występują żadne
obiekty budowlane stanowiące obiekty zabytkowe i wpisane do rejestru zabytków. Nie
występują też obiekty i miejsca kultu religijnego. Zgodnie z zapisami zawartymi w MPZP w
granicach których zlokalizowana jest WSAG, w tym i projektowana inwestycja dla ochrony
archeologicznego dziedzictwa kulturowego, inwestycje wymagające prac ziemnych należy
prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony konserwatorskiej. Prace
budowlane na terenie fabryki VW poprzedzone były pracami archeologicznymi tak więc
inwestycja nie stanowi zagrożenia dla ewentualnie ujawnionych dóbr kultury.
Biorąc pod uwagę korzystną lokalizację inwestycji jej wpływ na dobra kultury i dobra
materialne oraz zabytki można uznać za pomijalny.

15. GOSPODARKA ODPADAMI
Na terenie projektowanego zakładu powstawać będą odpady niebezpieczne i inne niż
niebezpieczne. Źródłem powstawania odpadów będą przede wszystkim prowadzone procesy
technologiczne. Na terenie zakładu powstawać będą także odpady komunalne, oraz odpady
związane z prowadzonymi na terenie i na rzecz VW pracami przez firmy zewnętrzne (np.
prace remontowe, konserwacyjne). Na terenie zakładu zlokalizowane będą również
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przychodnia zakładowa medyczna i punkty pierwszej pomocy, z funkcjonowaniem których
związane będzie wytwarzanie odpadów medycznych.
Sposób postępowania z odpadami na terenie zakładu odbywać się będzie z zachowaniem
zasady przezorności zgodnie z zapisami ustawy o odpadach. Podczas planowania procesu
produkcji szczególną uwagę nakłada się na stosowanie takich rozwiązań, które powodują
minimalizację ilości powstających odpadów zarówno niebezpiecznych jak i innych niż
niebezpieczne. Poza optymalizację procesów technologicznych również zwiększanie
świadomości środowiskowej jest jednym z głównych sposobów zapobiegania powstawaniu
odpadów. Ponadto zakład będzie zapobiegał powstawaniu odpadów lub ograniczał ich ilość
poprzez:


efektywne zarządzanie i racjonalne gospodarowanie surowcami, energią i materiałami
wsadowymi



wdrażanie nowych, przyjaznych środowisku technologii



przestrzeganie reżimów technologicznych



stosowanie pojemników zwrotnych do części montowanych w pojazdach przez co
udaje się uniknąć powstawaniu dużej grupy odpadów opakowaniowych



edukację ekologiczną pracowników



redukcję odpadów u źródła



segregację strumienia odpadów.

Zastosowanie automatycznego procesu sterowania produkcją powoduje zmniejszenie ilości
braków jakościowych, ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, możliwość sterowania
procesem wytwarzania odpadów co wpływa na zmniejszenie ich ilości. Najlepszym
przykładem wprowadzenia tego rodzaju rozwiązań jest planowane automatyczne podawanie
materiałów do procesu, zmniejszając tym samym ilość strat materiałów i surowców, co
wpłynie na zmniejszenie ilości odpadów, np. do klejenia szyb zamiast stosowania kartuszy
aluminiowych z klejem i ręcznego dozowania kleju na szyby zastosowano automatyczne
podawanie kleju z beczki, co umożliwi lepsze wykorzystanie materiału i dzięki temu
przyczyni się do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. W procesach spawalniczych
przewidziano

zastosowanie

najnowocześniejszych,

materiało-

i

energooszczędnych

technologii i urządzeń do łączenia blach, w tym operacji z zastosowaniem wiązki lasera i
plazmy. Wprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu ochrony środowiska, w tym z zakresu
gospodarki odpadami zdecydowanie wpłynie na poprawę segregacji odpadów a tym samym
przyczyni się do zmniejszenia obciążenia środowiska odpadami.
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Wytworzone na terenie zakładu odpady będą zbierane w sposób selektywny, następnie
poddawane w pierwszej kolejności procesowi odzysku a jeśli jest to niemożliwe
przekazywane do unieszkodliwienia. Odpady magazynowane będą w specjalnie na ten cel
przeznaczonych i oznakowanych pojemnikach oraz kontenerach. Odpady niebezpieczne
gromadzone będą w miejscach niedostępnych dla osób postronnych (w zamkniętym
pomieszczeniu lub zamykanych boksach), w sposób zabezpieczający przed wpływem
warunków atmosferycznych (w pomieszczeniu zamkniętym lub pod zadaszeniem) oraz w
sposób

