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Wrocław dn. ……………………………………

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 19 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), w związku z art. 74a
ust. 2 ww. ustawy oświadczam, że:

ukończyłem, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego
stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach
związanych z kształceniem w obszarze:
a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia,
górnictwo, geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych,

ukończyłem, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego
stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiadam co najmniej
5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko, lub brałem udział
w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub
prognoz oddziaływania na środowisko. Jestem świadoma/-my odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………………………………………………………………………
(podpis autora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
a w przypadku zespołu autorów - kierującego tym zespołem)
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1.

PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony został na zlecenie
Inwestora - SungEl HiTech Poland i stanowi dokument niezbędny do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Niniejsze opracowanie obejmuje zagadnienia przewidziane w ustawie z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
283 z późn. zm.).

2.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Niniejszy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został sporządzony zgodnie
z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) . Zakres opracowania obejmuje
następujące zagadnienia:
▪

▪

opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
− charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy
i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne,
− główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
− przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania
planowanego przedsięwzięcia,
− informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w
tym gleby, wody i powierzchni ziemi,
− informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu,
− informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko,
− ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu;
opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym:
− elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy,
− właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych
wód;
− wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych
przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska
przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej
metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią
załącznik do raportu;
− inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych;
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opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami;
− opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;
− informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności
kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub
planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w
obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w
obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – zakresie, w jakim ich
oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym
przedsięwzięciem;
opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę
naukową;
opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania,
w tym:
− wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego,
− racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska – wraz z uzasadnieniem
ich wyboru;
określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w
tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy
naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania
istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego
transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej
sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
− porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na ludzi, rośliny, zwierzęta,
grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
− powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz,
− dobra materialne,
− zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności
rejestrem lub ewidencją zabytków,
− formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura
2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych,
− elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w
raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane
przez właściwy organ,
− wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a – f;
uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem
informacji, o których mowa w pkt 6 i 6a;
opis metod prognozowania zastosowanych przez wniosko dawcę oraz opis
przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko–, średnio– i
długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
− istnienia przedsięwzięcia,
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2.1

− wykorzystywania zasobów środowiska,
− emisji;
opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na
formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz
ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności
odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia;
jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie
proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art.
143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
− odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów
strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia;
wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo
ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i
sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie lub
przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie linii
kolejowej lub lotniska użytku publicznego;
przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi
i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących
je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu,
które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie;
wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu
do każdego elementu raportu;
podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego
tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia raportu;
oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów –
kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2,
stanowiące załącznik do raportu;
źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raport.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.
„Budowa instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz
ich elementów na terenie dz. nr 91/23, obręb 7 w Złotoryi”.
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W ramach inwestycji planuje się przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne, metodami:
R4 - recykling lub odzysk metali oraz R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich
któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.

2.2

Kwalifikacja przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko

Przedsięwzięcie pod nazwą pn. „Budowa instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i
modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23, obręb 7 w Złotoryi”,
zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz.
1839):
•

pkt 41 - instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) odpadów
niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji
powierzchniowej odpadów niebezpiecznych;

•

pkt 47 - instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym
składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości
nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z
wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261 z późn. zm.).

2.3

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 75, ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), organem właściwym
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia
jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.
Dla przedmiotowej inwestycji zlokalizowanej na terenie miasta Złotoryja, organem właściwym
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Złotoryja.

2.4

Strony postępowania

Stronami postępowania są właściciele/posiadacze działek znajdujących się w obszarze
oddziaływania inwestycji.
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3.

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1

Skala, zakres i opis przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie obiektu, na terenie którego eksploatowana
będzie instalacja do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich
elementów. Planowana inwestycja zostanie zrealizowana na terenie działki nr 91/23, obręb 7,
o łącznej powierzchni 2,2877 ha.
Inwestor nie posiada tytułu prawnego do ww. terenu.
Teren przewidziany pod realizację przedsięwzięcia jest aktualnie niezagospodarowany.
Planowana działalność będzie polegała na przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych oraz
odpadów innych niż niebezpieczne, w instalacji składającej się z trzech typów linii
dedykowanych do następujących odpadów:
• baterii i ogniw;
• elementów anody i katody;
• szlamów katodowych i anodowych.
Proces przetwarzania odpadów będzie odbywać się w zamkniętej hali. W tym celu
wyznaczone zostaną odpowiednie strefy dedykowane przetwarzaniu poszczególnych
rodzajów odpadów.
Baterie i ogniwa oraz elementy anody i katody jako odpady inne niż niebezpieczne będą
poddawane mieleniu i rozdrabnianiu w kilku etapach w celu uzyskania odpowiedniej wielkości
cząstek. Proces rozdrabniania będzie odbywał się w systemie zamkniętym.
Przetwarzanie szlamów katodowych i anodowych będzie odbywać się w prostym procesie
fizycznego osuszania w zhermetyzowanej suszarce elektrycznej, której temperatura robocza
wynosi do 350°C. Szlamy katodowe i anodowe, to substancje półpłynne powstające przede
wszystkim w wyniku oczyszczania linii do produkcji baterii. Część odpadów ze szlamów
poddawanych przetwarzaniu zakwalifikowano do odpadów niebezpiecznych ze względu na
zawartość n-metylopirolidonu (NMP), powszechnie stosowanego w różnych branżach. Część
uwolnionego ze szlamu n-metylopirolidonu ulegnie odparowaniu, a pozostała część będzie
odzyskiwana w skraplaczu.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019
r., poz. 701 z późn. zm.), przetwarzanie odpadów będzie prowadzone metodą R4 – recykling
lub odzysk metali i związków metali oraz metodą R12 - Wymiana odpadów w celu poddania
ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.
Zdolność przerobowa instalacji będzie wynosić do 8,64 Mg/dobę i 2160 Mg/rok odpadów
niebezpiecznych oraz do 72,8 Mg/dobę i do 18 200 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne.
Po przetworzeniu odpadów powstaną:

−
−
−

grafit (z anody), na liniach do przetwarzania anody i katody oraz liniach do przetwarzania
szlamów katodowych i anodowych,
tlenki metali (z katody) na liniach do przetwarzania anody i katody oraz liniach do
przetwarzania szlamów katodowych i anodowych,
grafit zmieszany z tlenkami metali na liniach do przetwarzania baterii, ogniw i modułów.
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Proszki tlenków metali oraz grafit będą w całości eksportowane do Korei Południowej jako
surowiec do ponownej produkcji ogniw.
Prace w zakładzie będą prowadzone 250 dni w roku, od poniedziałku do piątku, w systemie
dwuzmianowym (pracownicy produkcyjni) i jednozmianowym (pracownicy biurowi).
Przewidywana wielkość zatrudnienia to ok. 50 osób.
Teren zakładu będzie zaopatrywany w wodę z gminnej sieci wodociągowej oraz w energię
elektryczną z sieci elektroenergetycznej.
Zaopatrzenie w gaz zostanie zapewnione z sieci gazowej. Na potrzeby ogrzewania hali
produkcyjnej zostaną zainstalowane promienniki gazowe. Część biurowa będzie ogrzewana
za pośrednictwem kotła gazowego.
Na terenie przedsięwzięcia będzie obowiązywał zorganizowany sposób odprowadzania
ścieków.
Ścieki bytowe będą odprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej.
Ścieki przemysłowe powstające podczas opróżniania basenów z zasoloną wodą będą
wypompowywane i odbierane przez uprawniony podmiot lub odprowadzane do sieci
kanalizacyjnej (po uzyskaniu zgody właściciela kanalizacji).
Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzane będą do sieci kanalizacji
deszczowej lub rowu melioracyjnego (na podstawie pozwolenia wodnoprawnego), po
uprzednim podczyszczeniu w urządzeniu lub urządzeniach podczyszczających.
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów będą odprowadzane do zbiornika
przeciwpożarowego położonego na terenie przedsięwzięcia.

3.2

Lokalizacja i otoczenie

Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie działki nr 91/23, obręb 7 w m.
Złotoryja, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie.
Ww. działka inwestycyjna położona jest w obrębie Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju
Gospodarczego, której tereny włączono do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Obszar przewidziany pod realizację przedmiotowego przedsięwzięcia graniczy bezpośrednio:
− od zachodu z ul. Przemysłową stanowiącą lokalną drogę gminą, dalej z zakładem
produkcyjnym Adeo Screen sp. z o.o.,
− od północy z ul. Generała Martiala Vachota stanowiącą drogę gruntową, dalej z terenami
upraw rolnych,
− od wschodu z terenem nieużytków, dalej z gruntami rolnymi,
− od południa z terenami z nieużytków dalej z zabudowaniami zakładów produkcyjnych
Borgers Polska sp. z o.o., Sieper Sp. z o.o. oraz PGP BAZALT SA w Wilkowie, Zakładu
Prefabrykacji Betonowej.
Na poniższych
przedsięwzięcia.

mapach

przedstawiono

lokalizację

13

oraz

otoczenie

planowanego

Ryc.
1.
Lokalizacja
przedsięwzięcia
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

(źródło:

opracowanie

własne,

Ryc.
2.
Otoczenie
przedsięwzięcia
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

(źródło:

opracowanie

własne,

3.3

Dotychczasowy i planowany sposób wykorzystania terenu

Całkowita powierzchnia terenu przeznaczonego pod realizację przedsięwzięcia wynosi 2,2877
ha. Aktualnie, teren działki nr 91/23, obręb 7 stanowią użytki rolne klasy RIIIa.
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Na obszarze przedsięwzięcia nie ma obiektów budowlanych oraz dróg utwardzonych. Przez
teren działki inwestycyjnej przebiegają linie elektroenergetyczne średniego napięcia.
Teren planowanej inwestycji posiada korzystne warunki komunikacyjne. Istnieje bezpośredni
dojazd z lokalnej drogi gminnej do dróg powiatowych o nr 2620D oraz 2610D.
Bilans terenu przedstawiono w poniższej tabeli.
Tab. 1. Bilans terenu (źródło: opracowanie własne)
Zestawienie powierzchni

Powierzchnia [m2]

Powierzchnia działki nr 91/23, obręb 7
Powierzchnia zabudowy - budynek produkcyjny
Pozostałe powierzchnie zabudowy
Łącznie powierzchnie zabudowy
Powierzchnie utwardzone
Powierzchnie biologicznie czynne (tereny zielone)

22 877
7 200
1 068
8 268
5 684
8 925

Udział
[%]
100

36
25
39

Poniżej przedstawiono plan zagospodarowania terenu.

Ryc. 3. Plan zagospodarowania terenu przedsięwzięcia (źródło: opracowanie własne)
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3.4

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na terenie, na którym zlokalizowana będzie przedmiotowa inwestycja oraz na obszarach
bezpośrednio przyległych do tego terenu, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Nr 0007.XXXI.272.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z
dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego przestrzennego Złotoryjskiej
Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego.
Ww. obszar inwestycji oznaczono na rysunku planu miejscowego symbolem 5PSU i wraz z
terenami przyległymi został przeznaczony pod tereny zabudowy przemysłowej, składowej i/lub
usługowej.
Dla terenu oznaczonego symbolem 5PSU obowiązują następujące ustalenia:
I.

II.

III.

Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. Wzdłuż dystrybucyjnych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 20 kV należy
uwzględnić pasy technologiczne o szerokości do 20 m, do 10 m od osi linii w obu
kierunkach, w których występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi (§ 6 ust. 3).
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków (§ 7 ust.
1 i 2):
1. Na obszarze objętym planem miejscowym zewidencjonowano stanowiska
archeologiczne:
1) nr 52/52/79-18,
2) nr 53/53/79-18,
3) nr 9/137/79-18.
2. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej „OW” dla ochrony zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych, w której dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi
wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami
odrębnymi.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej (§ 9 ust. 1 - 10):
1. Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej.
2. Odprowadzanie ścieków komunalnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.
3. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej,
rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych lub w obrębie działki budowlanej,
zgodnie z przepisami odrębnymi; wody opadowe i roztopowe z nawierzchni
utwardzonych, zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi należy odprowadzać
poprzez urządzenia zapewniające separację i zbieranie tych substancji.
4. Prowadzenie zorganizowanej gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami
odrębnymi.
5. Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub z indywidualnych zbiorników gazu.
6. Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej.
7. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych lub grupowych źródeł ciepła, nie
powodujących przekroczeń norm emisji spalin.
8. W zakresie zasad zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków komunalnych,
dopuszcza się realizację rozwiązań indywidualnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
9. W zakresie zasad zaopatrzenia w energię elektryczną oraz zaopatrzenia w ciepło,
dopuszcza się zaopatrzenie z odnawialnych źródeł energii o mocy nie
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IV.

V.

przekraczającej 100 kW, z wykluczeniem obiektów i urządzeń wykorzystujących
energię wiatru.
10. Dopuszcza się sytuowanie urządzeń oraz dystrybucyjnych sieci infrastruktury
technicznej, a lokalizacja tych urządzeń i sieci nie koliduje z istniejącymi lub
projektowanymi elementami zagospodarowania terenów oraz jest zgodna z
przepisami odrębnymi.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
komunikacji (§ 10 ust. 1 - 5):
1. Ustala się lokalizację dróg publicznych:
1) klasy zbiorczej, oznaczonych symbolami 9KDZ, 10KDZ;
2) klasy lokalnej, oznaczonych symbolami 11KDL, 12KDL;
3) klasy dojazdowej, oznaczonej symbolem 13KDD.
2. Dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych.
3. Obsługa komunikacyjna terenów z przyległych dróg publicznych, na zasadach
określonych w przepisach odrębnych.
4. W zakresie minimalnej liczby miejsc do parkowania oraz sposobu ich realizacji ustala
się:
1) miejsca postojowe dla samochodów należy realizować jako terenowe miejsca
postojowe w formie parkingów lub jako miejsca postojowe w budynkach;
2) ustala się obowiązek realizacji miejsc postojowych dla samochodów w liczbie:
− co najmniej 0,5 stanowiska postojowego na 1 miejsce pracy na jednej zmianie,
− co najmniej 1 stanowisko postojowe na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni
użytkowej usług;
3) liczba stanowisk postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową nie może być mniejsza niż:
− 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15,
− 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40,
− 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41-100,
− 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.
Ustalenia szczegółowe dla terenu (§ 11 ust. 1 - 3):
1. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) układ zabudowy: dowolny;
2) maksymalna wysokość zabudowy:
− dla budynków 30 m,
− dla budowli 50 m.
3) forma dachu:
− dachy płaskie,
− dachy kolebkowe,
− dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych pod
kątem od 12 do 45 stopni.
2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na Rysunku
planu miejscowego, odpowiednio dla terenu 5PSU w odległości:
− 6 m od linii rozgraniczających z terenami 9KDZ, 10KDZ i 12KDL,
− 6 m od wschodniej granicy obszaru objętego planem miejscowym,
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2) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu, dla działek
budowlanych:
− wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,001 do 2,00,
− minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
− maksymalna wielkości powierzchni zabudowy: 85%;
− dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż
4,5 m.
Planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami obowiązującego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Na poniższej mapie przedstawiono przeznaczenie terenu przewidzianego pod realizację
planowanego przedsięwzięcia oraz terenów sąsiadujących z inwestycją, zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ryc. 4. Przeznaczenie terenu przewidzianego pod realizację planowanego przedsięwzięcia
oraz
terenów
sąsiadujących
z
inwestycją
(źródło:
opracowanie
własne,
https://sip.gison.pl/zlotoryjamiasto).
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4.

WARUNKI UŻYTKOWANIA TERENU PRZEDSIĘWZIĘCIA W
FAZIE BUDOWY I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA, W
TYM W ODNIESIENIU DO OBSZARÓW SZCZEGÓLNEGO
ZAGROŻENIA POWODZIĄ W ROZUMIENIU ART. 16 PKT 34
USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. PRAWO WODNE

Nie ustala się warunków użytkowania terenu przedsięwzięcia w odniesieniu do obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.). Teren przedsięwzięcia nie należy
do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Przedmiotowa inwestycja nie przebiega
przez teren narażony na niebezpieczeństwo powodzi, teren znaczących powodzi
historycznych oraz obszar, na którym wystąpienie powodzi jest prawdopodobne.

