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Urząd Miejski w Łasku
Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
OŚR.6220.12.2022 z dnia 13.10.2022 r.
Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową na działkach o nr ewid. 224/8, 224/10, 224/12, 224/14, 224/17, 
225/5, 225/8 obręb 0015 Orchów, gmina Łask”

Planowane do realizacji przedsięwzięcie będzie usytuowane na działkach o nr ewid.: 224/8, 224/10, 224/12, 224/14, 224/17, 225/5, 225/8, obręb Orchów, gmina Łask 
o łącznej powierzchni ok. 1,6747 ha.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne planuje się zlokalizować wśród terenów wykorzystywanych jako grunty orne i łąki. Po sąsiedzku z działkami inwestycji znajdują się dwa zabudowania zagrodowe.
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie budynku produkcyjno-magazynowego wraz z częścią socjalno-biurową dla firmy, która prowadzić będzie produkcję opakowań z tektur falistych i litych poprzez składanie ich do żądanych wymiarów oraz wykonanie odpowiednich nacięć i nadruków na wykonanych opakowaniach. Planowaną wielkość produkcji szacuje się na 6 mln m2 miesięcznie (72 mln m2 rocznie). 
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie następujących elementów: 
	budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalno-biurową (cały obiekt zaprojektowany będzie na planie prostokąta);

zbiornik ppoż. stanowiący jednocześnie zbiornik retencyjny na wody opadowe;
zbiorniki na gaz 3x6400 l;
chodniki i parkingi;
stacja trafo;
infrastruktura sieciowa wraz z przyłączami: woda (wodociąg miejski), miejska kanalizacja sanitarna, instalacja elektryczna;
miejsce do ładowania wózków.
Część budynku przewidziana na część socjalną obiektu zaprojektowana będzie 
w technologii tradycyjnej, murowanej, o prostej statycznie wyznaczalnej konstrukcji. Strop nad parterem oraz stropodach zaprojektowany będzie jako wolnopodparte, jednoprzęsłowe sprężone płyty kanałowe z warstwą nadbetonu grubości 50mm. Dach nad częścią biurowo-socjalną wykonany będzie jako stropodach żelbetowy prefabrykowany z płyt kanałowych przykrytych izolacją przeciwwilgociową oraz warstwą izolacyjną ze styropapy.
Część obiektu przeznaczona na produkcję zaprojektowana będzie w konstrukcji szkieletowej w postaci prefabrykowanych słupów żelbetowych zamocowanych 
w fundamentach żelbetowych monolitycznych., a konstrukcja dachu w postaci stalowych płatew kratowych opartych przegubowo na stalowych dźwigarach kratowych oraz słupach żelbetowych. Stalowe dźwigary kratowe oparte będą przegubowo na słupach prefabrykowanych zewnętrznych i wewnętrznych. Dach w części produkcyjnej zaplanowany będzie jako dwuspadowy o kącie nachylenia ok. 5°. Świetliki dachowe wykonane będą jako NRO. 
W ramach zamierzeń inwestycyjnych zostaną podjęte takie działania jak: 
	spryzmowanie wierzchniej warstwy gruntu w obszarze przedmiotowych działek oraz zorganizowanie zaplecza budowy;