uniemożliwiający

ewentualne

zanieczyszczenie

gruntu,

wód

podziemnych

i powierzchniowych. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami
w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w
sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia,
oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady.
W miejscu powstawania odpady będą gromadzone w opisanych specjalistycznych
pojemnikach dedykowanych dla określonego rodzaju odpadów, w wyznaczonych miejscach,
w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem pojemnika i przed przedostaniem się odpadu
do wód i gleby. Po zgromadzeniu odpowiedniej partii w miejscu powstawania odpadów (po
zapełnieniu pojemnika), odpady przewożone będą do centralnego magazynu odpadów, skąd
będą odbierane przez podmioty do tego uprawnione celem przetworzenia poza terenem
zakładu. Część odpadów będzie odbierana do przetworzenia bezpośrednio z miejsca
gromadzenia w trakcie produkcji. Centralny magazyn odpadów będzie posiadał wydzielone
miejsca na odpady niebezpieczne i odpady inne niż niebezpieczne. Posadzka magazynu
wykonana będzie z materiału chemoodpornego tam gdzie jest to wymagane np. w obszarach
zagrożonych wyciekiem. Przed magazynem zlokalizowane będzie miejsce przeładunku
odpadów (szczelny, skanalizowany plac).
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16. GOSPODARKA ŚCIEKAMI

Na terenie zakładu powstawać będą:


ścieki bytowe



ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 Ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku – Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2012, poz. 145),
to jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 roku w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których
wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988 z późniejszymi
zmianami)



ścieki deszczowe.

Ścieki bytowe pochodzące od pracowników zakładu będą odprowadzane do kanalizacji
wewnątrzzakładowej sanitarno – przemysłowej a następnie z zakładu do kanalizacji sanitarnej
gminnej. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Września przekazało zapewnienie
odbioru ścieków bytowych z terenu projektowanego zakładu do gminnej sieci kanalizacyjnej.
Na terenie zakładu nie przewiduje się podczyszczania i oczyszczania ścieków bytowych.
Ścieki przemysłowe będą powstawać na terenie zakładu w rożnych wydziałach. Ścieki
przemysłowe, w zależności od ich składu i pochodzenia, będą podczyszczane w
dedykowanych urządzeniach na terenie zakładu lub bez podczyszczenia wraz ze ściekami
bytowymi będą poprzez wewnątrzzakładową kanalizację sanitarno – przemysłową
odprowadzane do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej.
Przewiduje się powstawanie następujących strumieni ścieków przemysłowych:


ścieki z wydziału budowy karoserii



ścieki pochodzące z lakierni



ścieki z linii mycia pojazdów i badania szczelności pojazdów na wydziale montażu



ścieki z obiegów chłodniczych



ścieki z mycia hal produkcyjnych



ścieki z nawierzchni utwardzonych szczelnych przy magazynie odpadów, stacji paliw
i płynów technicznych, oraz miejsc przeładunkowych przy lakierni
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ścieki ze stacja uzdatniania wody dla lakierni.

Prowadzone na terenie zakładu procesy podczyszczania ścieków przemysłowych w
wybranych obszarach (tam gdzie ścieki z uwagi na swój skład nie nadają się do
bezpośredniego wprowadzenia do kanalizacji – np. lakiernia, kabina szczelności) będą
posiadały skuteczność zapewniającą dotrzymanie stężeń wymaganych prawem i zgodą
Przedsiębiorstwa Wodociągów i

Kanalizacji

Września na wprowadzanie ścieków

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
Ścieki deszczowe z nawierzchni utwardzonych i powierzchni dachowych będą zbierane
wewnątrz zakładową kanalizacją deszczową, która będzie podłączona do gminnego systemu
kanalizacji deszczowej na warunkach określonych przez Gminę Września. Ścieki deszczowe
z nawierzchni utwardzonych wybranych obszarów zakładu będą oczyszczane w urządzeniach
oczyszczających np. w separatorach ropopochodny z osadnikami. Urządzenia te będą
integralną częścią kanalizacji deszczowej zakładowej, o wielkości dobranej do odwadnianej
powierzchni. Wzdłuż bocznicy kolejowej wykonany będzie rów szczelny w dnie i na
skarpach zbierający spływy deszczowe z bocznicy kolejowej, z którego ścieki deszczowe po
oczyszczeniu zostaną także skierowane do głównego systemu kanalizacji deszczowej.
Przewiduje się na terenie zakładu lokalizację kilku urządzeń oczyszczających np. separatorów
z osadnikami będących integralną częścią kanalizacji deszczowej zakładowej, z których ścieki
deszczowe po oczyszczeniu zostaną skierowane do głównego systemu kolektorów
deszczowych. Ścieki deszczowe z nawierzchni utwardzonych będą oczyszczane do
parametrów zgodnych z umową z gestorem sieci i zapewnieniem odbioru ścieków
deszczowych wydanym przez Gminę Września i będą zawierać zgodnie z obowiązującymi
przepisami:
-