4.1

Etap realizacji

Prace budowlane prowadzone będą metodami tradycyjnymi z zastosowaniem gotowych
elementów konstrukcyjnych, które będą montowane bezpośrednio na terenie przedsięwzięcia.
Przybliżony czas trwania robót budowlanych oszacowano na ok. 1 rok.
Na etapie realizacji, jednorazowo na jej placu, przewiduje się ok. 20 osób.
Prace budowlane będą prowadzone w godzinach od 6:00 do 22:00.
Wszelkie roboty prowadzone będą w sposób standardowy przy użyciu maszyn budowlanych
oraz materiałów posiadających stosowne atesty i certyfikaty.
Na potrzeby planowanych robót budowlanych będą wykorzystywane: koparka i ładowarka lub
koparko - ładowarka, spycharka, dźwig, drobny sprzęt budowlany, elektronarzędzia, pojazdy
dowożące materiały budowlane.
W trakcie realizacji przedsięwzięcia wykonywane będą prace budowlane obejmujące swym
zakresem roboty: ziemne, fundamentowe i posadzkowe, konstrukcyjno-montażowe,
instalacyjne oraz posadowienie infrastruktury drogowej (wewnętrzne drogi dojazdowe,
parkingi oraz ciągi piesze).
Prace ziemne będą obejmować w szczególności wykonanie wykopów pod fundamenty
budynków oraz instalacje.
Humus oraz masy ziemne po wykopach, projektuje się wykorzystać do wyrównania terenu w
granicach projektowanej inwestycji, bez potrzeby przemieszczania lub przewozu poza granice
działki Inwestora. Jeżeli jednak okaże się konieczne zagospodarowanie odpadów zostanie
ono przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.).
Nad pracami ziemnymi i posadowieniowymi prowadzony będzie nadzór geotechniczny.
Zakres prac konstrukcyjno-montażowych będzie obejmować w szczególności wykonanie
konstrukcji budynków z dostarczonych na miejsce montażu przez dostawcę elementów.
Prace instalacyjne będą obejmowały:
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− budowę przyłącza do zewnętrznej sieci energetycznej i sieci wodociągowej,
− montaż instalacji wodociągowej, hydrantowej, elektrycznej, kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej,
− podłączenie kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej do zewnętrznej infrastruktury
kanalizacyjnej;
− wyposażenie budynków w wewnętrzne instalacje: wodociągową, hydrantową, kanalizacji
sanitarnej, elektryczną;
− odprowadzanie wód opadowych z połaci dachowych budynków poprzez montaż rynien i rur
spustowych na obiektach;
− odwodnienie nawierzchni utwardzonych poprzez wykonanie wymaganych spadków
nawierzchni i skierowane zostanie poprzez system wpustów ulicznych do kanalizacji
deszczowej oraz wyposażenie w urządzenie lub urządzenia podczyszczające.
Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzane będą do sieci kanalizacji
deszczowej lub rowu melioracyjnego (na podstawie pozwolenia wodnoprawnego), po
uprzednim podczyszczeniu w urządzeniu lub urządzeniach podczyszczających.
Obszar tych działań zawierać się będzie w granicach terenu, do którego Inwestor będzie
posiadał tytuł prawny.
Na terenie zaplecza budowy przewidziano lokalizację kontenerów na cele biurowo - socjalne
oraz magazynowe.
Woda zużywana będzie na cele socjalno-bytowe pracowników oraz potrzeby funkcjonowania
placu i zaplecza budowy. Woda użytkowa zostanie doprowadzona z gminnej sieci
wodociągowej.
Na etapie realizacji inwestycji, będzie obowiązywał zorganizowany sposób odprowadzania
ścieków bytowych, do szczelnych zbiorników przenośnych urządzeń sanitarnych, regularnie
opróżnianych przez uprawniony podmiot posiadający zezwolenie na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych zgodne z ustawą z dnia 13 września 1996 r.
o czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.). W związku z
realizacją przedsięwzięcia nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe.
Teren przedsięwzięcia, w trakcie prac budowlanych będzie zaopatrywany w energię
elektryczną z zewnętrznej sieci elektroenergetycznej.
W okresie budowy dominującymi źródłami emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza będzie
stosowany sprzęt budowlany, transport samochodowy, jak również prace ziemne oraz
montażowe. Zasięg oddziaływania poszczególnych emisji związanych z realizacją będzie
lokalny i ograniczony do bezpośredniego otoczenia realizowanych robót.
W trakcie wykonywania robót będą stosowane maszyny i urządzenia w dobrym stanie
technicznym o relatywnie niskim poziomie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji
hałasu.
Materiały budowlane oraz wszystkie materiały pyliste będą gromadzone na utwardzonym
podłożu pod przykryciem chroniącym je przed działaniem czynników atmosferycznych.
Prace będą prowadzone w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska
gruntowo – wodnego, m. in. z powodu wycieków paliwa i olejów ze stosowanych maszyn i
urządzeń poprzez:
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− uszczelnienie nawierzchni miejsc postojowych dla sprzętu budowlanego (szczególnie w
rejonie tankowania),
− wykonywanie prac naprawczych i konserwacyjnych sprzętu poza terenem przedsięwzięcia
− wyposażenie terenu prowadzonych prac w sorbent do usuwania ewentualnych rozlewów.
Na etapie realizacji będzie zapewnione prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami (w tym
odpadami niebezpiecznymi), zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez gromadzenie
odpadów w sposób selektywny, w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywanie
uprawnionym podmiot posiadającym wpis do BDO oraz zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami.
Podczas prowadzenia prac, teren placu i zaplecza budowy zostanie ogrodzony oraz
zorganizowany w sposób zapewniający zabezpieczenie wykopów, sprzętu mechanicznego
oraz miejsc składowania materiałów budowlanych, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla
ludzi.
Na etapie realizacji będzie zapewniony właściwy nadzór i organizacja robót, zgodnie z
przepisami z zakresu bhp, ppoż., prawa budowlanego oraz ochrony środowiska.
Po zakończeniu prac budowlanych teren zostanie uporządkowany i zagospodarowany
zgodnie z przeznaczeniem.

4.2

Etap eksploatacji

Teren przedsięwzięcia zostanie ogrodzony i wyposażony w oświetlenie oraz będzie posiadać
bramę wjazdowo-wyjazdową. Wjazd na teren inwestycji będzie zlokalizowany od strony
południowo - zachodniej działki. Przy bramie wjazdowej przewidziano budynek portierni.
Budynek produkcyjny zostanie usytuowany w środkowej części działki. Od strony zachodniej
umiejscowiono główne wejścia do budynku. Na terenie przedsięwzięcia, przewidziano ok. 40
miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych oraz 8 miejsc parkingowych dla pojazdów
ciężarowych (zgodnie z zapisami mpzp, co najmniej 0,5 stanowiska postojowego na 1 miejsce
pracy na jednej zmianie). Do miejsc parkingowych oraz do budynku będą prowadziły
wewnętrzne drogi dojazdowe oraz ciągi piesze. Powierzchnie nieutwardzone i niezabudowane
zostaną zagospodarowane zielenią.
Prace w zakładzie będą prowadzone 5 dni w tygodniu, w poniedziałek – piątek, przy czym
pracownicy produkcyjni będą pracować w systemie dwuzmianowym (16 godz./dzień),
natomiast pracownicy biurowi w systemie jednozmianowym (8 godz./dzień).
Przewidywana wielkość zatrudnienia na etapie eksploatacji inwestycji to ok. 50 osób, w tym:
−
−

pracownicy produkcyjni - 40 osób,
pracownicy biurowi - 10 osób.

Teren zakładu będzie zaopatrywany w wodę z gminnej sieci wodociągowej.
Na terenie przedsięwzięcia będzie obowiązywał zorganizowany sposób odprowadzania
ścieków.
Ścieki bytowe będą odprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej.
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Ścieki przemysłowe powstające podczas opróżniania basenów z zasoloną wodą będą
wypompowywane i odbierane przez uprawniony podmiot lub odprowadzane do gminnej sieci
kanalizacyjnej (po uzyskaniu zgody właściciela kanalizacji).
Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzane będą do sieci kanalizacji
deszczowej lub rowu melioracyjnego (na podstawie pozwolenia wodnoprawnego), po
uprzednim podczyszczeniu w urządzeniu lub urządzeniach podczyszczających.
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów będą odprowadzane do zbiornika
przeciwpożarowego położonego na terenie przedsięwzięcia.
Na etapie eksploatacji zostanie zapewnione prowadzenie właściwej gospodarki odpadami (w
tym odpadami niebezpiecznymi) zgodnie z wymogami prawnymi, poprzez selektywne
gromadzenie odpadów w przeznaczonych do tego miejscach, zabezpieczonych przed
możliwością dostępu osób niepowołanych, do czasu przekazania ich do odzysku
lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom posiadającym wpis do BDO oraz stosowne
zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zostanie zapewnione przestrzeganie standardów
jakości środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu.
Teren przedsięwzięcia
elektroenergetycznej.

będzie

zaopatrywany

w

energię

elektryczną

z

sieci

Na potrzeby ogrzewania hali produkcyjnej zostaną zainstalowane promienniki gazowe. Część
biurowa będzie ogrzewana za pośrednictwem kotła gazowego.
W pomieszczeniach, w których przebywać będą ludzie zostaną zapewnione właściwe warunki
akustyczne, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4.3

Etap likwidacji

Na etapie ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia przewiduje się podobny zakres prac jak w
trakcie prac budowlanych. W związku z tym zostaną zastosowane środki zabezpieczające,
analogiczne jak na etapie realizacji.
Na etapie realizacji, jednorazowo na jej placu, przewiduje się ok. 20 osób.
Przewiduje się realizację prac w godzinach od 6:00 do 22:00.
Ewentualna likwidacja przedsięwzięcia polegać będzie na rozbiórce i demontażu obiektów
budowlanych, w tym również sieci urządzeń infrastrukturalnych, a także na przywróceniu
środowiska do stanu poprzedniego w zakresie zależnym od skutków wynikających z
eksploatacji przedsięwzięcia.
Obszar tych działań zawierać się będzie w granicach terenu stanowiącego własność
Inwestora. Prowadzone roboty będą miały charakter okresowy.
Powierzchnia terenu zostanie przywrócona do stanu pierwotnego w zakresie zgodnym z
nowym przeznaczeniem terenu.
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5.
5.1

CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE
PRODUKCYJNYCH

PROCESÓW

Opis procesu technologicznego

Niezależnie od rodzaju każdy akumulator zbudowany jest z czterech podstawowych
komponentów: anody, katody, separatora i elektrolitu. Elektrody wykonuje się z różnych
materiałów. Dobiera się je tak, żeby w akumulatorze mogła zajść odwracalna reakcja
chemiczna, w wyniku której jony będą się przemieszczać pomiędzy katodą a anodą.
Jak wspomniano wyżej, częścią akumulatora jest także separator. Ma on zwykle postać
membrany z tworzywa sztucznego. Zadaniem tego elementu jest elektryczna izolacja anody
od katody. Ciągłość separatora jest warunkiem koniecznym dla bezpiecznej pracy
akumulatora. Ogniwa akumulatora zbudowane są z warstwowo ułożonych elektrod
zamkniętych w metalowej obudowie. Przeważnie materiał anody pokrywa się folią miedzianą,
natomiast materiał katody folią aluminiową. Pomiędzy nimi umieszcza się separator.
Poszczególne warstwy akumulatora są układane jedna na drugiej i ustawiane pionowo albo
zwijane. Po osadzeniu elektrod w obudowie jest ona wypełniana elektrolitem. Krok ten
poprzedza uszczelnienie akumulatora.
W produkcji baterii litowo-jonowych, do produkcji katody, wykorzystuje się n-metylopirolidon
(NMP). Ponadto NMP stosuje się jako środek do czyszczenia urządzeń procesowych.
Proces przetwarzania odpadów będzie odbywać się w zamkniętym budynku, w hali
przetwarzania odpadów. W tym celu wyznaczone zostaną odpowiednie strefy dedykowane
przetwarzaniu poszczególnych rodzajów odpadów. Wskazać tutaj należy, że celem
przetwarzania odpadów jest jak największy uzysk materiałów użytecznych. Oprócz
pojedynczych elementów odpadów (m. in. w postaci tworzyw sztucznych) praktycznie
wszystkie ich elementy stanowić będą materiał do ponownej produkcji ogniw.
W projektowanej technologii, planuje się uruchomienie trzech typów linii do przetwarzania
następujących rodzajów odpadów:
1. Baterii i ogniw;
2. Elementów anody i katody;
3. szlamów katodowych i anodowych.
1. Linie do przetwarzania baterii, ogniw i modułów:
Generalnie ogniwa i moduły zawierają 55% tlenków metali (niklu i kobaltu) oraz pył grafitowy,
a także 1,8% metali żelaznych (żelazo, nikiel) i 43% metali nieżelaznych (aluminium, miedź).
Ogniwo, stanowi pojedynczą baterię, podczas gdy moduł stanowi serię połączonych baterii.
Przed przystąpieniem do rozładowywania modułów i baterii, elementy te są rozbierane na
stanowiskach do demontażu ręcznego. W tym celu wydzielone zostaną stanowiska ze stołami
i narzędziami do demontażu osłon, kabli, opraw itp. tak przygotowane moduły poddawane
będą procesowi rozładowania.
Przed procesem przetwarzania ogniwa i baterie, ze względów bezpieczeństwa należy poddać
procesowi rozładowania. Zdarza się, że elementy te mogą być w pewnym stopniu naładowane.
Podczas rozładowywania przepływ prądu odbywa się w kierunku odwrotnym, czyli od anody
do katody, uwalniając przy tym energię, którą jest zasilane urządzenie, wyposażone w
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akumulator. Aby uniknąć zapłonu bądź wybuchu podczas procesu przetwarzania, baterie są
poddawane procesowi rozładowywania w kąpieli solankowej. W tym celu, w hali wyznaczona
zostanie strefa rozładowania, w której znajdować się będą baseny z zasoloną wodą. Baterie
oraz moduły będą zanurzane w basenach. W trakcie rozładowywania baterii i modułów NMP
ulegnie w większości biodegradacji. Natomiast, według danych podawanych przez literaturę
naukową i fachową1, n-metylopirolidon (NMP) ulega całkowitej biodegradacji w wodzie (100%).
Po procesie rozładowania, który trwa około 5 dób, odpady będą wyciągane z kąpieli
solankowej i poddawane procesowi suszenia w suszarce rotacyjnej. W tym celu mokre moduły
i baterie będą podawane na taśmociąg lub ładownię, które będą kierować odpady
bezpośrednio do suszarki. Gazy z suszenia (woda zmieszana ze śladowymi resztkami nmetylopirolidonu w ilości < 2%) odprowadzane będą do systemu oczyszczania wyposażonego
w filtry węglowe (opis zawarty w ocenie oddziaływania na powietrze). Proces suszenia
przebiega w następujący sposób – moduły transportowane są do strefy podgrzewania i
suszenia. Suszarka uzyskuje temperaturę do 600°C. Średni czas przebywania odpadów w
suszarce, to około 1 godzina. Po wysuszeniu odpady są schładzane (w strefie chłodzenia), a
następnie wyładowywane przez system opróżniania suszarki.
Tak przygotowane odpady będą przekazywane z wykorzystaniem wózków widłowych na linie
mechanicznego przetwarzania. Odpady będą przetwarzane w procesach fizycznego
rozkruszania i mielenia, a następnie separacji. W tym celu, w pierwszej fazie przetwarzania
odpady będą rozkruszane w strzępiarkach. Poniższa fotografia prezentuje linię do wstępnego
kruszenia na instalacji tożsamej zlokalizowanej w Węgrzech.

Fot. 1 Linia wstępnego kruszenia modułów i baterii (źródło: materiały Inwestora)
Następnie uzyskany materiał jest ponownie mielony i rozdrabniany w kilku etapach (na tej
samej linii technologicznej) w celu uzyskania odpowiedniej wielkości uziarnienia. Proces
rozpoczyna się rozdrabnianiem w rozdrabniarce. W tym procesie odpady są wstępnie mielone,
celem homogenizacji materiału źródłowego do dalszego przetwarzania. Rozdrobnione odpady
następnie przekazywane są do pulweryzatora. Pulweryzacja to proces polegający na
sproszkowaniu. W konsekwencji uzyskiwany jest proszek rozdrobniony poniżej 1 mm. Do
innych właściwości takiego proszku zaliczamy również sypkość oraz gęstość nasypową.
Poszczególne elementy, które trafią do młyna pulweryzatora, są przepuszczone przez

1 Jak spełniać wymogi ograniczenia 71 rozporządzenia REACH, wytyczne dla użytkowników NMP –
ECHA – European Chemical Agency, lipiec 2019.
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pionowo zamontowany system mielący (nóż). System mielący to równolegle ustawione do
siebie dwa dyski (jeden stacjonarny i drugi szybkoobrotowy). Regulacja prześwitu pomiędzy
dyskami umożliwia uzyskanie proszku o odpowiedniej frakcji. Siła odśrodkowa działająca na
proszkowany surowiec ułatwia jego odbiór przez tzw. cyklon. Poniższa fotografia prezentuje
linię do przetwarzania materii baterii, ogniw i modułów.

