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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

 Zgodnie z art. 3, ust. 1 pkt 5 oraz art. 74 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i 

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

środowisko” z dnia 3 października 2008 roku (DZ. U. 2013r. poz.123 5tekst.jednolity) do wniosku o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączam kartę informacyjną 

przedsięwzięcia polegającego na: 

 

Budowie hali produkcyjnej celem rozpoczęcia produkcji łódek stalowych i aluminiowych, 

pływających domków, mobilnych obiór w postaci kontenerów na nieruchomości oznaczonej 

działka numer geod. 132/8 w miejscowości Kopanino; obręb 0009, Gmina Lubicz. 

 

 

 

I. Charakterystyka przedsięwzięcia: 

 

1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z 

odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej): 

Przedsięwzięcie będzie polegało na produkcji wyżej wymienionych produktów wewnątrz hali 

produkcyjnej wykonanej z dźwiękochłonnego poszycia z płyty warstwowej (pianka 

poliuretanowa) o grubości 100mm z minimalną ilością okien na elewacji zewnętrznej (4szt.) 

gdzie głównym źródłem światła dziennego będą zainstalowane w dachu naświetla wykonane z 

warstwowego poliwęglanu.  Hala zostanie zlokalizowana na własnościowej działce budowlanej 

nr.132/8  zlokalizowanej w Kopaninie o powierzchni 0,4369ha posiadającą infrastrukturę 

techniczną w postaci: sieci i przyłącza energetycznego oraz instalacji wodnej, zaprojektowano 

również odprowadzenie ścieków do szamba(szczelnego). Najbliższe otoczenie planowanej 

inwestycji stanowią tereny rolne(łąki) a najbliższe zabudowanie mieszkalne (obce)  jest 

zlokalizowane około 70m od planowanej hali.  

 

2) obsługa komunikacyjna: 

- lokalizacja wjazdu i wyjazdu: 

Usytuowany z drogi prywatnej jako użyczenie dla całej długości działki, w linii działki 

zostanie zaprojektowana duża brama przesuwna oraz furtka. 

 

- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych: 

3 miejsca parkingowe 

 

- ilość samochodów osobowych  5 szt./doba 

- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów  4szt./miesięcznie 

 

 

 



3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości: 

- powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie: 0,4369ha (4396m2) 

- powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych: 0,0540ha (540m2) 

 

4)dotychczasowy sposób wykorzystania terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie  

i istniejących obiektów budowlanych: 

dom mieszkalny, blaszana hala na samochody 

 

5) pokrycie nieruchomości szatą roślinną (w tym gatunki chronione): 

Na obszarze objętym inwestycją oraz na terenach przyległych nie zidentyfikowano szaty 

roślinnej objętej ochroną. 

 

6) rodzaj technologii: 

Przedmiotem działalności będzie wytwarzanie z kształtowników i blach stalowych oraz 

aluminiowych poprzez obróbki (cięcie, szlifowanie, spawanie, toczenie, frezowanie) 

półproduktów przygotowanych pod zabezpieczenie antykorozyjne to jest (malowanie oraz 

cynkowane) zlecone firmom zewnętrznym a następnie po ich zabezpieczeniu dalsze ich 

składanie wewnątrz hali produkcyjnej celem osiągnięcia produktu finalnego. 

 

Podstawowe wyposażenie zakładu stanowić będą: 

- spawarki MIG/MAG 

- spawarki TIG 

- przecinarka plazmowa na stole CNC 

- tokarka 

- frezarka 

- szlifierka stołowa 

- oraz pozostałe narzędzia obróbki ręcznej to jest (wiertarki, szlifierki itp.) 

 

7) ewentualne warianty realizacji przedsięwzięcia: 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę 

Funkcjonowanie zakładu charakteryzować się będzie bardzo niewielkim wpływem na 

otaczające go środowisko gdyż cała produkcja będzie zamknięta wewnątrz wentylowanej 

zaopatrzonym w filtry przeciwpyłowe hali produkcyjnej a wytwarzany podczas produkcji 

złom oraz pozostałe stałe odpady będą magazynowane w specjalnie przeznaczonych go tego 

celu  zadaszonych kontenerach i sukcesywnie utylizowane.  

 

Racjonalny wariant alternatywny 

Jako wariant alternatywny rozpatrywane mogą być w zakresie lokalizacji kontenerów na 

stałe odpady produkcyjne lub w zakresie stosowanej technologii i wentylacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8) przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji i eksploatacji 

przedsięwzięcia: 

 

 Etap realizacji Etap eksploatacji 

woda 0,3 m3/mc 0,8 m3/mc 

paliwa - - 

gazy (CO2 i ARGON)  30 L/mc 120 L/mc 

energia 200 kWh-mc 600 kWh-mc 

stal (kształtowniki i 

blachy) 

2 tony/mc 5 tony/mc 

Opał (ekogroszek) 1500 kg/rok 1500 kg/rok 

stal (kształtowniki i 

blachy) 

1 tony/mc 3 tony/mc 

 

9) rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska: 

Ze względu na znikome oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, nie wymaga ono 

zastosowania specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. Ograniczenie oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia zostanie ograniczone do minimum przez: 

 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia. 