zawiesiny nie więcej niż 100 mg/dm3

-

substancji ropopochodnych nie więcej niż 15 mg/dm3.
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17. ODDZIAŁYWANIA ELEKTROMAGNETYCZNE
Południowo

wschodnią

cześć

terenu

inwestycji

przecina

istniejąca

linia

elektroenergetyczna 400 kV. Dla linii tej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego ustalono pas technologiczny czyli obszar o szerokości 70 m – po 35 m od osi
linii 400 kV po obu stronach linii, na którym dopuszcza się wyłącznie prowadzenie prac
związanych z budową, przebudową, modernizacją i eksploatacją linii, w granicach którego
zamyka się ponadnormatywne oddziaływanie tej linii.
Poza obszarem o szerokości 27m od osi linii 400 kV w każdą stronę, w obrębie pasa
technologicznego, natężenie pola elektrycznego nie może przekroczyć wartości 1 kV/m.
Opracowany plan zagospodarowania terenu zakładu uwzględnia funkcjonowanie tej linii i
pasa technologicznego i żadna infrastruktura nie koliduje n nią.
W ramach planowanego przedsięwzięcia dla potrzeb fabryki VW projektuje się:


wykonanie połączenia kablowego zakładu z siecią dystrybucyjną 110 kV jako
zasilanie podstawowe



budowę dwóch stacji transformatorowych 110 kV/15 kV w północno zachodniej
części terenu zakładu w rejonie wykonania przyłącza energetycznego



wykonanie rozdzielni niskiego napięcia, które będą zasilane z rozdzielni średniego
napięcia za pośrednictwem transformatorów 15kV/0,4 kV rozmieszczonych na terenie
zakładu.

Mając na uwadze analizę wykonaną w raporcie, oraz fakt, iż najbliższa zabudowa
mieszkaniowa znajduje się w odległości 100 – 280 m od stacji trafo a przyłącze energetyczne
wykonane będzie jako kablowe nie stwierdza się możliwości wystąpienia negatywnych
oddziaływań ze strony zarówno przyłącza energetycznego jak i stacji 110 kV/15 kV.
Oddziaływania stacji 15kV/0,4 kV będą ograniczone wyłącznie do miejsc ich lokalizacji i nie
będą one szkodliwie oddziaływać na ludzi poza terenem zakładu jak i na pracowników na
terenie zakładu.
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18. PORÓWNANIE STOSOWANEJ TECHNOLOGII Z WYMAGANIAMI
ART. 143 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ Z
WYMOGAMI DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK I
ROZWIĄZANIA MINIMALIZUJĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO
Na terenie zakładu projektowana jest budowa instalacji wymagających pozwolenia
zintegrowanego (IPPC) oraz szereg instalacji nie zaliczanych do mogących powodować
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako
całości. Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego muszą spełniać wymagania
najlepszej dostępnej techniki (BAT). Instalacje nie zaliczane do IPPC muszą spełniać
wymagania artykułu 143 Ustawy Prawo ochrony środowiska który stanowi, że technologia
stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i
urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w
szczególności:


stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń



efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii



zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw



stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku
powstających odpadów



rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji



wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie
zastosowane w skali przemysłowej



postęp naukowo-techniczny.

Przy określaniu najlepszych dostępnych technik (BAT) należy brać pod uwagę
prawdopodobne koszty i zyski wynikające ze środków oraz zasad ostrożności i zapobiegania:


wykorzystanie technologii nisko odpadowych



wykorzystanie mniej niebezpiecznych substancji



rozwój odzysku i recyklingu substancji wytwarzanych i wykorzystywanych w
procesach oraz odpadów



porównywalne

procesy,

usprawnienia

lub

wypróbowane z sukcesem na skalę przemysłową


postęp technologiczny i rozwój wiedzy



natura, skutki i wielkość emisji
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metody działania,

które

zostały



terminy przekazania do eksploatacji dla nowych i istniejących instalacji



czas potrzebny do wprowadzenia najlepszych dostępnych technik



zużycie i właściwości surowców (włącznie z wodą) wykorzystywanych w procesie
oraz ich wydajność energetyczna



potrzeba zapobiegania lub redukcji do minimum całkowitego wpływu emisji na
środowisko i związanych z tym zagrożeń



potrzeba zapobiegania wypadkom oraz minimalizacji ich skutków dla środowiska.