Fot. 2 Linia przetwarzania baterii, ogniw i modułów (źródło: materiały Inwestora)
Etapy te odbywają się w systemie zamkniętym wyposażonym w filtr workowy i cyklon do
usuwania i separacji pyłu. Następnie, z wykorzystaniem przesiewacza wibracyjnego
poszczególne komponenty są rozdzielane według materiału i rozmiaru.
Po przetworzeniu odpadów powstają: miedź, aluminium (w postaci ścinków – złom) oraz pył
tlenków metali (zawierające w szczególności nikiel, mangan, kobalt) zmieszany z grafitem tzw.
black carbon (w postaci drobno zmielonego proszku). Pył ten używany jest jako dodatek
przewodzący w katodach kompozytowych akumulatorów litowo-jonowych.
Planowane jest funkcjonowanie 2 linii przetwarzania modułów i baterii. Poniższe fotografie
prezentują uzyskiwane produkty.

Fot. 3 Produkty uzyskane w wyniku procesu na linii do przetwarzania baterii, ogniw i modułów
(źródło: materiały Inwestora)
Poniższa rycina prezentuje schematyczny proces stosowany na omawianej linii wraz z
bilansem masowym.
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Ryc. 5. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym linii przetwarzania modułów i baterii (źródło: materiały Inwestora)
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2. Linie do przetwarzania anody i katody
Anoda i katoda stanowią elektrody dodatnią i ujemną w ogniwie. W ogniwach, które będą
przetwarzane materiałem anody pokrywa się folię miedzianą, natomiast materiałem katody
folię aluminiową.
Odpady stanowiące anodę lub katodę, to materiały, które z różnych przyczyn technicznych,
nie zostały użyte w dalszej produkcji baterii. Stąd też materiały te nie miały styczności z
elektrolitem i nie są nim nasączone. Odpady te stanowią suche, cienkie płatki stanowiące grafit
spojony z miedzią bądź kobalt spojony z innymi metalami (w tym aluminium). Poniższe
fotografie prezentują materiał wejściowy do przetwarzania na linii anody i katody.

Fot. 4 Po lewej anoda, po prawej katoda (źródło: materiały Inwestora)
Odpady anody i katody poddawane są podobnej obróbce, jak odpady ogniw. Materiał jest
mielony i rozdrabniany w kilku etapach w celu uzyskania odpowiedniej wielkości cząstek. Ze
względu na charakter odpadów, rozdrabnianie anody i katody odbywa się w mniejszej liczbie
etapów technologicznych w porównaniu z ogniwem czy modułem. Podobnie jak w przypadku
ogniw i modułów, proces rozdrabniania również odbywa się w systemie zamkniętym.
Następnie, za pomocą separatora poszczególne komponenty są rozdzielane według materiału
i rozmiaru. Poniższa fotografia prezentuje linię do przetwarzania anody i katody na tożsamej
instalacji zlokalizowanej w Węgrzech.

Fot. 5 Linia do przetwarzania anody i katody (źródło: materiały Inwestora)
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Po przetworzeniu odpadów anody i katody powstają: mieszanina aluminium z tlenkami metali
(nikiel, mangan, kobalt) oraz mieszanina miedzi z drobno zmielonym grafitem.
Podczas przetwarzania odpadów powstają tylko i wyłącznie materiały pierwotne zawarte w
dostarczonych odpadach. W trakcie procesu technologicznego przetwarzania odpadów nie są
wprowadzane żadne materiały i substancje obce.
Produkt w postaci czarnego proszku tlenków metali oraz grafitu, a także ścinków złomu miedzi
i aluminium wytworzony podczas procesu technologicznego gromadzony jest workach typu
big-bag, wewnątrz hali, w specjalnie do tego wydzielony miejscu, a następnie wysyłany do
finalnych odbiorców. Planowanym miejscem docelowym wysyłki tlenków metali i grafitu jest
Korea Południowa, gdzie po dalszej obróbce zostanie wyprodukowany surowiec katodowy do
produkcji baterii. Złom aluminium i miedzi przekazywany będzie lokalnym odbiorcom.
W ramach funkcjonowania zakładu planuje się uruchomienie 4 linii przetwarzania anody i
katody.
Poniższa rycina prezentuje schematyczny proces stosowany na omawianej linii wraz z
bilansem masowym.
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Ryc. 6. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym linii przetwarzania anody i katody (źródło: materiały Inwestora)
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3. Linie do przetwarzania szlamów katodowych i anodowych
Przetwarzanie szlamów katodowych i anodowych odbywa się w prostym procesie fizycznego
osuszania. Szlamy katodowe i anodowe, to substancje półpłynne powstające przede
wszystkim w wyniku oczyszczania linii do produkcji baterii. W trakcie płukania (wodą) wanien
anodowych i katodowych powstaje wodny roztwór pyłu tlenków metali oraz pyłu grafitowego.
Szlamy katodowe stanowią wodny roztwór tlenków metali ze śladową ilością nmetylopirolidonu (NMP) w ilości < 10%. Szlamy anodowe stanowią wodny roztwór grafitu.
Szlamy wlewane są do odpowiednich forem, które następnie umieszczane są w
zhermetyzowanej suszarce elektrycznej, której temperatura robocza wynosi do 350°C. Część
uwolnionego ze szlamu n-metylopirolidon ulega odparowaniu, a pozostała część NMP
odzyskiwana jest w skraplaczu. Gaz opuszczający skraplacz jest oczyszczany z
zanieczyszczeń organicznych za pomocą urządzenia filtrującego wypełnionego węglem
aktywnym, a następnie oczyszczone powietrze odprowadzane jest do kubatury hali. Ze
względu na fakt, iż NMP odzyskiwany jest w skraplaczu stężenie tej substancji w gazie jest
śladowe. W związku z powyższym, oczyszczenie powstających gazów na złożu węglowym
powoduje, że powietrze opuszczające filtr nie zawiera NMP i jest powietrzem czystym.
W wyniku tego procesu powstają proszki tlenków metali oraz grafit, które są w całości
eksportowane do Korei Południowej jako surowiec do produkcji. Poniższa fotografia prezentuje
linię do suszenia szlamów katodowych i anodowych na tożsamej instalacji zlokalizowanej w
Węgrzech.

Fot. 6 Linia suszenia szlamów katodowych i anodowych (źródło: materiały Inwestora)
W ramach funkcjonującego zakładu planuje się uruchomienie 4 linii przetwarzania szlamów (4
suszarki elektryczne).

Poniższa rycina prezentuje schematyczny proces stosowany na omawianej linii wraz z
bilansem masowym.
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Ryc. 7. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym linii przetwarzania anody i
katody (źródło: materiały Inwestora)

5.2
Rodzaje oraz ilość odpadów
powstających w wyniku przetwarzania

przewidzianych

do

przetwarzania

oraz

W tabelach poniżej przedstawiono rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych
do przetwarzania oraz powstających w wyniku przetwarzania, które zostały zakwalifikowane
do poszczególnych grup zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020
r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

Tab. 2. Przewidywane rodzaje odpadów przewidziane do przetwarzania (źródło: opracowanie
własne, dane Inwestora)
Kod
Rodzaj odpadów
odpadów
Grupa 12: Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali
i tworzyw sztucznych
Podgrupa: 12 01: Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali
i tworzyw sztucznych
1.
12 01 04
Cząstki i pyły metali nieżelaznych (złom katodowy i złom anodowy)
Grupa 16: Odpady nieujęte w innych grupach
Podgrupa 16 02: Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (baterie bez
2.
16 02 16
części elementów składowych, tj. elektrolit, folia aluminium)
Podgrupa 16 06: Baterie i akumulatory
3.
16 06 05
Inne baterie i akumulatory (baterie z elektrolitem, moduły, uszkodzone baterie)
Podgrupa 16 10: Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza
miejscami ich powstawania
Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne (szlamy katodowe,
4.
16 10 01*
zawierające NMP w ilości <10 %)
5.
16 10 02
Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01 (szlamy anodowe)
Lp.

Tab. 3. Przewidywane rodzaje odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów
(źródło: opracowanie własne, dane Inwestora)
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Lp. Kod odpadów
Rodzaj odpadów
Grupa 16: Odpady nieujęte w innych grupach
Podgrupa 16 02: Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
1. 16 10 01*1)
Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne (NMP 100%)
Grupa 19: Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków
oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
Podgrupa 19 12: Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania,
granulowania) nieujęte w innych grupach
2.
19 12 02
Metale żelazne (złom stalowy z demontażu ręcznego modułów i baterii)
3.
19 12 03
Metale nieżelazne (złom aluminium, złom miedzi)
Tworzywa sztuczne i guma (tworzywa sztuczne z demontażu ręcznego modułów i
4.
19 12 04
baterii))
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
5.
19 12 12
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (zmieszane: złom miedzi, złom aluminium,
membrany)
1)

kod odpadu może ulec zmianie w zależności od odbiorcy odpadów oraz sposobu dalszego zagospodarowania.

Poniżej przedstawiono maksymalną masę przetwarzanych rodzajów odpadów i maksymalną
łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym
czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.
Tab. 4. Przewidywana maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna
łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym
czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku (źródło: opracowanie własne, dane
Inwestora)
Przewidywana
maksymalna
masa poszczególnych rodzajów
odpadów
magazynowanych
Lp.
Kod i nazwa odpadów
[Mg]
w tym samym
w okresie roku
czasie
Rodzaje odpadów przewidzianych do przetwarzania
12 01 04
300
6000
1.
Cząstki i pyły metali
nieżelaznych
16 02 16
Elementy usunięte ze
200
4000
2.
zużytych urządzeń inne
niż wymienione w 16 02
15
16 06 05
400
7000
3.
Inne baterie i akumulatory
16 10 01*
Uwodnione odpady ciekłe
300
2160
4.
zawierające substancje
niebezpieczne
16 10 02
Uwodnione odpady ciekłe
200
1200
5.
inne niż wymienione w 16
10 01
Rodzaje odpadów powstających w wyniku przetwarzania
16 10 01*
Uwodnione odpady ciekłe
30
300
1.
zawierające substancje
niebezpieczne
19 12 02
60
2090
2.
Metale żelazne
19 12 03
110
4790
3.
Metale nieżelazne
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Maksymalna
łączna
masa
wszystkich rodzajów odpadów
[Mg]
w tym samym
czasie

w okresie roku

1400

20360

540

11845

4.

5.

19 12 04
Tworzywa sztuczne i
guma
19 12 12
Inne odpady (w tym
zmieszane substancje i
przedmioty)
z
mechanicznej obróbki
odpadów
inne
niż
wymienione w 19 12 11

30

1000

310

3665

W wyniku przetwarzania odpadów zostaną wytworzone odpady w łącznej ilości ok. 11845 Mg
oraz grupy materiałów w łącznej ilości ok. 8265 Mg, spełniające wymagania jakościowe
przewidziane dla produktu danego rodzaju ustanowione dla jego bezpośredniego
wykorzystania w określonym celu, a jego wykorzystanie nie będzie stanowić zagrożenia dla
środowiska i zdrowia ludzi (do niniejszego opracowania załączono niezbędną dokumentację).
Ww. grupy materiałów będą magazynowane w selektywnie, w wyznaczonych miejscach.
Po przetworzeniu odpadów powstaną:

−
−
−

grafit (z anody), na liniach do przetwarzania anody i katody oraz liniach do przetwarzania
szlamów katodowych i anodowych,
tlenki metali (z katody) na liniach do przetwarzania anody i katody oraz liniach do
przetwarzania szlamów katodowych i anodowych,
grafit zmieszany z tlenkami metali na liniach do przetwarzania baterii, ogniw i modułów.

5.3
Sposób i miejsce magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania
oraz powstających w wyniku przetwarzania
Rozładunek i załadunek odpadów na terenie zakładu oraz transport wewnątrzzakładowy będą
odbywać się z wykorzystaniem wózków widłowych.
Odpady przyjęte do przetwarzania oraz powstające w wyniku przetwarzania będą
magazynowane selektywnie w miejscu przeznaczonym do magazynowania odpadów.
Odpady poddawane przetwarzaniu i powstające w wyniku przetwarzania będą
magazynowane do czasu uzbierania partii transportowej. Okres magazynowania odpadów
będzie uzależniony również od planu dostaw i wywozów odpadów. Czas magazynowana nie
będzie przekraczać terminów określonych w przepisach, tj. 1 rok - w przypadku
magazynowania odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych, 3 lata - w przypadku
magazynowania pozostałych odpadów, z uwzględnieniem wymagania, iż czas ten liczony
będzie łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

W tabeli poniżej przedstawiono sposób i miejsce magazynowania poszczególnych rodzajów
odpadów poddawanych przetwarzaniu oraz powstających w wyniku przetwarzania.
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Tab. 5. Sposób i miejsce magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania oraz
powstających w wyniku przetwarzania i sposób ich zagospodarowania (źródło: opracowanie
własne, dane Inwestora)
Sposób i miejsce magazynowania
odpadów
Odpady przewidziane do przetwarzania
W
pojemnikach,
kontenerach,
12 01 04
beczkach
lub
workach
typu big-bag
1.
Cząstki
i
pyły
metali
w
magazynie
odpadów.
nieżelaznych
Lp.

Kod i nazwa odpadów

Recykling na terenie zakładu w
procesie R4.

W
pojemnikach,
kontenerach,
beczkach lub workach typu big-bag
w magazynie odpadów.

Recykling na terenie zakładu w
procesie R4.

W
pojemnikach,
kontenerach,
beczkach lub workach typu big-bag
w magazynie odpadów.

Recykling na terenie zakładu w
procesie R4.

16 10 01*
W
szczelnych,
zamykanych
Uwodnione odpady ciekłe
4.
pojemnikach
w
magazynie
odpadów
zawierające
substancje
niebezpieczne
16 10 02
W
szczelnych,
zamykanych
Uwodnione odpady ciekłe
5.
pojemnikach
w
magazynie
odpadów
inne niż wymienione w 16 10
01
Odpady powstające w wyniku przetwarzania
19 12 02
W pojemnikach, kontenerach lub
Metale żelazne
workach typu big-bag w magazynie
1.
odpadów.

Recykling na terenie zakładu w
procesach R4 i R5

2.

3.

2.

3.

4.

5.

16 02 16
Elementy
usunięte
ze
zużytych urządzeń inne niż
wymienione w 16 02 15
16 06 05
Inne baterie i akumulatory

Sposób zagospodarowania
odpadów

Recykling na terenie zakładu w
procesach R4 i R5

Przekazanie
uprawnionemu
odbiorcy do odzysku.

19 12 03
Metale nieżelazne

W pojemnikach, kontenerach lub
workach typu big-bag w magazynie
odpadów.

Przekazanie
uprawnionemu
odbiorcy do odzysku.

19 12 04
Tworzywa sztuczne i guma

W pojemnikach, kontenerach lub
workach typu big-bag w magazynie
odpadów.

Przekazanie
uprawnionemu
odbiorcy do odzysku.

19 12 11*
Inne
odpady
(w
tym
zmieszane
substancje
i
przedmioty) z mechanicznej
obróbki
odpadów
zawierające
substancje niebezpieczne
19 12 12
Inne
odpady
(w
tym
zmieszane
substancje
i
przedmioty) z mechanicznej
obróbki
odpadów
inne
niż
wymienione w 19 12 11

W
szczelnych,
zamykanych
pojemnikach w magazynie odpadów

W pojemnikach, kontenerach lub
workach typu big-bag w magazynie
odpadów.

Przekazanie
uprawnionemu
odbiorcy do odzysku.

Przekazanie
uprawnionemu
odbiorcy do odzysku.

Odpady o kodzie 16 02 16 będą magazynowane zgodnie z zasadami postępowania ze
zużytym sprzętem elektrycznym lub elektronicznym określonymi w ustawie z dnia 11 września
2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym lub elektronicznym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1893),
w szczególności miejsca, w których będą magazynowane odpady zostaną wyposażone w:
• nieprzepuszczalne podłoże wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków w przypadku takiej
konieczności;
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• zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych;
• zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym.
Odpady o kodzie 16 06 05 będą magazynowane i przetwarzane zgodnie z zasadami
postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia
2009 r. o bateriach i akumulatorach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1850), w szczególności będą:
• umieszczane selektywnie pojemnikach, kontenerach;
• odbywać się w miejscach o utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu, odpornych na
działanie warunków atmosferycznych lub w odpowiednich pojemnikach nieprzewodzących
prądu, odpornych na działanie substancji zawartych w bateriach lub akumulatorach oraz
działanie warunków atmosferycznych;
• magazynowane nie dłużej niż przez okres roku łącznie przez wszystkich kolejnych
posiadaczy tych odpadów.
Odpady o kodach 16 02 16 oraz 16 06 05 będą magazynowane selektywnie, w szczelnych
pojemnikach, kontenerach, beczkach lub workach typu big-bag, w magazynie odpadów.
Odpady o kodach 12 01 04, 16 10 01*, 16 10 02*, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 11*, 19
12 12 będą magazynowane zgodnie z wymaganiami dla magazynowania odpadów
określonymi w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742), w
szczególności będą:
• magazynowane w miejscach magazynowania odpadów, które zostały wydzielone i
przeznaczone do magazynowania odpadów oddzielnie od magazynowanych substancji lub
przedmiotów niebędących odpadami, w sposób zapewniający:

− wyposażenie techniczne do przechowywania odpadów, w tym przeznaczone do tego

−
−
−

−
−

celu opakowania, pojemniki, kontenery, worki typu big-bag, uwzględniające
właściwości chemiczne i fizyczne, w tym stan skupienia, magazynowanych odpadów;
odpowiednią pojemność miejsc magazynowania odpadów, uwzględniającą rodzaj i
masę odpadów, w tym częstotliwości odbioru i przekazywania odpadów;
zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych;
zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się odpadów poza przeznaczone do tego
celu opakowania, pojemniki, kontenery oraz zabezpieczenie przed przypadkowym
mieszaniem się selektywnie magazynowanych odpadów;
zabezpieczenie odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych;
oznakowanie opakowań, pojemników, kontenerów;

• magazynowane w sposób:

−
−
−

−

selektywny;
zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów;
zapewniający właściwą rotację magazynowanych odpadów, aby odpady
magazynowane najdłużej mogły być usuwane i następnie przekazywane w celu
dalszego gospodarowania w pierwszej kolejności;
ograniczający obniżenie wartości użytkowej odpadów, w szczególności zmiany ich
składu lub właściwości chemicznych lub fizycznych, utrudniającej ich dalsze
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−

przetwarzanie lub zmniejszającej wartość produktu końcowego wytworzonego z
odpadów;
zapewniający drożność dróg pożarowych i ewakuacyjnych.