wykonanie fundamentów i przyłączy; 
wykonanie ścian budynku; 
wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem; 
wykonanie instalacji zewnętrznych, wewnętrznych i posadzek; 
montaż stolarki okiennej i drzwiowej; 
prace wykończeniowe; 
rozplantowanie spryzmowanej wierzchniej warstwy gruntu (nadmiar ziemi zostanie przekazany podmiotom zewnętrznym, w celu dalszego jej zagospodarowania). 
Szacowane zużycie surowców i materiałów, paliw i energii na etapie realizacji będzie w następujących ilościach:
Rodzaj
Sposób wykorzystania, ilość
woda
Na etapie budowy będzie wykorzystywana w związku z budową i obecnością pracowników. 
Etap eksploatacji będzie generował zapotrzebowanie na wodę do celów socjalno-bytowych pracowników (zużycie ok. 1242 m3/rok) oraz do utrzymania czystości w zakładzie i mycia urządzeń (mycie posadzek, zużycie ok. 16 m3/rok, mycie urządzeń ok. 5 m3/rok). 
surowce
Etap realizacji inwestycji będzie generował zapotrzebowanie na surowce potrzebne do realizacji inwestycji, będą to m.in. stal, drewno, tworzywa sztuczne, woda, cement, piasek, styropian, blacha. Ostateczna ilość materiałów budowlanych zostanie wyliczona po wykonaniu ostatecznego projektu budowlanego. 
Etap eksploatacji inwestycji będzie generował zapotrzebowania na takie surowce jak (w skali roku): farba: do 40 Mg, kleje: do 60 Mg, folia stretch: 12 Mg, palety drewniane 5 000 szt. (w rotacji miesięcznej), karton (tektura): 70 mln m2 (waga ok. 0,5 kg/m2, czyli ok. 35 000 Mg).
paliwo
Dostarczanie materiałów budowlanych i pozostałych elementów niezbędnych do realizacji inwestycji będzie odbywało się pojazdami firm zewnętrznych. Etap eksploatacji inwestycji będzie generował zapotrzebowanie na gaz do celów grzewczych CO i CWU, w ilości ok. 66 tys. m3/rok. Dostarczanie surowców, jak i  wywóz gotowych produktów będzie odbywał się pojazdami firm zewnętrznych.   
energia elektryczna 
W trakcie procesu inwestycyjnego oraz na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się zapotrzebowanie na energię elektryczną. W trakcie budowy będą używane urządzenia wykorzystywane do montażu poszczególnych elementów. 
Na etapie eksploatacji energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby funkcjonowania przedmiotowego zakładu (np. oświetlenie, zasilanie linii technologicznej). Zasilanie odbywać się będzie przy wykorzystaniu istniejącej sieci elektroenergetycznej poprzez planowaną do realizacji stację transformatorową. Szacuje się, że wielkość zużycia energii elektrycznej w ciągu roku nie przekroczy 15 MWh. 
Zakład będzie pracował 6 dni w tygodniu, na dwie zmiany w godzinach: 6.00 – 14.00 oraz 14.00 – 22.00. 
Plac budowy będzie posiadał utwardzone podłoże i wyposażony zostanie w sorbenty. Zaplecze budowy, miejsca tymczasowego magazynowania odpadów budowlanych 
i materiałów zostaną zorganizowane w taki sposób, aby zapewnić oszczędne korzystanie 
z terenu oraz minimalne przekształcenie powierzchni. Wykorzystywane maszyny będą 
w dobrym stanie technicznym.
Dla potrzeb pracowników na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia zostanie posadowiony kontener socjalny. Powstające w związku z obecnością pracowników ścieki bytowe będą gromadzone w przenośnej toalecie typu toi-toi, której konserwacją będzie zajmowała się firma zewnętrzna, a w przypadku uzyskania zgody od gestora sieci będą kierowane do kanalizacji miejskiej. Zapotrzebowanie na wodę wykorzystywaną do celów socjalnych pracowników będzie pokrywane z lokalnego wodociągu.
Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pozwalają stwierdzić, że zarówno na etapie realizacji, jak i funkcjonowania przedsięwzięcia wystąpią oddziaływania na środowisko, jednakże przy odpowiedniej organizacji robót oraz zastosowaniu odpowiedniej technologii i zabezpieczeń oddziaływania te mogą być zminimalizowane. Rozwiązania techniczne zastosowane w przypadku analizowanego przedsięwzięcia będą nowoczesne i nie będą stwarzać trwałych i ponadnormatywnych zagrożeń dla środowiska. 
Inwestycja realizowana będzie w oparciu o powszechnie znane i sprawdzone technologie budowy, z wykorzystaniem materiałów posiadających dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Na etapie realizacji będą wytwarzane odpady powstające w trakcie robót budowlano-montażowych, w wyniku pracy sprzętu i środków transportu oraz odpady bytowe wytwarzane przez pracowników. W okresie budowy należy zorganizować miejsce czasowego magazynowania odpadów, gdzie ustawione zostaną odpowiednie pojemniki i kontenery do selektywnego gromadzenia odpadów budowlanych. Odpady należy magazynować w sposób uporządkowany, zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych i umieszczone na utwardzonym szczelnym betonowym lub asfaltowym podłożu. Odpady niebezpieczne należy zbierać w wydzielonych szczelnych zamykanych pojemnikach. Odpady inne niż niebezpieczne magazynować w zamykanych pojemnikach lub kontenerach zabezpieczonych szczelną plandeką. Magazynowanie odpadów na placu budowy będzie chwilowe i nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko. 
Na etapie budowy źródłem emisji hałasu będzie pracujący sprzęt mechaniczny – środki transportu, maszyny budowlane itp. Emitowany hałas będzie miał charakter nieciągły, jego natężenie będzie podlegać zmianom w poszczególnych etapach budowy, w zależności od przebiegu prac i udziału poszczególnych maszyn i urządzeń budowlanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Prace prowadzone będą w porze dziennej, co pozwoli na ograniczenia uciążliwości akustycznej placu budowy w porze nocnej. Mając na uwadze, że uciążliwość ta będzie miała charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych, dotyczyła będzie jedynie czasu realizacji inwestycji i ustąpi wraz z zakończeniem prac, stwierdza się, że okresowy niekorzystny wpływ na klimat akustyczny wokół prowadzonych robót będzie akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe dla każdej budowy, które nie będzie stanowić zagrożenia.
Podczas realizacji przedsięwzięcia źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będą prowadzone roboty budowlane, w tym składowanie, rozładunek i załadunek materiałów budowlanych oraz prace pojazdów i urządzeń mechanicznych. Oddziaływanie w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza będzie miało charakter przejściowy i krótkotrwały, przemijający po zakończeniu budowy. Odpowiednia organizacja fazy budowy pozwoli zminimalizować oddziaływania wynikające z emisji do powietrza.
Natomiast wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych będą trafiały poprzez separator substancji ropopochodnych do szczelnego, bezodpływowego zbiornika, w którym będą one retencjonowane i który będzie pełnił także funkcję zbiornika p.poż.  
Budynek produkcyjno-magazynowy zostanie wyposażony w mechaniczny system wentylacji, zapewniający wymaganą wymianę powietrza i właściwy klimat w budynku. 
Z uwagi na charakter prowadzonej działalności i stosowane środki (farby i kleje wodorozcieńczalne) nie będą występowały emisje zanieczyszczeń do powietrza z instalacji. Jedynymi źródłami będzie spalanie gazu w kotłowni na cele grzewcze i ruch pojazdów po terenie zakładu. 
W trakcie wykonywania wszelkich prac budowlanych należy stosować takie surowce, materiały, techniki i technologie, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają na ograniczenie ich ilości, negatywnego wpływu na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Czasowe gromadzenie odpadów na etapie realizacji inwestycji należy prowadzić zgodnie 
z przepisami prawa, w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio zorganizowanych, tak aby minimalizować ich negatywny wpływ na środowisko. Prace budowlane będą realizowane w sposób uniemożliwiający wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko poprzez zminimalizowanie wytwarzanych odpadów oraz ich selektywne magazynowanie.
Przedmiotowy rodzaj działalności nie należy do produkcji „głośnych”. Proces produkcyjny prowadzony będzie jedynie w części planowanej hali (ok. 0,25 powierzchni hali). Pozostałą część hali stanowić będą magazyny. Izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych hali produkcyjno-magazynowej wyniesie co najmniej 22 dB (płyta warstwowa). Emisja hałasu ze źródła typu budynek (pośrednie, kubaturowe) nie będzie mieć zatem istotnego znaczenia.
Z terenu zakładu, będącego przedmiotem niniejszej analizy, hałas emitowany będzie do środowiska przez następujące źródła dźwięku:
	ruchome - pojazdy lekkie (do 3,5 t) i pojazdy ciężkie (powyżej 3,5 t) oraz wózki widłowe,