Etap realizacji przedsięwzięcia wymaga ustawienia kontenera socjalno-bytowego oraz 

magazynowego i niewielkiego kontenera na odpady budowlane jak również ogrodzenia 

obszaru objętego inwestycją. 

 

Na etapie eksploatacji  przedsięwzięcia. 

Rozwiązania chroniące środowisko na etapie eksploatacji przedsięwzięcia to w szczególności: 

 

Samo przedsięwzięcie nie będzie powodować znaczącej emisji zanieczyszczonego powietrza do 

środowiska dzięki zastosowaniu dobrej klasy pieca grzewczego oraz poprzez zastosowanie 

filtrów pyłowych oczyszczających powietrze wydostające się z hali produkcyjnej; 

 

jednym ze źródłem emisji szkodliwych gazów będą środki transportu wykorzystywane 

podczas dostawy materiałów produkcyjnych oraz spedycja wokół produkcyjne (dostawa 

półproduktów do lakierni proszkowych i cynkowni ale ich częstotliwość i wielkość będzie tak 

niewielka że nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko max 10 razy w ciągu 

miesiąca; 

 

zbieranie odpadów poprodukcyjnych odbywać się będzie w specjalnie przeznaczonych do tego 

celu  zadaszonych kontenerach zmniejszając do zera ryzyko powstanie odcieków mogących 

mieć negatywny wpływ na środowisko gruntowo wodne;  

 

częstotliwość odbioru odpadów poprodukcyjnych będzie bardzo mała stąd powstały hałas 

podczas załadunku będzie minimalnie wpływał na komfort mieszkańców; 

 

praca w zakładzie odbywać się będzie wyłącznie w godzinach dziennych; 

 

 

 



10) rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, z uwzględnieniem: 

- ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych: 

Powstające ścieki z urządzeń sanitarnych będą miały charakter typowych ścieków bytowych. 

Będą one odprowadzane do szczelnego zbiornika i wywożone na gminną oczyszczalnie 

ścinaków. Ilość powstających ścieków stanowić będzie około 95% ilości wody pobranej z sieci 

wodociągowej do celów sanitarnych i wyniesie około 0,8m3/miesięcznie. 

 

- ilości i sposobu odprowadzenia ścieków przemysłowych (technologicznych): 

Ścieki przemysłowe technologiczne nie będą emitowane. 

 

- ilości i sposobu odprowadzenia wód opadowych: 

Odprowadzenie z powierzchni dachu hali produkcyjnej wody opadowej są wodami umownie 

"czystymi" i zostaną odprowadzone rurami spustowymi do studni chłonnej. 

 Poprodukcyjne materiały gromadzone będą wewnątrz zadaszonych kontenerów stalowych i 

w hali produkcyjnej stąd nie zachodzi zjawisko powstawania odcieków z miejsc 

magazynowania odpadów. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie mieć wpływu 

na ilość i jakość wód opadowych odprowadzanych z terenu nieruchomości. 

 

- ilości, rodzaju oraz sposobu postępowania z odpadami (ewentualnie kody odpadów): 

Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia oraz przeniesienie części etapów produkcji  mogących 

mieć negatywny wpływ na środowisko na podwykonawców to jest (cynkowanie i malowanie) 

przedsięwzięcie nie będzie produkować szkodliwych odpadów. 

 

- przewidywane emisje do powietrza i zasięg oddziaływania: 

Źródła zanieczyszczeń pyłowo-gazowych na terenie planowanego przedsięwzięcia będzie ruch 

pojazdów, jednak ze względu na charakter planowanej działalności, stwierdza się że emisja ta 

jest niewielka w porównaniu z tłem. 

 

 - przewidywane emisje hałasu i zasięg oddziaływania: 

Normy hałasu nie zostaną przekroczone gdyż cała produkcja będzie odbywać się wyłącznie w 

hali produkcyjnej a dzięki izolacji o grubości 10cm wykonanej z pianki poliuretanowej 

oddziaływanie w postaci hałasu będzie nieodczuwalne na zewnątrz budynku i nie będzie miało 

wpływu na komfort mieszkańców. Jedyne odczuwalne hałasy mogące wydostawać się poza 

obręb działki mogą powstawać podczas dostaw materiałów, załadunku odpadów 

poprodukcyjnych, wywozu zanieczyszczeń bytowych ale ich częstotliwość i poziom hałasu 

będzie nieuciążliwy.  

 

- ilości i rodzaju planowanych do zainstalowania maszyn i urządzeń: 

1szt. tokarka 

1szt. frezarka 

1szt. przecinarka plazmowa CNC 

2 stanowiska spawalniczo szlifierskie 

 

11) określenie możliwości trans granicznego oddziaływania na środowisko: 

niedotyczy 

 

 

 

 

 



12) określenie możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary polegające ochronie oraz  

obszary Natura 2000 - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody: 

 Brak możliwości oddziaływania na obszary podlegające ochronie oraz Natura 2000 ze 

względu na lokalizacje działania oraz ze względu na znikomy wpływ planowanego 

przedsięwzięcia.  

 

13) czy dla realizacji przedsięwzięcia istnieje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego 

 użytkowania: 

 Dla realizacji planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność utworzenia obszaru 

ograniczonego użytkowania. 

 

 

 

............................................ 

          Podpis wnioskodawcy 

 