Odpady o kodach 12 01 04, 16 10 01*, 16 10 02*, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 11*, 19
12 12 będą magazynowane selektywnie, w pojemnikach, kontenerach, beczkach lub workach
typu big-bag, w magazynie odpadów i przekazywane uprawnionym odbiorcom bezpośrednio
lub za pośrednictwem zbierającego odpady, posiadającego stosowne zezwolenia w tym
zakresie.
Transport odpadów odbywać się będzie środkami transportu podmiotów posiadających wpis
do BDO, o której mowa w art. 79 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z
2020 r., poz. 797 z późn. zm.), uprawniający do transportu odpadów.

6.

PRZEWIDYWANE RODZAJE I ILOŚCI EMISJI, W TYM
ODPADÓW,
WYNIKAJĄCE
Z
FUNKCJONOWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ INFORMACJE
O
RÓŻNORODNOŚCI
BIOLOGICZNEJ,
WYKORZYSTYWANIU ZASOBÓW NATURALNYCH, W TYM
GLEBY, WODY I POWIERZCHNI ZIEMI, A TAKŻE
INFORMACJE O ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ I JEJ
ZUŻYCIU
6.1
Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z
funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia

6.1.1 Etap realizacji
Na etapie realizacji przedsięwzięcia wyróżniono następujące rodzaje zanieczyszczeń (emisji):
−
emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz emisja hałasu i wibracji w wyniku
realizowanych prac, użytkowania sprzętu mechanicznego oraz środków transportu
dostarczających materiały budowlane,
−
zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego (w sytuacjach awaryjnych, tj.
wycieku substancji ropopochodnych ze sprzętu mechanicznego i środków transportu);
−
ścieki bytowe powstające w wyniku użytkowania placu i zaplecza budowy;
−
odpady z budowy powstające w trakcie robót budowlanych oraz odpady komunalne w
wyniku użytkowania terenu przedsięwzięcia.
Na etapie realizacji inwestycji źródłem oddziaływań w zakresie wpływu na stan jakości
powietrza będą prace ziemne, wykorzystywany sprzęt mechaniczny oraz pojazdy
transportujące materiały budowlane.
Prace ziemne na etapie realizacji inwestycji będą stanowiły źródło niezorganizowanej emisji
pyłu zawieszonego. Emisja zanieczyszczeń powietrza będzie miała charakter ograniczony w
czasie, jak również ograniczony w przestrzeni. W celu graniczenia pylenia zostanie
zastosowane zwilżanie powierzchni szczególnie narażonej na pylenie.
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Podstawowymi zanieczyszczeniami ze spalania paliw w silnikach sprzętu mechanicznego oraz
środków transportu będą emisje pyłu zawieszonego, tlenku węgla, benzenu, węglowodorów
alifatycznych, węglowodorów aromatycznych, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki. Emisja
zanieczyszczeń, której źródłem będzie spalanie paliw w silnikach pojazdów będzie miała
charakter emisji punktowej oraz częściowo, rozproszonej.
W trakcie budowy, nastąpi czasowa emisja hałasu związana z obecnością pracującego
sprzętu budowlanego, transportującego materiały oraz w fazie wykonywania nowych
nawierzchni. Natężenie hałasu osiągnie niewysokie poziomy i będzie miało charakter
rozproszony i chwilowy.
W celu zminimalizowania ryzyka emisji substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo –
wodnego, na skutek awaryjnych wycieków ze sprzętu mechanicznego oraz środków
transportu, przewidziano zastosowanie działań zapobiegawczych i minimalizujących w tym
zakresie.
W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać wyłącznie ścieki bytowe, które będą
odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych przenośnych urządzeń
sanitarnych, regularnie opróżnianych przez uprawniony podmiot. Ilość wytwarzanych ścieków
bytowych to ok. 7,5 m3/miesiąc i będzie równa ilości pobranej wody.
Na potrzeby realizacji planowanych prac budowlanych przewidziano zużycie wody w ilości
trudnej do przewidzenia ze względu na charakter planowanych robót.
Odbiór odpadów prowadzony będzie na podstawie umów z uprawnionymi podmiotami
posiadającymi wpis do bazy BDO oraz stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie gospodarowania odpadami.
W związku z planowanym zakresem przewidywanych prac powstaną odpady, które
sklasyfikowano na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w
sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).
Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą wytwarzane odpady związane z realizacją robót
ziemnych, budową nowych obiektów oraz elementów infrastruktury towarzyszącej.
Poniżej podano przewidywane ilości wytwarzanych odpadów. Przy oszacowaniu ilości
poszczególnych odpadów oparto się na specyfice planowanej działalności.
Szczegółowe informacje dotyczące ilości poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposoby
gospodarowania wytwarzanymi odpadami na etapie realizacji przedstawione będą w
dokumentacjach przygotowanych na dalszych etapach realizacji przedsięwzięcia.
Tab. 6. Rodzaje oraz miejsce i sposób magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz innych
niż niebezpieczne powstających na etapie realizacji przedsięwzięcia (źródło: opracowanie
własne, dane Inwestora)
Kod
odpadu

Rodzaje odpadów

Miejsce i sposób magazynowania

Odpady niebezpieczne
13 01 10*

Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające Odpady magazynowane selektywnie w
związków chlorowcoorganicznych
oznakowanych szczelnych pojemnikach
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Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
nie
zawierające
związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania
zawierające
pozostałości
15 01 10*
substancji
niebezpiecznych
lub
nimi
zanieczyszczone
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry
15 02 02*
olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania
ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Odpady inne niż niebezpieczne
13 02 05*

ustawionych na utwardzonym podłożu, pod
zadaszeniem
lub przykryciem zabezpieczającym je przed
czynnikami atmosferycznymi.

15 01 03

Opakowania z drewna

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

17 04 02

Aluminium

17 04 05

Żelazo i stal

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 04

Selektywnie, w oznakowanej pryzmie, na
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż utwardzonym
podłożu,
w
sposób
wymienione w 17 05 03
zabezpieczający
przed
oddziaływaniem
czynników atmosferycznych

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 Selektywne, w oznaczonym pojemniku,
06 01 i 17 06 03
usytuowanym na utwardzonym podłożu

17 09 04

Selektywnie, w oznakowanej pryzmie, na
Zmieszane odpady z budowy, remontów i
utwardzonym
podłożu,
w
sposób
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01 , 17
zabezpieczający
przed
oddziaływaniem
09 02
czynników atmosferycznych

20 03 01

Nie
segregowane
komunalne

(zmieszane)

Odpady magazynowane selektywnie w
oznakowanych pojemnikach ustawionych
na utwardzonym podłożu.

odpady W oznaczonym pojemniku, usytuowanym na
utwardzonym podłożu

Ewentualne oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji w zakresie gospodarowania
odpadami będzie ograniczone do terenu zajętego na potrzeby przedsięwzięcia. Zakres i
sposób wykonania planowanych prac zostanie określony w dokumentacji projektowej.

6.1.2 Etap eksploatacji
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wyróżniono następujące rodzaje zanieczyszczeń
(emisji):
− emisja hałasu oraz emisja zanieczyszczeń do powietrza generowane w trakcie użytkowania
terenu przedsięwzięcia,
− zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego (w sytuacjach awaryjnych, tj. wycieku
substancji ropopochodnych ze środków transportu);
− ścieki bytowe generowane w trakcie użytkowania terenu przedsięwzięcia
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− ścieki przemysłowe wytwarzane podczas opróżniania basenów z zasoloną wodą, w których
będą zanurzane baterie i moduły,
− wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, które mogą być zanieczyszczone
substancjami ropopochodnymi,
− odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne wytwarzane w związku z eksploatacją
instalacji oraz użytkowaniem terenu przedsięwzięcia.
Na etapie eksploatacji, projektowana inwestycja będzie źródłem zorganizowanej i
niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza w związku z eksploatacją instalacji
(proces suszenia baterii i ogniw, mielenie i przesiewanie, transport materiałów sypkich na
taśmociągach), źródeł ogrzewania (promienniki i kocioł) oraz środków transportu
poruszających się po terenie inwestycji (pojazdy osobowe pracowników, autobusy, pojazdy
ciężarowe).
Źródłami hałasu na terenie planowanej inwestycji będzie przede wszystkim ruch kołowy, a
także praca poszczególnych maszyn i urządzeń na terenie zakładu.
Na etapie eksploatacji, występujące emisje będą efektem normalnego funkcjonowania
przedsięwzięcia. Będą to emisje punktowe (praca urządzeń wchodzących w skład instalacji)
jak i liniowe spowodowana przez poruszające się pojazdy. Emisje powodowane przez pojazdy
będzie rozproszona, chwilowa (przyjazd i wyjazd pojazdów i praca silnika będzie od kilku do
kilkunastu sekund).
W celu zminimalizowania ryzyka emisji substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo –
wodnego, na skutek awaryjnych wycieków ze sprzętu mechanicznego oraz środków
transportu, przewidziano zastosowanie działań zapobiegawczych i minimalizujących w tym
zakresie.
W zakresie ochrony wód obowiązuje zorganizowany sposób odprowadzania ścieków.
Na etapie eksploatacji inwestycji będą wytwarzane ścieki bytowe, odprowadzane do gminnej
sieci kanalizacyjnej.
Ilość wytwarzanych ścieków bytowych wynosić będzie ok. 76,5 m3/m-c oraz 918 m3/rok.
Ilość wytwarzanych ścieków bytowych na cele porządkowe (okresowe zmywanie wodą
posadzek) wynosić będzie 8,268 m3/miesiąc, 99,216 m3/rok.
Ścieki przemysłowe powstające podczas opróżniania basenów z zasoloną wodą będą
wypompowywane i odbierane przez uprawniony podmiot lub odprowadzane do gminnej sieci
kanalizacyjnej (po uzyskaniu zgody właściciela kanalizacji).
Ilość wytwarzanych ścieków przemysłowych wynosić będzie ok. 5 m3/m-c oraz 60 m3/rok.
Ilość ścieków odpowiadać będzie ilości wykorzystanej na terenie zakładu wody.
Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych będą odprowadzane do kanalizacji
deszczowej lub do rowu melioracyjnego (na podstawie pozwolenia wodnoprawnego) w ilości
ok. 2557,8 m3/rok, po uprzednim podczyszczeniu w urządzeniu lub urządzeniach
podczyszczających.
Odpady możliwe do wytworzenia na terenie analizowanego przedsięwzięcia podczas jego
eksploatacji wytypowano na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą wytwarzane odpady
funkcjonowaniem i eksploatacją zakładu oraz pracami konserwacyjnymi.
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związane

z

Poniżej podano przewidywane ilości wytwarzanych odpadów. Przy oszacowaniu ilości
poszczególnych odpadów oparto się na specyfice planowanej działalności. Dokładne ilości
zostaną określone w kolejnych etapach przygotowania dokumentacji dotyczącej
przedsięwzięcia.
Tab. 7. Rodzaje, ilość oraz miejsce i sposób, odpadów niebezpiecznych oraz innych niż
niebezpieczne powstających na etapie eksploatacji przedsięwzięcia (źródło: opracowanie
własne, dane Inwestora)
Kod
odpadu

Grupy, podgrupy i rodzaje
odpadów

Przewidywana
ilość odpadów
w
danym
momencie
[Mg/rok]

Przewidywana
ilość
odpadów
[Mg/rok]

Miejsce
i
magazynowania

sposób

Odpady niebezpieczne

13 02

05*

13 02 08*

15 02 02*

16 02 13*

Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające
związków
chlorowcoorganicznych

0,200

4,000

Inne
oleje
silnikowe,
przekładniowe i smarowe

0,200

4,000

Sorbenty,
materiały
filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujęte w innych
grupach),
tkaniny
do
wycierania (np. szmaty,
ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

0,100

3,000

Zużyte
urządzenia
zawierające niebezpieczne
elementy
( 1)
inne
niż
wymienione w 16 02 09 do 16
02 12

0,100

1,000

Odpady
magazynowane
selektywnie w
oznakowanych szczelnych
pojemnikach
ustawionych
w
wyznaczonych miejscach.
Odpady
magazynowane
selektywnie w
oznakowanych szczelnych
pojemnikach
ustawionych
w
wyznaczonych miejscach.
Odpady
magazynowane
selektywnie w
oznakowanych szczelnych
pojemnikach
ustawionych
w
wyznaczonych miejscach.

Odpady
magazynowane
selektywnie w
oznakowanych szczelnych
pojemnikach
ustawionych
w
wyznaczonych miejscach.

Odpady inne niż niebezpieczne

15 01 01

Opakowania
tektury

z

papieru

15 01 02

Opakowania
sztucznych

15 01 03

Opakowania z drewna

z

i

tworzyw

0,200

10,000

0,100

5,000

0,300

25,000
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Odpady
magazynowane
selektywnie w
oznakowanych pojemnikach
ustawionych
w
wyznaczonych miejscach.
Odpady
magazynowane
selektywnie w
oznakowanych pojemnikach
ustawionych
w
wyznaczonych miejscach.
Odpady
magazynowane
selektywnie w
oznakowanych pojemnikach
ustawionych
w
wyznaczonych miejscach.

15 02 03

Sorbenty,
materiały
filtracyjne,
tkaniny
do
wycierania (np. szmaty,
ścierki) i ubrania ochronne
inne niż wymienione w 15 02
02

0,100

10,000

16 01 03

Zużyte opony

0,100

0,500

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16
02 13

0,200

3,000

16 02 16

Elementy
usunięte
z
zużytych urządzeń inne niż
wymienione w 16 02 15

0,100

1,500

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

0,100

0,500

Zmieszane
komunalne

0,100

4,000

Tworzywa sztuczne (plastik,
metal,
opakowania
wielomateriałowe),

0,100

2,000

Papier i tektura

0,100

4,000

Odpady zielone

0,100

4,000

Opady szklane

0,100

1,500

Odpady z czyszczenia ulic i
placów

0,100

4,000

Odpady
komunalne

20 03 03

odpady

Odpady
magazynowane
selektywnie w
oznakowanych pojemnikach
ustawionych
w
wyznaczonych miejscach.
Odpady
magazynowane
selektywnie w
oznakowanych pojemnikach
ustawionych
w
wyznaczonych miejscach.
Odpady
magazynowane
selektywnie w
oznakowanych pojemnikach
ustawionych
w
wyznaczonych miejscach.
Odpady
magazynowane
selektywnie w
oznakowanych pojemnikach
ustawionych
w
wyznaczonych miejscach.
Odpady
magazynowane
selektywnie w
oznakowanych pojemnikach
ustawionych
w
wyznaczonych miejscach.
Odpady
magazynowane
selektywnie w
oznakowanych pojemnikach
ustawionych
w
wyznaczonych miejscach.
Odpady
magazynowane
selektywnie w
oznakowanych pojemnikach
ustawionych
w
wyznaczonych miejscach.
Odpady
magazynowane
selektywnie w
oznakowanych pojemnikach
ustawionych
w
wyznaczonych miejscach.
Odpady
magazynowane
selektywnie w
oznakowanych pojemnikach
ustawionych
w
wyznaczonych miejscach.
Odpady
magazynowane
selektywnie w
oznakowanych pojemnikach
ustawionych
w
wyznaczonych miejscach.
Odpady
magazynowane
selektywnie w
oznakowanych pojemnikach
ustawionych
w
wyznaczonych miejscach.