Wszystkie te czynniki uwzględniono w projektach budowlanych i technologicznych całego
projektowanego zakładu, spełniając tym samym wymagania art. 143 ustawy Prawo ochrony
środowiska i wymagania BAT.
W wykonanym raporcie wykazano z pozytywnym sutkiem spełnienie wymagań BAT przez
projektowane instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego.
Na

terenie

projektowanego

zakładu

wprowadzony

zostanie

System

Zarządzania

środowiskowego wg Normy ISO 14001.

19. ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE
Planowane przedsięwzięcie zostanie w całości zrealizowane na terytorium Polski w
znacznej odległości od granic państwa. Najmniejsza odległość od granicy kraju wynosi ok.
190 km. Lokalizacja planowanej inwestycji ogranicza możliwość negatywnego oddziaływania
na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie budowy, eksploatacji jak i
ewentualnej likwidacji. Wypracowane technologie na terenie projektowanego zakładu między
innymi na terenie prototypowni mogą podlegać przemieszczeniom transgranicznym pomiędzy
oddziałami VW co jest jak najbardziej pożądanym i wskazanym zjawiskiem w dziedzinie
rozwoju motoryzacji służącym ochronie środowiska w skali globalnej. Przewiduje się, że w
przyszłości wybrane rodzaje odpadów mogą podlegać transgranicznemu przemieszeniu do
instalacji mogących je bardziej efektywnie i racjonalnie poddać przetworzeniu niż instalacje
lokalne co pozostanie z pozytywnym skutkiem dla ochrony środowiska.
W aspekcie pozytywnych wpływów transgranicznych należy podkreślić także fakt iż
produkowane samochody VW Crafter nowej generacji na terenie projektowanej fabryk będą
obecne na drogach całej Europy i nie tylko.
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20. OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA
Dla projektowanej inwestycji należy zastosować takie rozwiązania techniczne i
technologiczne, które pozwolą na minimalizację i ograniczenie ich wpływu na środowisko do
granic własnych zajmowanego terenu, do którego tytuł prawny posiada Inwestor. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami dla projektowanej inwestycji nie ma podstaw prawnych do
tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Zastosowanie opisanych w raporcie rozwiązań technicznych i organizacyjnych na terenie
zakładu umożliwi dotrzymanie standardów jakości środowiska i zabezpieczy je przed
ujemnym oddziaływaniem inwestycji poza terenem do którego właściciel dysponuje tytułem
prawnym.

Lokalizacja

inwestycji

oraz

zasięg

jej

oddziaływania

wynikający

z przeprowadzonych obliczeń emisji hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowo – gazowych
wprowadzanych do powietrza, zgodnie z art. 141 i 144 Prawa Ochrony Środowiska, nie
powoduje przekroczeń standardów emisyjnych, ani też nie powoduje przekroczeń standardów
jakości środowiska poza terenem przedmiotowego przedsięwzięcia, do którego zarządzający
ma tytuł prawny.
21. WSKAZANIE WARIANTU NAJKORZYSTNIEJSZEGO DLA ŚRODOWISKA
ORAZ UZASADNIENIE WYBORU WARIANTU PROPONOWANEGO PRZEZ
INWESTORA
Etap projektowy Budowy Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni
został

poprzedzony

licznymi

wielomiesięcznymi

analizami

wariantów

inwestycji

prowadzonymi przez VW w zakresie lokalizacji, planu zagospodarowania terenu zakładu i
doboru technologii. We wszystkich aspektach przyjęto do realizacji warianty oparte o analizę
wpływu na środowisko i rachunek ekonomicznym stawiając ochronę środowiska jako
nadrzędny cel. Przy analizie dobru wariantów technologii brano pod uwagę wytyczne
najlepszej dostępnej techniki.
Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest wariant wybrany przez Inwestora,
polegający na realizacji przedsięwzięcia „ Budowa Fabryki Samochodów Nowej Generacji
Crafter we Wrześni” zgodnie z przyjętymi założeniami technicznymi i technicznymi
gwarantującymi ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Realizacja
planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na stan
powietrza atmosferycznego oraz przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy
terenów chronionych akustycznie. Wytwarzane w związku z eksploatacją planowanego
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przedsięwzięcia ilości ścieków przemysłowych odprowadzone zostaną po podczyszczeniu z
wybranych obszarów do gminnej sieci kanalizacyjnej. Ilości wytwarzanych odpadów
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne są podyktowane prowadzonymi procesami
produkcyjnymi. Zużycie surowców oraz mediów, w tym prądu, wody oraz gazu ziemnego
ograniczone zostanie do niezbędnego minimum.
Projektowany, proponowany na bazie analiz przez VW i poddany ocenie w raporcie, wariant
realizacji przedsięwzięcia jest najkorzystniejszym z punktu widzenia ochrony środowiska, jak
i technologii z uwagi na:


racjonalne zagospodarowanie terenu umożliwiające sprawne funkcjonowanie zakładu,
powiązanie linii technologicznych i minimalizację transportu wewnętrznego



prowadzenie procesów technologicznych niskoemisyjnych przy jednoczesnej redukcji
emisji zanieczyszczeń do środowiska na terenie zakładu



przyszłego rozwoju zakładu



kompromisu przy lokalizacji obiektów, kosztów budowy i eksploatacji



bezpieczeństwo w ruchu na drogach publicznych przez rozdzielnie transportu
osobowego i towarowego na dwie główne bramy wjazdowe



minimalny wpływ na środowisko



możliwy przyszły rozwój zakładu.

Należy także wyraźnie podkreślić że realizacja projektowanej inwestycji jest jednym z
najkorzystniejszych wariantów dla lokalnego rynku pracy, oraz prestiżu kraju i regionu na
mapie motoryzacyjnej Europy.

22. MONITORING PRACY INSTALACJI
Na etapie eksploatacji zakładu prowadzony będzie monitoring zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Monitoringiem zostaną objęte:


ilości wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia
środowiska



procesy technologiczne



wielkość emisji do powietrza i rodzaj substancji



emisja hałasu



ilości ujmowanej wody



ilości i jakość odprowadzanych ścieków
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ilość i jakość wytwarzanych odpadów oraz sposób gospodarowania nimi



stan i jakość wód podziemnych



jakość gleb i ziemi.

23. ODDANIE ZAKŁADU DO UŻYTKOWANIA I ANALIZA POREALIZACYJNA
Procedura oddania do użytkowania projektowanego zakładu będzie podlegać
wybranym przepisom Art. 76 i 147 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Przed oddaniem zakładu do użytkowania inwestor jest zobowiązany do:


otrzymania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji IPPC – lakierni



otrzymania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji IPPC - źródeł
energetycznego spalania paliw



otrzymania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza dla pozostałych
instalacji



otrzymania zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych



zgłoszenia do eksploatacji instalacji powodujących emisję do powietrza a nie
wymagających pozwolenia



otrzymania pozwolenia na wytwarzanie odpadów



otrzymania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do
kanalizacji gminnej



zgłoszenia do eksploatacji stacji elektromagnetycznych o napięciu znamionowym nie
niższym niż 110 kV.

Przed oddaniem zakładu do użytkowania należy także przeprowadzić pierwszą serię badań
monitoringowych w zaprojektowanej i oddanej do użytkowania sieci monitoringu lokalnego
wód podziemnych.
Jeżeli na podstawie bilansu magazynowanych substancji zakład zostanie zakwalifikowany do
zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej to należy:


zgłosić zakład organowi Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiemu Inspektorowi
Ochrony Środowiska (30 dni przed uruchomieniem zakładu)
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opracować i wdrożyć system bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska
dla zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii dodatkowo zatwierdzony przez
Państwową Straż Pożarną na 30 dni przed uruchomieniem i zgłoszony do
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia oraz możliwości potencjalnego wpływu na
środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w wydanej Decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach nakazał przedstawienie analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony
środowiska w okresie 18 miesięcy od daty oddania zakładu do użytkowania.
24. KONSULTACJE SPOŁECZNE
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ), jako organ wydający
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, w ramach
procedury administracyjnej podał do publicznej wiadomości informację o prowadzonym
postępowaniu i o możliwości składania uwag i wniosków. Informacja ta była podana na
stronie internetowej RDOŚ Poznań, wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Września oraz na tablicach informacyjnych sołectw, w granicach których zlokalizowana jest
inwestycja. Niezależnie od procedury administracyjnej związanej z wydawaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonej przez RDOŚ Poznań Inwestor – VW
Poznań prowadził i prowadzi kampanię informacyjną wśród społeczeństwa. Kampania ta
obejmuje cykliczne spotkania z lokalnymi społecznościami, przekazywanie informacji o
zakresie inwestycji, jej skali oraz aktualnym postępie prac.

25. DOSTĘP DO INFORMACJI
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.volkswagen-poznan.pl/pl/nowa-fabryka
Kopie dokumentów przedsięwzięcia są dostępne po uprzednim zgłoszeniu w:
Volkswagen Poznań sp. z o.o.
ul. Warszawska 349
61-060 Poznań
Tel.: +48 61 876 1781
Fax.: +48 61 876 1473
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