stacjonarne - urządzenia zlokalizowane na wolnej przestrzeni np. wentylatory.
Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy zakładu produkcji kartonów z tektury. Tektura dostarczana będzie do zakładu w postaci arkuszy, które następnie są krojone, nacinane w odpowiednich miejscach i klejone. Na niektórych nanoszony jest drobny nadruk. Kleje i farby stosowane w zakładzie będą wodorozcieńczalne. Według kart charakterystyki zawartość lotnych związków organicznych w klejach wynosi 0%, natomiast w farbie 2%. Można więc przyjąć, że procesy produkcyjne są bezemisyjne.
Zorganizowanymi źródłami emisji do powietrza atmosferycznego będą procesy energetycznego spalania paliw, tj.:
	2 kotły gazowe ogrzewające budynek biurowy,

7 szt. urządzeń typu rooftop z nagrzewnicami gazowymi ogrzewających część produkcyjną oraz procesy ładowania wózków akumulatorowych.
Ponadto w obliczeniach emisji uwzględniono emisję niezorganizowaną powodowaną przez pojazdy poruszające się po terenie zakładu.
Przeprowadzone analizy wpływu inwestycji na poszczególne komponenty środowiska pozwalają wykluczyć możliwość zaistnienia znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Podjęcie inwestycji nie będzie wywoływać negatywnych skutków grożących zachwianiem równowagi w środowisku. Inwestycja nie będzie mieć wpływu na miejscową faunę i florę. Podjęcie realizacji inwestycji nie będzie szkodliwie oddziaływać na stan środowiska gruntowo-wodnego, w tym wód powierzchniowych i podziemnych. Faza eksploatacji nie będzie powodowała przekroczenia obowiązujących standardów i nie będzie negatywnie oddziaływać na najbliższą zabudowę mieszkaniową.
Podsumowując, po wnikliwej analizie dokumentacji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia, uwzględniając jego poszczególne fazy (realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji), z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie, można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji będą krótkotrwałe, ograniczone do pory dnia i przemijające. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom chroniącym środowisko oddziaływania w fazie eksploatacji zostaną ograniczone do minimum i nie będą naruszać obowiązujących standardów. Z punktu widzenia środowiskowego, przyjęte w opracowaniu rozwiązania techniczno-technologiczne warunkują dotrzymanie dopuszczalnych norm środowiskowych oraz zachowanie równowagi w otaczającym środowisku. Zastosowane rozwiązania technologiczne mają w pierwszym rzędzie umożliwić prawidłowe użytkowanie przedsięwzięcia. Rozwiązania te mają ponadto minimalizować negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi, a z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą stosunkowo niewielkie i będą miały zasięg lokalny (trwale zajęty będzie teren pod planowane obiekty).
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