Wytwórcą odpadów z przeglądów urządzenia lub urządzeń podczyszczających wody opadowe
i roztopowe odprowadzane z terenów utwardzonych będzie firma zewnętrzna posiadająca
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania ww. rodzajami odpadów.
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6.1.3 Etap likwidacji
Na etapie likwidacji przedsięwzięcia wyróżniono następujące rodzaje zanieczyszczeń:
− zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego (w sytuacjach awaryjnych np. wycieki z
maszyn stosowanych w trakcie prac rozbiórkowych);
− emisja hałasu oraz emisja zanieczyszczeń powietrza ze środków transportu oraz maszyn
i urządzeń stosowanych w trakcie prac rozbiórkowych;
− ścieki bytowe powstające w wyniku użytkowania terenu w trakcie realizacji prac
rozbiórkowych;
− odpady z rozbiórki obiektów i demontażu urządzeń.
Prace rozbiórkowe będą prowadzone w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem
środowiska gruntowo – wodnego, m. in. z powodu wycieków paliwa ze stosowanych maszyn
i urządzeń.
Na etapie likwidacji, planowane przedsięwzięcie będzie źródłem zanieczyszczeń, do których
należą zanieczyszczenie powietrza oraz hałas i wibracje. Jednakże, ze względu na okresowe
trwanie tych oddziaływań, nie spowodują one trwałych negatywnych skutków dla środowiska
oraz człowieka. Obszar tych działań zawierać się będzie w granicach terenu stanowiącego
własność Inwestora.
Na etapie likwidacji będą powstawać wyłącznie ścieki bytowe w wyniku zaspokajania potrzeb
socjalno–bytowych zatrudnionych osób. Teren zostanie wyposażony w przenośne urządzenia
sanitarne, w związku z czym ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników
bezodpływowych – regularnie opróżnianych przez uprawniony podmiot. Ilość wytwarzanych
ścieków bytowych to ok. 7,5 m3/miesiąc i będzie równa ilości pobranej wody.
Na terenie przedsięwzięcia podczas prac likwidacyjnych nie będą wytwarzane ścieki
przemysłowe. Zbiorniki z zasoloną wodą zostaną opróżnione, a ścieki przemysłowe zostaną
odebrane przez uprawniony podmiot przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych.
Odbiór odpadów prowadzony będzie na podstawie umów z uprawnionymi podmiotami
posiadającymi wpis do bazy BDO oraz stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie gospodarowania odpadami.
W związku z planowanym zakresem przewidywanych prac powstaną odpady, które
sklasyfikowano na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w
sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).
Na etapie ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady związane z
prowadzeniem prac rozbiórkowych i porządkowych, w tym z demontażem istniejących
obiektów budowlanych oraz elementów infrastruktury oraz użytkowaniem sprzętu
mechanicznego.
Poniżej podano przewidywane ilości wytwarzanych odpadów. Szczegółowe informacje
dotyczące ilości poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposoby gospodarowania
wytwarzanymi odpadami przedstawione będą w dokumentacjach przygotowanych przed
ewentualną likwidacją przedsięwzięcia.
Tab. 8. Rodzaje oraz sposób magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż
niebezpieczne powstających na etapie likwidacji przedsięwzięcia (źródło: opracowanie
własne, dane Inwestora)
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Kod
odpadu

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do Odpady magazynowane selektywnie w
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania oznakowanych pojemnikach ustawionych
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
na utwardzonym podłożu.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek Odpady magazynowane selektywnie luzem na
i remontów
utwardzonym podłożu.

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i Odpady magazynowane selektywnie luzem na
elementów wyposażenia
utwardzonym podłożu.

17 01 82

Inne niewymienione odpady

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02

Aluminium

17 04 05

Żelazo i stal

17 04 07

Mieszaniny metali

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż Odpady magazynowane selektywnie luzem na
wymienione w 17 05 03
utwardzonym podłożu.

17 06 04

17 09 04
20 03 01

Miejsce i sposób magazynowania

Odpady magazynowane selektywnie luzem na
utwardzonym podłożu.
Odpady magazynowane selektywnie w
oznakowanych pojemnikach ustawionych
na utwardzonym podłożu.
Odpady magazynowane selektywnie w
oznakowanych pojemnikach ustawionych
na utwardzonym podłożu.
Odpady magazynowane selektywnie w
oznakowanych pojemnikach ustawionych
na utwardzonym podłożu.
Odpady magazynowane selektywnie w
oznakowanych pojemnikach ustawionych
na utwardzonym podłożu.
Odpady magazynowane selektywnie w
oznakowanych pojemnikach ustawionych
na utwardzonym podłożu.
Odpady magazynowane selektywnie w
oznakowanych pojemnikach ustawionych
na utwardzonym podłożu.

Odpady magazynowane selektywnie w
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17
oznakowanych pojemnikach ustawionych
06 01 i 17 06 03
na utwardzonym podłożu.
Zmieszane odpady z budowy, remontów i
Odpady magazynowane selektywnie luzem na
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01 , 17
utwardzonym podłożu.
09 02
Nie
segregowane
(zmieszane)
odpady Odpady magazynowane selektywnie w
komunalne
oznakowanych pojemnikach ustawionych
na utwardzonym podłożu.

Zakres i zasięg oddziaływania prac likwidacyjnych nie będzie w zasadzie różnił się od zakresu
i zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji.

6.2

Informacja o różnorodności biologicznej

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na zmniejszenie różnorodności
biologicznej, ponieważ planowane prace realizowane będą na terenie użytków, nie
wyróżniającym się szczególnymi wartościami przyrodniczymi.
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Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono
chronionych gatunków roślin i grzybów. Występujące tu zbiorowiska roślinne mają niewielką
wartość przyrodniczą.
W związku z realizacją prac budowlanych i posadowieniem nowych obiektów ulegnie
zmniejszeniu obszar żerowiskowy zwierząt. Jednakże, ze względu na położenie w otoczeniu
terenów o podobnym sposobie zagospodarowania, nie powinno mieć to znaczącego wpływu
na gatunki żerujące w rejonie.
Przez teren inwestycji nie przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym.
Ze względu na lokalny zasięg przedsięwzięcia i niewielką skalę oraz przemysłowy charakter
terenów przyległych, ocenia się, że inwestycja nie będzie wywierać istotnego wpływu na
gatunki występujące w rejonie projektowanego przedsięwzięcia. Usytuowanie przedsięwzięcia
w obszarze zabudowy produkcyjno - usługowej, nie spowoduje fragmentacji i izolacji terenu.

6.3
Informacja wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby i powierzchni
ziemi
Przewidywany wpływ inwestycji na wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym gleby
i powierzchni ziemi związany będzie z usunięciem pokrywy glebowej i powstaniem trwałych
zmian w rzeźbie terenu. Jednakże, uciążliwości związane z planowanymi pracami
budowlanymi będą miały charakter okresowy i odwracalny.
Po zakończeniu
przeznaczeniem.

teren

zostanie

uporządkowany

i

zagospodarowany

zgodnie

z

Biorąc pod uwagę charakterystykę planowanego do zrealizowania zamierzenia
inwestycyjnego, na etapie jego budowy przewiduje się zapotrzebowanie na materiały
budowlano–konstrukcyjne. Do najważniejszych należy wymienić beton, konstrukcje stalowe,
kruszywo do nawierzchni drogowych, elementy infrastruktury towarzyszącej (rurociągi,
przewody).
W trakcie realizacji przedsięwzięcia okresowo zwiększone zostanie zapotrzebowanie
na paliwa płynne, w związku z eksploatacją sprzętu budowlanego.
Na etapie realizacji inwestycji, średnie zużycie oleju napędowego dla ruchu pojazdów
transportujących materiały budowlane, założono na poziomie 40 l ON/100 km, tj. 34 kg ON/100
km (0,34 kg/km).
Na obecnym etapie nie można przewidzieć wielkości potrzebnych surowców.
W trakcie eksploatacji będzie wykorzystywany gaz ziemny na potrzeby ogrzewania hali
produkcyjnej oraz części biurowej, w ilości ok. 170 000 m3.
Na etapie likwidacji, do napędu pojazdów oraz pracy maszyn i sprzętu stosowane będzie
paliwo w ilości ok. 50 000 l/okres prowadzenia prac rozbiórkowych.
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6.4

Informacja wykorzystywaniu wody

Na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcie zaopatrywane będzie w wodę z gminnej sieci
wodociągowej. Ilość pobieranej wody będzie monitorowana poprzez wodomierz. Wielkość
poboru będzie kontrolowana w odniesieniu do potrzeb.
Na etapie realizacji, woda zużywana będzie na cele socjalno–bytowe pracowników oraz
potrzeby realizacji prac budowalnych. Ilość ścieków odpowiadać będzie ilości wykorzystanej
na terenie zakładu wody. Przyjmując ilość zatrudnionych przy realizacji prac na poziomie ok.
20 osób, zużycie wody wynosić będzie ok. 0,30 m3/dobę i 7,5 m3/m-c. Na potrzeby realizacji
planowanych prac budowlanych przewidziano zużycie wody w ilości trudnej do przewidzenia
ze względu na charakter planowanych robót.
W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia, woda zużywana będzie do celów:
• socjalno – bytowych pracowników,
• porządkowych – mycie pomieszczeń,
• technologicznych (woda wykorzystywana do napełniania basenów z zasoloną wodą),
• przeciwpożarowych.
Przyjmując ilość zatrudnionych, w trakcie eksploatacji inwestycji, na poziomie ok. 50 osób, w
tym pracowników produkcyjnych - 40 osób oraz pracowników biurowych - 10 osób, zużycie
wody wynosić będzie: 918 m3/rok.
Zapotrzebowanie wody na cele porządkowe (okresowe zmywanie wodą posadzek) wynosić
będzie ok. 8,268 m3/m-c i 99,216 m3/rok.
Zapotrzebowanie wody do celów technologicznych oszacowano na poziomie 5 m3/m-c i 60
m3/rok.
Na cele przeciwpożarowe zostanie zaprojektowany system przeciwpożarowy (hydranty lub
tryskacze). Szczegółowe warunki dotyczące zapotrzebowania na wodę do celów
przeciwpożarowych zostaną ustalone na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Do celów przeciwpożarowych zostanie zapewniony zbiornik przeciwpożarowy, w którym
gromadzone będą wody opadowe i roztopowe z dachów.
Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych będą odprowadzane do kanalizacji
deszczowej lub do rowu melioracyjnego (na podstawie pozwolenia wodnoprawnego), po
uprzednim podczyszczeniu w urządzeniu lub urządzeniach podczyszczających.
Na etapie ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia woda zużywana będzie na cele socjalnobytowe pracowników. Przyjmując ilość zatrudnionych na poziomie ok. 20 osób, zużycie wody
w trakcie likwidacji wynosić będzie ok. będzie ok. 0,30 m3/dobę i 7,5 m3/m-c.

6.5

Informacja o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu

Na wszystkich etapach realizacji, przedsięwzięcia będzie zaopatrywany w energię elektryczną
z sieci elektroenergetycznej.
Na etapie użytkowania przedsięwzięcia przewidywane zużycie energii wyniesie od 50 do 60
MWh/miesiąc, przy założeniu pracy wszystkich linii technologicznych.
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6.6
Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko
W przypadku zaistnienia ewentualnej konieczności realizacji prac rozbiórkowych, zostaną
podjęte poniższe działania:
−
−
−
−

zakończenie prowadzonej działalności,
całkowite opróżnienie budynków,
demontaż elementów instalacji,
elementów konstrukcyjnych.

Obszar ww. działań zawierać się będzie w granicach terenu stanowiącego własność
Inwestora. Prowadzone roboty będą miały charakter okresowy.
Elementy instalacji przydatne do dalszej eksploatacji zostaną zdemontowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami i przekazane lub odsprzedane jednostkom gwarantującym ich
dalszą, zgodną z zasadami ochrony środowiska eksploatację.
Elementy instalacji przydatne do użytkowania w obecnym miejscu zostaną w tym celu
przekazane zainteresowanym podmiotom.
Elementy instalacji wyeksploatowane i nie nadające się do dalszego wykorzystania zostaną
zdemontowane i zneutralizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony środowiska.
Powstałe w wyniku procesu likwidacji materiały będą mogły być powtórnie wykorzystane,
przekazane do odzysku lub ostateczności do unieszkodliwienia.
Powierzchnia terenu zostanie przywrócona do stanu pierwotnego w zakresie zgodnym z
nowym przeznaczeniem terenu.

6.7
Ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu
Na terenie inwestycji nie będą występowały substancje niebezpieczne w ilości równej lub
większej niż określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych,
decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).
Mając na uwadze powyższe, związku z realizacją przedsięwzięcia nie występuje ryzyko
poważnej awarii przemysłowej.
Na etapie realizacji oraz ewentualnej likwidacji inwestycji mogą występować sytuacje
awaryjne, związane z wyciekami substancji ropopochodnych z urządzeń zasilanych olejem
napędowym (sprzęt budowlany, pojazdy ciężarowe).
Na etapie eksploatacji, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń związanych z
wybuchem lub pożarem, jednak jest ono niewielkie i ograniczy się do terenu zakładu. W celu
wyeliminowania lub zminimalizowania ww. zagrożeń oraz skutecznego ich zapobiegania w
raporcie przewidziano zastosowanie działań zapobiegawczych.
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Planowana w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, działalność polegająca na
przetwarzaniu odpadów wymaga uzyskania zezwolenia, które zostanie wydane po
uzgodnieniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej
warunków
ochrony
przeciwpożarowej
instalacji
przedstawionych
w
operacie
przeciwpożarowym.
Miejsca magazynowania odpadów będą pod stałym nadzorem oraz będą spełniały wymagania
określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego
2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty
budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpadów (Dz. U. 2020 r., poz. 296).
Katastrofy naturalne powstają w wyniku obecności żywiołu, tj. występowanie gwałtownych i
nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, tj. długotrwałe ulewy, wyładowania
atmosferyczne, trąby powietrzne. Jeśli chodzi o ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej
zważywszy na strefę klimatyczną, lokalizację oraz uwarunkowania geologiczne, jest ono
niewielkie.
W raporcie przeprowadzono ocenę podatności planowanej inwestycji na oddziaływanie zmian
klimatu oraz ocenę ryzyka wystąpienia poszczególnych zjawisk pogodowych. Z analizy
wynika, iż planowane przedsięwzięcie jest przystosowane do postępujących zmian klimatu w
szczególności związanych z występowaniem gwałtownych i groźnych zjawisk pogodowych.
Do najczęstszych przyczyn katastrof budowlanych należy zaliczyć wady konstrukcyjne i
materiałowe sieci infrastruktury technicznej, uszkodzenia mechaniczne urządzeń
wchodzących w skład instalacji. Biorąc pod uwagę technologię konstrukcji obiektów, ryzyko
wystąpienia katastrofy budowlanej należy uznać za niskie. Konstrukcje obiektów budowlanych,
powinny wytrzymać nawet ekstremalne zjawiska pogodowe.
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7.

OPIS
ELEMENTÓW
PRZYRODNICZYCH
OBJĘTYCH
ZAKRESEM
PRZEWIDYWANEGO
ODDZIAŁYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, W
TYM ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJĘTYCH OCHRONĄ
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O
OCHRONIE
PRZYRODY
ORAZ
KORYTARZY
EKOLOGICZNYCH W ROZUMIENIU TEJ USTAWY, A TAKŻE
WŁAŚCIWOŚCI
HYDROMORFOLOGICZNYCH,
FIZYKOCHEMICZNYCH, BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH
WÓD

7.1

Położenie fizyczno – geograficzne

Według podziału fizyczno–geograficznego opracowanego przez prof. Jerzego Kondrackiego
(1998, 2000)2 teren przewidziany pod realizację przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie:
−

prowincji: Masyw Czeski (33),

−

podprowincji: Sudety z Przedgórzem Sudeckim (332),

−

makroregionu: Pogórze Zachodniosudeckie (332.2),

−

mezoregionu: Pogórze Kaczawskie (332.27).

7.2

Geomorfologia

Wg podziału Polski (M. Klimaszewskiego) na jednostki morfogenetyczne, gmina leży na
obszarze: Niziny Legnickiej, Pogórza Kaczawskiego oraz Doliny Kaczawy i jej dopływów.
Teren gminy można podzielić na jednostki morfologiczne: wysoczyzna plejstoceńska
wzniesienia dolina Kaczawy doliny boczne.
Wysoczyzna na terenie gminy wznosi się od około 215 m n.p.m. w części południowej na
granicy z Pogórzem Kaczawskim, oddzielonych od siebie uskokiem brzeżnym (wyraźnie
widoczna w terenie krawędź), do około 150 m n.p.m. na północy. Teren ten charakteryzuje się
niewielkimi kulminacjami wysokości o spadkach na ogół 5%. Lokalnie zdarzają się tutaj skoki
w nachyleniach terenu, przekraczających 10%, szczególnie na stokach opadających w
kierunku dolin rzecznych.
Pogórze Kaczawskie wznosi się od północy od około 180 m n.p.m. ku południowi, gdzie osiąga
około 400 m n.p.m. Nachylenie terenu osiąga duże wartości i na zboczach oraz stromych
stożkach bazaltowych przekracza 10%.
Dwie ostatnie jednostki, doliny rzek, występują symetrycznie na północ i południe od osi doliny
Kaczawy. Terasa najniższa, oddzielona krawędzią od koryta rzeki wzniesiona jest około 1 – 2

2

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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m nad średni poziom Kaczawy liczy 100 - 300 km szerokości. Terasa wyższa osiąga do 10 m
nad średni poziom wody w rzece. Jest wąska w górnym odcinku i rozszerza się w dolnym do
około 1 km. Stanowi rozległą, płaską płaszczyznę o spadkach 2%. Doliny boczne mają bardzo
zróżnicowaną formę rzeźby terenu. Na wysoczyźnie osiągają szerokość do 100 m.
Najniżej położony punkt na terenie gminy znajduje się na wysokości 150,0 m n.p.m., a najwyżej
położony 400,0 m n.p.m.3

7.3

Hydrografia

Gmina Złotoryja leży w dorzeczu rzeki Kaczawy II rzędu, która wchodzi w skład dorzecza I
rzędu Odry. Kaczawa jest tu rzeką główną i wypływa na południu ze stoków Gór Kaczawskich.
Na terenie gminy ma przebieg równoleżnikowy i płynie ku wschodowi. Rzeka ta zbiera wody z
mniejszych dopływów. Sieć hydrologiczna gminy nie jest bogata, a składają się na nią głównie
małe cieki wodne i rowy melioracyjne.
Przez gminę przepływają również dopływy Kaczawy, z których największymi są: Prusicki
Potok, Lubiatówka i Drążnica. Kaczawa odwadnia praktycznie cały obszar gminy i uchodzi do
Odry. Przepływ w rzekach zależny jest przede wszystkim od warunków pogodowych. Wysokie
stany wody zdarzają się wyłącznie wiosną, gdy topnieją śniegi w Sudetach i latem –
długotrwałe opady atmosferyczne. Wezbrania w tych okresach są na ogół gwałtowne i
krótkotrwałe.
Na terenie gminy brak jest dużych naturalnych zbiorników wodnych. Występują tutaj małe
stawy i oczka wodne. Jest kilka zbiorników sztucznych – retencyjne w okolicy Świerzawy,
miasta Złotoryi, (projektowany jest zbiornik Rzymówka) oraz zbiorniki powstałe w wyrobiskach
poeksploatacyjnych i staw osadowy kopalni „Lena” (największy zbiornik sztuczny w gminie).4
Według Komputerowej Mapy Podziału Hydrograficznego Polski 1:10000 teren przedsięwzięcia
położony jest w zlewni rzeki Kaczawa.
Na terenie przewidzianym pod realizację inwestycji nie występują cieki wodne i zbiorniki wód
powierzchniowych.
Od strony północno - zachodniej, wzdłuż granic terenu przedmiotowej inwestycji położony jest
rów melioracyjny.
Najbliżej położone cieki wodne zlokalizowane są w od strony zachodniej, w odległości ok. 1,5
km (Drążnica) oraz ok. 2,5 km (Kaczawa), od strony północno - wschodniej ok. 1,0 km
(Szreniawa) oraz od strony południowo - wschodniej ok. 4,0 km (Prusicki Potok).

Uchwała Nr XXXIV/383/2018 Rady Gminy Złotoryja z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotoryja
4 Uchwała Nr XXXIV/383/2018 Rady Gminy Złotoryja z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotoryja
3
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7.4
Opis właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i
chemicznych wód
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry stanowiącym
aktualizację dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,
który przyjęto rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967),
przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w granicach:
− jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Kaczawa od Kamiennika do Nysy Szalonej
o kodzie RW6000913839,
− jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600094.

Poniżej przedstawiono lokalizację planowanego obszaru przedsięwzięcia względem ww.
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Ryc.
8.
Lokalizacja
względem
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/)

JCWP
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(źródło:

opracowanie

własne,

Ryc.
9.
Lokalizacja
względem
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/)

JCWPd

(źródło:

opracowanie

własne,

Ww. JCWP i JWPd zaliczają się do wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze
źródeł rolniczych (OSN) (nie zostały zamieszczone w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nr 1/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie
określenia w regionie wodnym Środkowej Odry wód powierzchniowych i podziemnych
wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru
szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy
ograniczyć (Dz. U. z 2017 r., poz. 559)).
W świetle art. 51 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
310 z późn. zm.), celem ochrony wód jest osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych
części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów
chronionych, a także poprawa jakości wód oraz biologicznych stosunków w środowisku
wodnym i na terenach podmokłych.
Cele środowiskowe ustanawia się w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i
weryfikuje co 6 lat.
Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako
sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu
chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny
wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu
chemicznego.
Na podstawie art. 59 tej ustawy, celem środowiskowym dla jednolitych części wód
podziemnych jest:
− zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
− zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,
− ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między
poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.
Cele, o których mowa, realizuje się przez podejmowanie działań zawartych w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
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Cele środowiskowe definiuje się poprzez analizę parametrów, charakteryzujących wartości
poszczególnych wskaźników biologicznych i wspierających je parametrów fizykochemicznych,
hydromorfologicznych oraz chemicznych. Warunki referencyjne dla jednolitych części wód
powierzchniowych rzecznych zostały ustalone dla takich wskaźników biologicznych jak:
fitoplankton, fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce bentosowe, ichtiofauna.
Poniżej przedstawiono charakterystykę jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o
kodzie RW6000913839.
Tab. 9. Charakterystyka JCWP o kodzie RW6000913839 (źródło: opracowanie własne, Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry)
Europejski kod JCWP

RW6000913839

Nazwa

Kaczawa od Kamiennika do Nysy Szalonej

Region wodny

region wodny Środkowej Odry
Obszar dorzecza Odry

Obszar dorzecza
(kod 6000)
Typ JCWP

Mała rzeka wyżynna węglanowa (9)

Status

naturalna

Aktualny stan/potencjał

zły

Ocena
nieosiągnięcia
środowiskowych

zagrożona

ryzyka
celów

Odstępstwo

Typ odstępstwa

tak
przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego
- brak możliwości technicznych

Termin
osiągnięcia
dobrego stanu

2021

odstępstwa Uzasadnienie

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji
mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości.
Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu
prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn
nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie
krajowym:
utworzenie
krajowej
bazy
danych
o
zmianach
hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod
kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w
zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem
zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji
wód powierzchniowych. Wdrożenie skutecznych i efektywnych działań
naprawczych
wymaga
szczegółowego
rozpoznania
wpływu
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zidentyfikowanej presji i możliwości jej redukcji. W bieżącym cyklu
planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywrócenia
ciągłości morfologicznej w kontekście dobrego stanu ekologicznego JCWP.
W programie działań zaplanowano działanie „wariantowa analiza sposobu
udrożnienia budowli piętrzących na cieku Kaczawa wraz ze wskazaniem
wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej”
obejmujące szczegółową analizę lokalnych uwarunkowań, mającą na celu
dobór optymalnych rozwiązań technicznych. Wdrożenie konkretnych
działań naprawczych będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu wyżej
wymienionych analiz.

Jak wynika z powyższej charakterystyki, jednostka jednolitej części wód powierzchniowych
(JCWP) RW6000913839 została wyznaczona jako naturalna część wód. Stan ww. części wód
określono jako zły. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego stanu
ekologicznego, zapewnienie możliwości migracji organizmów wodnych na odcinku cieku
istotnego - Kaczawa od Nysy Szalonej do progu w Jerzmanicach i osiągnięcie dobrego stanu
chemicznego.

Oceny istniejącego stanu jednolitych części wód powierzchniowych o kodzie RW6000913839
dokonano na podstawie wyników monitoringu operacyjnego prowadzonego przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu w latach 2014 - 2019.
W poniższej tabeli przedstawiono wyniki monitoringu.
Tab. 10. Wartości wybranych wskaźników jakości JCWP o kodzie RW6000913839 (źródło:
Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w latach 2014-2019 na
podstawie monitoringu, GIOŚ, www.gios.gov.pl)
Kod JCW
Typ abiotyczny
Rodzaj JCW
Program monitoringu
Rok pomiarów
Kod i nazwa punktu pomiarowego
Elementy biologiczne
Fitobentos
Wartość indeksu
Klasa
Makrofity
Wartość indeksu
Klasa
Makrobezkręgowce bentosowe
Wartość indeksu
Klasa
Ichtiofauna

RW6000913839
9
naturalna
monitoring diagnostyczny
2014
PL02S1401_1301

EFI+PL/IBI_PL/LFI+/LFI_EN

0,874

Wartość indeksu
Klasa
Klasa elementów biologicznych
Elementy hydromorfologiczne
Obserwacje hydromorfologiczne
HIR/LHS_PL
Wk
Klasa

1
2
4

0,4
3
22,3
4
Makrobezkręgowce bentosowe
0,750
2

0,547
0,71
4
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Stan fizyczny
Temperatura wody
Klasa
Barwa
Zawiesina ogólna - Stężenie średnie
Klasa
Tlen rozpuszczony
Klasa
BZT5
Klasa
ChZT - Mn
Klasa
Ogólny węgiel organiczny
Klasa
Przewodność w 20 OC
Klasa
Substancje rozpuszczone
Klasa
Siarczany
Klasa
Chlorki
Klasa
Wapń
Klasa
Magnez
Klasa
Twardość ogólna
Klasa
Odczyn
Klasa
Zasadowość ogólna
Klasa
Azot amonowy
Klasa
Azot Kjeldahla
Klasa
Azot azotanowy
Klasa
Azot azotynowy
Klasa
Azot ogólny
Klasa
Fosfor fosforanowy (V)
Klasa
Fosfor ogólny
Klasa
Krzemionka
Klasa elementów fizykochemicznych
Aldehyd mrówkowy - stężenie średnie
Klasa
Arsen - stężenie średnie
Klasa
Bar - stężenie średnie
Klasa
Bor - stężenie średnie
Klasa
Chrom sześciowartościowy - stężenie średnie
Klasa
Chrom ogólny - stężenie średnie
Klasa
Cynk - stężenie średnie
Klasa
Miedź - stężenie średnie
Klasa

11
1
18
11
2
10,5
1
2
2
2,8
1
3,3
1
378
2
276
2
46,2
>2
22,3
>2
51
1
11
>2
179
1
7,8
1
125,5
1
0,094
1
0,4
1
2,7
>2
0,024
2
3,13
>2
0,13
>2
0,19
2
8,2
>2
<LoQ
1
0,003
2
0,045
2
0,02
2
<LoQ
2
<LoQ
2
<LoQ
2
0,0018
2
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Fenole lotne - stężenie średnie
Klasa
Glin - stężenie średnie
Klasa
Klasa
elementów
fizykochemicznych
specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne
niesyntetyczne
Klasyfikacja stanu / potencjału ekologicznego
Klasa
Stan / potencjał ekologiczny
Benzo(a)piren (woda) - stężenie średnie
Benzo(a)piren (woda) - stężenie maksymalne
Klasa
Klasa
Benzo(b)fluoranten - stężenie maksymalne
Klasa
Benzo(k)fluoranten - stężenie maksymalne
Klasa
Benzo(g,h,i)perylen - stężenie maksymalne
Klasa
Klasyfikacja stanu chemicznego
Ocena stanu jcwp

0,002
2
0,007
2
i

2

4
Słaby stan ekologiczny
0,00558
0,05814
>1
>1
0,073
>1
0,03
>1
0,0557
>1
Stan chemiczny poniżej dobrego
zły stan wód

Charakterystykę jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600094
przedstawiono w poniższej tabeli.
Tab. 11. Charakterystyka JCWPd PLGW600094 (źródło: opracowanie własne, Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry)
Europejski kod JCWPd
Nazwa
Region wodny
Główna zlewnia w obrębie JCWPd (rząd zlewni)

PLGW600094
94
region wodny Środkowej Odry
Kaczawa
(II)
W-VII Kaczawa

Obszar bilansowy
Region hydrogeologiczny (Paczyński, 1995)

XV- wrocławski; XVI-sudecki

Obszar dorzecza
Stan ilościowy
Stan chemiczny
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
Odstępstwo
Termin osiągnięcia dobrego stanu

Obszar dorzecza Odry
(kod 6000)
dobry
słaby
zagrożona
nie
nie dotyczy

Jak wynika z powyższej charakterystyki, jednostkę jednolitej części wód podziemnych JCWPd
o kodzie PLGW600095 oceniono jako zagrożoną ryzkiem nieosiągnięcia celów
środowiskowych – jej stan chemiczny określono jako słaby. Stan ilościowy określono jako
dobry. Celem środowiskowym dla ww. JCWPd jest dobry stan ilościowy oraz dobry stan
chemiczny, w tym mniej rygorystyczny cel dla parametru Ni (ochrona stanu przed dalszym
pogorszeniem).
Na obszarze JCWPd 94 warunki krążenia wód są zróżnicowane. Wody wydzielonych pięter
wodonośnych pozostają w kontaktach hydraulicznych, w różnych układach
hydrostrukturalnych, tworząc skomplikowany system przepływu wód o zasięgu regionalnym.
Układ hydroizohips wydzielonych poziomów wodonośnych wskazuje na północno-wschodni
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kierunek głównego przepływu wód podziemnych. Dla wód piętra kredowego, lokalnie
odsłaniającego się na powierzchni terenu w centralnej części JCWPd, przepływ wód odbywa
się ku dolinie Kaczawy w kierunku północno-zachodnim oraz południowo-wschodnim.
Przepływ wód odbywa się na wysokościach 250-110 m n.p.m. Strefa zasilania regionalnego
przepływu wód podziemnych związana jest z górzystym pasmem Gór Kaczawskich na
południu. Bazą drenażu dla czwartorzędowego poziomu wodonośnego jest dolina Kaczawy.
Dla neogeńskiego poziomu wodonośnego bloku bazę drenażu stanowi dolina Odry. Zasilanie
wód piętra czwartorzędowego odbywa się na drodze bezpośredniej infiltracji wód opadowych.
Wody piętra neogeńskiego zasilane są poprzez przesączanie z nadległych poziomów
czwartorzędowych i lokalnie na drodze infiltracji, poprzez nadkład ilasto – gliniasty. Zasilanie
wód piętra kredowego, permskiego i paleozoicznego odbywa się na drodze bezpośredniej
infiltracji wód opadowych poprzez systemy spękań oraz strefy zluźnień tektonicznych.5

Ryc.
10.
Schemat
krążenia
wód
w
http://bazadata.pgi.gov.pl/data/hydro/jcwpd/jcwpd94.pdf)

JCWPd

94

(źródło:

W 2019 roku Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska, przeprowadził monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych części
wód podziemnych. W poniższej tabeli przedstawiono wyniki monitoringu JCWPd o kodzie
PLGW600094.
Tab. 12. Monitoring diagnostyczny stanu chemicznego JCWPd o kodzie PLGW600094
(źródło: 2019 - Wyniki badań wskaźników fizykochemicznych NIEORGANICZNYCH monitoring jakości wód podziemnych - monitoring diagnostyczny, GIOŚ, www.gios.gov.pl)
Nr punktu pomiarowego wg MONBADA
Lokalizacja

5

1794
Województwo dolnośląskie, powiat złotoryjski
Pielgrzymka (gm. wiejska)
Twardocice

http://bazadata.pgi.gov.pl/data/hydro/jcwpd/jcwpd94.pdf
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Nr JCWPd
Stratygr.
Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m
p.p.t.]
Przedział ujętej warstwy wodonośnej [m p.p.t.]
Zwierciadło wody
Typ ośrodka wodonośnego
Rodzaj punktu pomiarowego
Użytkowanie terenu
Data poboru próbki
Przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C wartość terenowa [µS/cm]
Odczyn pH - wartość terenowa
Temperatura - wartość terenowa [°C]
Tlen rozpuszczony - wartość terenowa [mgO2/l]
Przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C wartość laboratoryjna [µS/cm]
Odczyn pH - wartość laboratoryjna
Ogólny węgiel organiczny [mgC/l]
Amonowy jon [mgNH4/l]
Antymon [mgSb/l]
Arsen [mgAs/l]
Azotany [mgNO3/l]
Azotyny [mgNO2/l]
Bar [mgBa/l]
Beryl [mgBe/l]
Bor [mgB/l]
Chlorki [mgCl/l]
Chrom [mgCr/l]
Cyjanki wolne [mgCN/l]
Cyna [mgSn/l]
Cynk [mgZn/l]
Fluorki [mgF/l]
Fosforany [mgPO4/l]
Glin [mgAl/l]
Kadm [mgCd/l]
Kobalt [mgCo/l]
Magnez [mgMg/l]
Mangan [mgMn/l]
Miedź [mgCu/l]
Molibden [mgMo/l]
Nikiel [mgNi/l]
Ołów [mgPb/l]
Potas [mgK/l]
Rtęć [mgHg/l]
Selen [mgSe/l]
Siarczany [mgSO4/l]
Sód [mgNa/l]
Srebro [mgAg/l]
Tal [mgTl/l]
Tytan [mgTi/l]
Uran [mgU/l]
Wanad [mgV/l]
Wapń [mgCa/l]
Wodorowęglany [mgHCO3/l]
Żelazo [mgFe/l]

7.5

PLGW600094
Q
6,43
9,00-11,00
swobodne
porowy
piezometr
Zabudowa wiejska
2019-09-03
451,00
6,01
10,6
4,52
445,00
6,34
<1,0
<0,05
0,00006
<0,002
62,80
<0,01
0,064
<0,00005
0,12
19,40
<0,003
<0,003
<0,0005
0,010
<0,10
<0,30
0,0159
0,00018
0,00022
9,2
0,008
0,00306
<0,00005
0,0056
<0,00005
32,0
<0,0001
<0,002
61,80
20,7
<0,00005
<0,00005
<0,002
<0,00005
<0,001
45,0
118,0
<0,01

Klimat lokalny

Teren gminy leży w strefie przejściowej pomiędzy dwoma regionami: Region Nadodrzański
Region Przedgórza Sudeckiego.
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Zima na tym terenie trwa 30 – 35 dni. Ogólna liczba dni z przymrozkami wynosi 100 – 120.
Pokrywa śnieżna zalega 40 – 55 dni. Okres wegetacyjny wynosi 218 dni. Opady
atmosferyczne to ok. 600 – 800 mm.
Pod względem klimatycznym północny teren gminy zaliczany jest do Regionu
Nadodrzańskiego, dla którego: średnia roczna temperatura powietrza wynosi powyżej 8,6ºC
długość okresu wegetacyjnego wynosi około 220 dni, średnia roczna suma opadów
atmosferycznych poniżej 600 mm, najwyższą temperaturą średnią charakteryzuje się lipiec
17,5oC – 18,5oC najniższą temperaturę średnią posiada styczeń – 1,1oC,
Pozostałe tereny należą do Regionu Przedgórza Sudeckiego, dla którego: średnia roczna
temperatura powietrza wynosi 7,5oC – 7,8oC, długość okresu wegetacyjnego wynosi 213 - 217
dni, średnia roczna suma opadów atmosferycznych to 600 – 800 mm, najwyższą temperaturą
średnią charakteryzuje się lipiec 16,9oC – 17,5oC, najniższą temperaturę średnią posiada
styczeń – 1,7oC,
Klimat lokalny wykazuje zróżnicowanie wynikające z wysokości oraz form morfologicznych.
Na terenie gminy dominuje cyrkulacja atlantycka, związana z przemieszczaniem się układów
barycznych frontu polarnego. Przeważają wiatry z kierunku zachodniego i południowo zachodniego. Notuje się tutaj najwyższe prędkości wiatru z kierunku zachodniego, wynoszące
przeciętnie w wieloleciu 51,3.6

7.6

Gleby

Gleby analizowanego obszaru są wytworzone na bardzo zróżnicowanym geologicznie
podłożu. Pod względem typów na całym obszarze dominują gleby brunatne. W rejonie Złotoryi
- brunatne właściwe. Na S i SE od miasta - gleby szkieletowe i słabo wykształcone występują
głównie pod lasami oraz w sąsiedztwie miejscowości Wilków. W dolinach i obniżeniach terenu
występują mady i gleby brunatne aluwialno-deluwialne. Pod względem rolniczej przydatności
w części północnej w dolinie Kaczawy i na południe od miasta dominuje kompleks pszenny
bardzo dobry, a we wschodniej części Złotoryi - kompleks pszenny dobry, który również
przeważa w południowej części doliny Kaczawy. Użytki zielone dobre i bardzo dobre to grunty
w sąsiedztwie lasów na północnym-zachodzie miasta, na wschód od Górki Mieszczańskiej i
niewielkie areały w północnej części doliny Kaczawy. Dolinki małych cieków we wschodniej
części miasta to użytki zielone. Około połowa gruntów użytkowanych rolniczo to gleby dobre,
III klasy bonitacyjnej. Gleby bardzo dobre (1 i II kl.) to ok. ¼ powierzchni, podobnie jak gleby
średnie, IV klasy. Rolnicza przestrzeń produkcyjna ma w większości uregulowane stosunki
wodne i nie jest wrażliwa na długotrwałe zmiany pogody.7
Podłoże terenu planowanego przedsięwzięcia zbudowane jest z bazaltoidów oraz fyllitów,
łupków ilastych i krzemionkowych, wapieni, kwarcytów, diabaz, keratofirów i zieleńców. Gleby
z tych utworów to gleby początkowych stadiów rozwoju, tj. gleby inicjalne skaliste i

Uchwała Nr XXXIV/383/2018 Rady Gminy Złotoryja z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotoryja
7 Uchwała Nr 0007.XXXIX.327.2018 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 14 czerwca 2018 r.) w sprawie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
6
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rumoszowe.8

7.7

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna Pogórza Kaczawskiego jest zbliżona do budowy Gór Kaczawskich z tym,
że liczniej występują tu skały wulkaniczne (bazalt i porfir) tworzące bardzo charakterystyczne,
odosobnione stożki wulkaniczne. Pogórze jest zbudowane głównie z granitognejsów,
piaskowców i zieleńców a na powierzchni dolin występują osady czwartorzędowe.
W budowie tego rejonu wyróżnia się dwa piętra strukturalne:
• staropaleozoiczne, zbudowane z utworów metamorficznych, stanowiące podłoże dla
synklinorium północno-sudeckiego.
• młodopaleozoiczne-kenozoiczne zbudowane z serii osadowych i wulkanicznych. Utwory
staropaleozoiczne reprezentowane są gnejsy, migmatyty, łupki metamorficzne.
Utwory permu reprezentowane są przez czerwone zlepieńce, piaskowce i mułowce
czerwonego spągowca, na których zalegają utwory cechsztynu reprezentowane przez
wapienie, margle miedzionośne, dolomity i anhydryty, zaś w brzeżnych częściach np. w
Nowym Kościele, przez szare i czerwone piaskowce i łupki ilaste z septariami i wkładkami
wapieni i piaskowców. W spągu cechsztynu miejscami występuje obfita mineralizacja Cu-ZnPb (np. kopalnia „Lena" w Wilkowie i Nowym Kościele).
Utwory triasowe. Cechsztyn łączy się przejściem sedymentacyjnym z leżącymi wyżej osadami
triasu dolnego. Dolne ogniwo należące do pstrego piaskowca dolnego tworzą czerwone
piaskowce arkozowe poziomu Kaczawskiego, odsłaniające się m.in. na południe od
składowiska w Pielgrzymce. Sedymentacji mioceńskiej towarzyszyła działalność wulkaniczna.
Oprócz bazaltów występują tu skały osadowe, pochodzące z ery mezozoicznej. Są to
zwłaszcza piaskowce: czerwone, białe i tzw. Pustynne z triasu.
Utwory kredowe reprezentowane przez piaskowce ciosowe. Ogólnie zauważalny jest pas
piaskowców kredowych ciągnący się od Jerzmanic Zdroju (gm. Złotoryja) poprzez
Pielgrzymkę, Twardocice do Czapli.
Czwartorzęd reprezentowany jest przez utwory trzech zlodowaceń, - liczne piaski i żwiry
wodnolodowcowe - tworzące pokrywy sandrowe, zaznaczające się w terenie jako rozległe
kopulaste wzniesienia, znacznie zdenudowane.
Formy pochodzenia rzecznego to terasy akumulacyjne młodsze i starsze w dolinach
rzecznych.
Złotoryja leży na obszarze zbudowanym na Pogórzu Kaczawskim z ordowickich fyllitów z
kwarcytami, które poprzebijane są plioceńskimi bazaltami, tworzącymi dawniej czynne
wulkany. Zachowały się one w postaci skałek i odsłonek kominów lub czopów wulkanicznych
w kamieniołomach. Najokazalsze są na Wilkołaku, ponadto na Kostrzy czy nad Posadowem.
Na północnym-wschodzie, na Wysoczyźnie Chojnowskiej, ciągną się mioceńskie osady

Gleby Dolnego Śląska: geneza, różnorodność i ochrona, praca zbiorowa pod red. Cezarego
Kabały,Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział Wrocławski, Polskie Towarzystwo Substancji
Humusowych, Wrocław 2015.
8
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złożone z iłowców, mułków i piasków. Osady holoceńskie w postaci glin pyłkowych pokrywają
część zboczy, niżej zalegają plejstoceńskie piaski i żwiry, będące pozostałością działalności
lodowców, a koryto Kaczawy i jej dolinę wyścielają holoceńskie osady. Dolina rzeki na południe
i wschód od miasta stanowiła jeden z najbogatszych terenów złotonośnych we wczesnym
średniowieczu, co stało się podstawą jego rozwoju. Złoto rodzime występowało tu w ilości 0,15
- 0,2 g/t, maksymalnie do 14,9 g/t. Towarzyszyło mu wiele, nieraz cennych i rzadkich
minerałów oraz kamieni ozdobnych, m.in. agaty, chryzoberyf, rubin, spinel, anataz, aparyt,
chafkozyn, cyrkon, dysten, izeryn, azuryt, granaty, ifmenit, korund, ametyst, leukoksen,
spodumen, psychomelan, rutyl, albit, hercynit, srebro rodzime, topaz, turmaliny i tytanit. W
bazaltach i melafirach można znaleźć m.in. oliwin, hornblende, lamprokolit, fluoryt, kordieryt,
natrolit i zeolity. Bogato okruszcowane były też łupki miedzionośne, w których stwierdzano
m.in. szmaragdy, bornit, chalkopiryt, epidot, galenę, kalcyt, kowelin, markasyt, tennantyt,
carrolit, kupryt. W piaskowcach z kolei stwierdzono m.in. anhydryt, baryt i gips. W aluwiach
znajdowano nawet bursztyn. Złoto pozyskiwano przez płukanie, próbowano również
eksploatacji górniczej. Rudy miedzi wydobywano ze złóż cechsztyńskich metodami
górniczymi, a kamień eksploatowano odkrywkowo. Wydobywano głównie bazalt i (w
mniejszym stopniu) piaskowiec. Pozostałości starych robót górniczych są widoczne w rejonie
Kopacza, gdzie zachowały się ślady szybików i płuczek. Istnieją również późniejsze sztolnie i
chodniki, m.in. Lisia Jama nad zalewem i sztolnia „Aurelia" pod Górą Mikołaja.
Podłoże terenu planowanego przedsięwzięcia zbudowany jest z bazaltoidów oraz fyllitów,
łupków ilastych i krzemionkowych, wapieni, kwarcytów, diabaz, keratofirów i zieleńców.
Poniżej przedstawiono budowę geologiczną terenu przewidziano pod realizację planowanego
przedsięwzięcia.
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Ryc. 11. Budowa geologiczna (źródło: opracowanie własne, mapa geologiczna 1:500 000,
https://geolog.pgi.gov.pl/)

Rozmieszczenie wód podziemnych zależne jest od przepuszczalności podłoża i sekwencji
warstw geologicznych.
Najbogatsze zasoby wód podziemnych to zasoby wodne pierwszego poziomu wodonośnego,
występujące w dolinie Kaczawy, Lubiatówki i Prusickiego Potoku.
W dolinach cieków wodnych wody gruntowe występują w piaszczysto – żwirowych utworach
rzecznych. Podziemne systemy krążenia wód tworzą tutaj zwierciadło swobodne lub lekko
napięte przez nadległe trudno przepuszczalne mady. Studnie głębinowe eksploatują poziom
wód czwartorzędowy z głębokości 0 – 2 m i są mocno zależne od poziomu wody w rzece.
Na wysoczyźnie wody gruntowe występują w piaszczystych i żwirowych utworach, które
stanowią odpowiednie warunki do utrzymywania się swobodnego zwierciadła wody. Jednak
utwory te przykryte są lub przewarstwione utworami mało przepuszczalnymi i tworzą
zwierciadło napite. Studnie głębinowe eksploatują poziom czwartorzędowy i trzeciorzędowy z
głębokości kilkunastu metrów i wielkość ich wahań jest mała.
Na terenach gminy najwyżej położonych występują wody szczelinowe zlokalizowane na
głębokości 5 – 20 m i poniżej 20 m. Studnie głębinowe eksploatują poziom wód
czwartorzędowy, kredowych, karbońskich i permskich.
Obszar gminy znajduje się w zasięgu Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: nr 317 Niecka
Wewnątrzsudecka Bolesławiec (zlokalizowanego w południowej części gminy),
wymagającego wysokiej i najwyższej ochrony oraz nr 318 Zbiornik Słup – Legnica
wymagającego wysokiej ochrony.
Natomiast, teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w pobliżu GZWP nr 317 Niecka
Wewnątrzsudecka Bolesławiec, ale poza jego granicami, co przedstawiono poniżej.
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Ryc. 12. Położenie terenu przedsięwzięcia względem Głównych Zbiorników Wód
podziemnych
(źródło:
opracowanie
własne,
mapa
geologiczna
1:500
000,
https://geolog.pgi.gov.pl/)

7.8

Zagrożenie promieniowaniem elektromagnetycznym

W latach 2017 - 2019 r. Inspekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu wykonywała badania
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w 135 punktach pomiarowych
zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności, na terenie województwa
dolnośląskiego.
Pomiarami objęto tereny miast powyżej 50 tys. mieszkańców, pozostałe miasta i tereny
wiejskie, ustalając na każdym z wymienionych obszarów badawczych po 45 punktów
pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności (zgodnie z definicją
zawartą w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.).
Pomiary prowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada
2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645 z późn. zm.).
Zgodnie z ww. rozporządzeniem wartość dopuszczalna poziomu pól elektromagnetycznych
dla częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz (dla miejsc dostępnych dla ludności) nie powinna
przekroczyć 7 V/m.
W żadnym z wymienionych punktów pomiarowych zarówno w latach 2017 - 2019 jak i
następnych latach nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych.9

Ocena poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku za lata 2017-2019, GIOŚ, Wrocław, czerwiec
2019 r.
9
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W najbliższym otoczeniu planowanego przedsięwzięcia, w odległości ok. 400 m, w kierunku
południowym, zlokalizowane są stacje bazowe (Złotoryja, dz. nr 93/2, 51º06'21.00'' N
15º55'23.00'' E).
W obrębie terenu inwestycji przebiegają linie elektroenergetyczne średniego napięcia.
Obiekty te z uwagi na parametry techniczne oraz lokalizacje nie stanowią zagrożenia dla
jakości środowiska w zakresie promieniowania elektromagnetycznego oraz dla zdrowia ludzi.

7.9
Opis elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej
ustawy
W pobliżu planowanej inwestycji (w zasięgu 10 km) nie ma Parków Narodowych, ani Obszarów
Specjalnej Ochrony Natura 2000 (tzw. ptasich), jednak znajdują się tu obszary objęte inną
formą ochrony i pomniki przyrody. Ich wykaz i odległości od inwestycji zestawiono w poniższej
tabeli.
Tab. 13. Obszary chronione i pomniki przyrody w sąsiedztwie planowanej inwestycji (źródło:
opracowanie własne)
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nazwa
Rezerwat Wilcza Góra
PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie
Park Krajobrazowy Chełmy
Użytek ekologiczny Lena
Korytarz ekologiczny Góry Stołowe - Wschód
Pomnik Przyrody - cis pospolity Taxus baccata
Pomnik Przyrody – jaskinie Wilcza, Niedźwiedzia, Wodospad
Pomnik Przyrody – dąb szypułkowy Quercus robur
Pomnik Przyrody - cis pospolity Taxus baccata
Pomnik Przyrody - dąb szypułkowy Quercus robur
Pomnik Przyrody – platan klonolistny Platanus x acerifolia

Odległość od inwestycji [m]
960
260
2 000 (otulina 450)
3 220
2 200
1 370
1 400
1 330
1 540
1 520
1 540

Na poniższych rycinach przedstawiono położenie inwestycji względem ww. obszarów i
obiektów chronionych.
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Ryc. 13. Lokalizacja przedsięwzięcia względem obszarów chronionych (źródło: opracowanie
własne, http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

Ryc. 14. Lokalizacja przedsięwzięcia względem pomników przyrody (źródło: opracowanie
własne, http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

64

Ryc. 15. Lokalizacja przedsięwzięcia względem korytarzy ekologicznych (źródło: opracowanie
własne, http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.), do form ochrony przyrody należy ochrona gatunkowa roślin,
zwierząt i grzybów. Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego
stanu ochrony dziko występujących, rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i
zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także
zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin
lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania
zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.
Obowiązujące listy gatunków chronionych oraz zakazy w stosunku do tych gatunków określają
następujące rozporządzenia:

−
−
−

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r., poz. 1409),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1408).

Teren planowanej inwestycji oraz jego sąsiedztwo zostało spenetrowane w poszukiwaniu
gatunków roślin objętych ochroną oraz zbiorowisk roślinnych odpowiadających siedliskom o
znaczeniu wspólnotowym, a także gatunków chronionych zwierząt.
Na analizowanym obszarze nie występują chronione ani rzadkie gatunki roślin.
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Kontrola terenowa na obszarze planowanej inwestycji oraz na terenach przyległych wykazała
obecność gatunków chronionych ptaków, a także występowanie potencjalnych miejsc rozrodu
płazów oraz potencjalne siedlisko dla płazów i gadów.
Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem zastosowanej metodyki przestawiono w
kolejnym rozdziale.

8.

WYNIKI INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ WRAZ Z
OPISEM ZASTOSOWANEJ METODYKI ORAZ INNE DANE,
NA
PODSTAWIE
KTÓRYCH
DOKONANO
OPISU
ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH

8.1

Flora i Roślinność

Analizowany obszar według regionalizacji geobotanicznej znajduje się w Prowincji
Środkowoeuropejskiej, Podprowincji Środkowoeuropejskiej Właściwej, Dziale BrandenburskoWielkopolskim, Krainie Dolnośląskiej, Okręgu Legnicko-Brzeskim, Podokręgu Legnickim.
Roślinnością potencjalną dla obszaru inwestycji jest Grąd środkowoeuropejski GalioCarpinetum. Obecnie zbiorowisko to już nie występuje w analizowanym terenie. Obecnie teren
inwestycji porośnięty jest roślinnością ruderalną i pionierskimi stadiami lasu, a w sąsiedztwie
występują pola uprawne i tereny przemysłowe.
Metodyka
Teren planowanej inwestycji oraz jego sąsiedztwo zostało spenetrowane w poszukiwaniu
gatunków roślin objętych ochroną oraz zbiorowisk roślinnych odpowiadających siedliskom o
znaczeniu wspólnotowym. Wizje terenowe przeprowadzono 28 września oraz 12 listopada
2020 r.
Do opisania roślinności badanego obszaru posłużono się zdjęciami fitosocjologicznymi
wykonanymi metodą Brauna-Blanqueta. Wykonano je na jednorodnych płatach roślinności,
wymiary poszczególnych zdjęć były uzależnione od występującego tam zbiorowiska i wahały
się w przedziale od 30 do 100 m2. Do określenia ilościowości poszczególnych roślin
wykorzystano skalę Braun-Blanqueta. W tej analizie przyjęto jej 9 stopniową wersję. Wygląda
ona następująco:
R –liczba osobników bardzo mała (1 okaz), pokrycie znikome
+ –liczba osobników mała (kilka okazów), pokrycie nieznaczne
1 – 5-50 osobników, pokrycie nieprzekraczające 5%
2- – pokrycie 5-10%
2 – pokrycie 10-15%
2+ – pokrycie 15-25%
3 – pokrycie 25-50%
4 – pokrycie 50-75%
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5 – pokrycie ponad 75%
Wyniki
W analizowanym obszarze nie stwierdzono występowania roślin naczyniowych objętych
ochroną. Natomiast, wykazano występowanie gatunków inwazyjnych, takich jak: nawłoć późna
Solidago gigantea serotina i konyza kanadyjska Conyza canadiensis, jednak występują one
stosunkowo nielicznie i nie dominują miejscowej flory.
Roślinność terenu inwestycji i obszarów przyległych wykształciła się pod wpływem silnej
antropopresji. Występują tu pola uprawne, tereny przemysłowe oraz zbiorowiska pionierskie
związane z zakończeniem działalności. Można tu rozróżnić 3 zbiorowiska roślinne:

1. Pionierskie zbiorowisko z trzcinnikiem piaskowym Calamagrostis epigejos
Rozwinęło się ono w południowej części obszaru inwestycji (blisko połowa tego obszaru) i na
obszarach sąsiednich. Wyraźnie widoczne jest tu zdegradowane wierzchniej warstwy gleby,
pokrycie roślinnością nie jest całkowite. Zbiorowisko to zdominowane jest przez trzcinnik
piaskowy Calamagrostis epigejos, licznie występują tu też gatunki inwazyjne nawłoć późna
Solidago gigantea serotina i konyza kanadyjska Conyza canadiensis. Istotne są tu tez różne
gatunki ruderalne takie jak: wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, wiesiołek dwuletni
Oenothera biennis, szczaw tępolistny Rumex obtusifolius, bylica pospolita Arthemisia vulgaris
i biedrzeniec większy Pimpinella major, a w miejscach wilgotnych pokrzywa zwyczajna Urtica
dioica, przytulia czepna Galium aparine, a nawet trzcina pospolita Phragmites australis.
Zdjęcie fitosocjologiczne
Powierzchnia: 50m2
Pokrycie: warstwa A 0%, warstwa B 0%, warstwa C 90%
Gatunki: trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos 5, nawłoć późna Solidago gigantea
serotina 2-, konyza kanadyjska Conyza canadiensis 2, biedrzeniec większy Pimpinella major
2+, wiesiołek dwuletni Oenothera biennis 1, dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum +,
marchew zwyczajna Daucus carota +, koniczyna łąkowa Trifolium pratense +, przymiotno białe
Erigeron annuus +

2. Pionierskie zbiorowisko leśne
Rozwinęło się ono w północnej części obszaru inwestycji oraz na wschód od niej. Występują
tu młodociane formy drzew o wysokości kilku metrów. Dominuje tu brzoza brodawkowata
Betula pendula z niewielką domieszką wierzby iwy Salix caprea i topoli osiki Populus tremula.
Runo jest stosunkowo ubogie, spowodowane jest to znacznym zacienieniem ze względu na
duże zagęszczenie brzóz, występuje tu głownie kostrzewa owcza Festuca ovina, a w
miejscach prześwietlonych pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, trzcinnik piaskowy
Calamagrostis epigejos i nawłoć późna Solidago gigantea serotina.
Zdjęcie fitosocjologiczne
Powierzchnia: 100m2
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Pokrycie: warstwa A 0%, warstwa B 80%, warstwa C 30%
Gatunki warstwa B: brzoza brodawkowata Betula pendula 5, wierzby iwy Salix caprea 1
Gatunki warstwa C: kostrzewa owcza Festuca ovina 2+, trzcinnik piaskowy Calamagrostis
epigejos 1, nawłoć późna Solidago gigantea serotina 1, dziurawiec zwyczajny Hypericum
perforatum +, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica 1, przytulia czepna Galium aparine +,
poziomka zwyczajna Fragaria vesca +, jeżyna krzewiasta Rubus fruticosus agg. 1

3. Ziołorośla nadwodne
Zbiorowisko to zajmuje niewielki obszar nad przydrożnym rowem. Występują tu rośliny
związane z siedliskiem wodnym takie jak pałka szerokolistna Typha latifolia i wierzbownica
kosmata Epilobium hirsutum, ta druga roślina jest tu dominantem. Wskazuje to na stałe
występowanie wody we wspomnianym rowie.
Zdjęcie fitosocjologiczne
Powierzchnia: 30m2
Pokrycie: warstwa A 0%, warstwa B 0%, warstwa C 90%
Gatunki: wierzbownica kosmata Epilobium hirsutum 5, pałka szerokolistna Typha latifolia 2-,
szczeć pospolita Diasacus sylvestris 1, nawłoć późna Solidago gigantea serotina 2+, pokrzywa
zwyczajna Urtica dioica 2, przytulia czepna Galium aparine 2-, kielisznik zaroślowy Calystegia
sepium +

Poniżej przedstawiono rozmieszczenie ww. zbiorowisk roślinnych na obszarze inwestycji oraz
na terenach przyległych.
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Ryc. 16. Rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych na obszarze inwestycji oraz na terenach
przyległych (źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl, opracowanie własne)

Na poniższych fotografiach zobrazowano roślinność terenu inwestycji i obszarów przyległych.

Fot. 7. Młodnik brzozowy w obszarze inwestycji (źródło: opracowanie własne)
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Fot. 8. Pola uprawne w pobliżu inwestycji (źródło: opracowanie własne)

8.2

Zwierzęta

8.2.1 Ornitologia
Wizje terenowe wykonano w dniu 28 września oraz 12 listopada 2020 r. w godzinach
porannych (6-8), popołudniowych (13:00-15:00) oraz wieczornych (18:00-20:00). Obserwacje
prowadzono gołym okiem oraz przy użyciu lornetki o parametrach 10x50, identyfikacji
gatunków dokonywano także na podstawie głosów. Dokonano również oględzin drzew,
krzewów i zadrzewień pod kątem występowania gniazd, dziupli, lęgów i siedlisk na terenie
inwestycji pod kątem zasiedlenia przez ptaki. Wizje terenowe obejmowały teren inwestycji i
tereny przyległe (bufor 200m).
Kontrola terenowa wykazała obecność na terenach potencjalnej inwestycji i terenach
przyległych następujących gatunków ptaków:
Nazwa polska
kapturka
zięba
trznadel
szczygieł
czyż
kos
kwiczoł
bażant
modraszka
bogatka

Nazwa łacińska
Sylvia atricapilla
Fringilla coelebs
Emberiza citrinella
Carduelis carduelis
Spinus spinus
Turdus merula
Turdus pilaris
Phasianus colchicus
Cyanistes caeruleus
Parus major
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sroka
sójka
wrona siwa
gawron

Pica pica
Cyanistes caeruleus
Corvus corone
Corvus frugilegus

W trakcie badań na terenie przyszłej inwestycji stwierdzono występowanie 14 gatunków
ptaków. Niemal wszystkie zaobserwowane gatunki podlegają ochronie ścisłej zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183). Dwa gatunki (sroka Pica pica oraz gawron Corvus
frugilegus) są objęte ochroną częściową, a jeden (bażant Phasianus colchicus) jest gatunkiem
łownym (wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia
listy gatunków zwierząt łownych (Dz.U. z 2005 r., Nr 45, poz. 433 z późn. zm.)).
W stosunku do ww. gatunków objętych ochroną obowiązują zakazy:
• niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych,
odpoczynku, migracji lub żerowania;
• umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w
miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków
migrujących lub zimujących.

8.2.2 Herpetologia
Teren potencjalnego oddziaływania planowanej inwestycji spenetrowano w poszukiwaniu
obecność gadów i płazów. Wizje terenowe terenu inwestycji i terenów przyległych (bufor 200m)
wykonano 28 września oraz 12 listopada 2020 r. metodą marszrutową. Pomimo
szczegółowego przeszukania terenu inwestycji, nie zaobserwowano żadnego innego
przedstawiciela gromady płazów i gadów. Na obszarze inwestycji zlokalizowano 5
potencjalnych miejsc rozrodu płazów oraz potencjalne siedlisko dla płazów i gadów. Najbliższy
stały zbiornik wodny Staw osadowy po kopalni miedzi Lena znajduje się w odległości 1,1 km
od potencjalnej inwestycji.
Poniżej przedstawiono lokalizację potencjalnych miejsc rozrodu płazów i siedlisk gadów.
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Ryc. 17. Lokalizacja potencjalnych miejsc rozrodu płazów i siedlisk gadów (kolorem czerwony
zaznaczono potencjalne siedlisko płazów i gadów) (żródło: opracowanie własne)

Na poniższych fotografiach zobrazowano potencjalne miejsca rozrodu płazów oraz gadów.

Fot. 9. Potencjalne miejsce rozrodu płazów (źródło: opracowanie własne)
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Fot. 10. Potencjalne miejsce rozrodu płazów (źródło: opracowanie własne)

Fot. 11. Potencjalne miejsce rozrodu płazów (źródło: opracowanie własne)
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Fot. 12. Zbiorowisko trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos, potencjalne miejsce
występowania gadów (źródło: opracowanie własne)

8.2.3 Teriologia
Teren potencjalnego oddziaływania planowanej inwestycji spenetrowano w poszukiwaniu
tropów, odchodów i innych śladów obecności ssaków, a także potencjalnych siedlisk i miejsc
ich bytowania. Przeprowadzono obserwacje gołym okiem i przy pomocy lornetki o
parametrach 10x50. Wizje terenowe obejmowały obszar inwestycji i tereny przyległe (bufor 20
m). Wizje terenowe wykonano w dniu 28 września oraz 12 listopada 2020 r. Na obszarze
inwestycji nie stwierdzono śladów obecność (tropy, odchody) ssaków. Nie stwierdzono
potencjalnych siedlisk nietoperzy. Na terenach przyległych do inwestycji stwierdzono
obecność (tropy oraz obecność żywego osobnika na tym terenie) sarny europejskiej Capreolus
capreolus oraz dzika euroazjatyckiego Sus scrofa w sąsiedztwie pól uprawnych mogących
stanowić bazę żerową dla sarny i dzika.

Na poniższych fotografiach zobrazowano ślady potwierdzające obecność sarny na terenach
przyległych do obszaru przedsięwzięcia.
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Fot. 13. Odchody sarny Capreolus capreolus (źródło: opracowanie własne)

Fot. 14. Trop sarny Capreolus capreolus (źródło: opracowanie własne)
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9.

OPIS
ISTNIEJĄCYCH
W
SĄSIEDZTWIE
LUB
W
BEZPOŚREDNIM
ZASIĘGU
ODDZIAŁYWANIA
PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA
ZABYTKÓW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY Z
DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE
NAD ZABYTKAMI

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania obiektów
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.).
W sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia, zewidencjonowano stanowiska archeologiczne:
•

Nr 52/52/79-18,

•

nr 53/53/79-18,

•

nr 9/137/79-18.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren
przedsięwzięcia jest położony poza strefą ochrony konserwatorskiej „OW”. W związku z
realizacją prac ziemnych nie będzie wymagane przeprowadzenie badań archeologicznych.
Poniżej
przedstawiono
archeologicznych.

położenie

planowanej
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inwestycji

względem

stanowisk

Ryc. 18. Lokalizacja przedsięwzięcia względem stanowisk archeologicznych (źródło:
https://sip.gison.pl/zlotoryjamiasto, opracowanie własne)

Według Rejestru zabytków nieruchomych województwa dolnośląskiego opracowanego przez
Narodowy Instytut Dziedzictwa, najbliżej położone zabytki znajdują się poza zasięgiem
możliwego oddziaływania przedsięwzięcia:
•

Miejsce kultu kultury łużyckiej i z okresu wczesnego średniowiecza, stanowisko 1, Wilków,
w odległości ok. 1 km, w kierunku zachodnim,

•

Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes, Kościół pw. św. Jadwigi, domy, Złotoryja, w odległości
od ok. 1,45 km - 1,8 km, w kierunku północnym,

•

Park pałacowy, Jerzmanice Zdrój, w odległości ok. 3,5 km, w kierunku północno zachodnim,

•

Kościół parafialny p. w. Św. Jadwigi, Prusice, w odległości ok., 4 km, w kierunku
wschodnim.

Poniżej przedstawiono lokalizację inwestycji względem ww. zabytków.

Ryc. 19. Lokalizacja przedsięwzięcia względem zabytków (źródło: opracowanie własne,
https://mapy.geoportal.gov.pl/)
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10. OPIS KRAJOBRAZU, W KTÓRYM DANE PRZEDSIĘWZIĘCIE
MA BYĆ ZLOKALIZOWANE
Teren przedsięwzięcia położony jest w obrębie kompleksu przemysłowego poza granicami
zabudowy miejskiej. W sąsiedztwie zlokalizowane są zakłady produkcyjne oraz zakłady
górnicze.
Planowana działalność będzie prowadzona na terenie niezagospodarowanym. Na obszarze
przedsięwzięcia nie ma obiektów budowlanych oraz nie przebiegają drogi utwardzone oraz
sieci infrastrukturalne. Przez teren działki inwestycyjnej przebiegają linie elektroenergetyczne
średniego napięcia.
Obecnie teren inwestycji porośnięty jest zbiorowiskami roślinności pionierskiej i ruderalnej oraz
pionierskimi stadiami lasu, a w sąsiedztwie występują nieużytki, pola uprawne i tereny
przemysłowe.
Na obszarze przewidzianym pod realizację planowanego przedsięwzięcia nie występują ruchy
masowe ziemi. Przedsięwzięcie nie będzie również źródłem zagrożenia występowania ruchów
masowych.

11. INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ Z INNYMI
PRZEDSIĘWZIĘCIAMI,
W
SZCZEGÓLNOŚCI
KUMULOWANIA SIĘ ODDZIAŁYWAŃ PRZEDSIĘWZIĘĆ
REALIZOWANYCH,
ZREALIZOWANYCH
LUB
PLANOWANYCH, DLA KTÓRYCH WYDANO DECYZJĘ O
ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH,
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE, NA KTÓRYM PLANUJE
SIĘ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA, ORAZ W OBSZARZE
ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB KTÓRYCH
ODDZIAŁYWANIA
MIESZCZĄ
SIĘ
W
OBSZARZE
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA –
ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIAŁYWANIA MOGĄ
PROWADZIĆ DO SKUMULOWANIA ODDZIAŁYWAŃ Z
PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM
Oddziaływania skumulowane mogą być spowodowane połączeniem szeregu oddziaływań
pochodzących z planowanych lub istniejących przedsięwzięć tego samego lub podobnego
typu, zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji.
Przedmiotowe przedsięwzięcie
skumulowanych.

nie

będzie

źródłem

wystąpienia

ww.

oddziaływań

Aktualnie, w najbliższym otoczeniu nie planuje się realizacji przedsięwzięć tego samego lub
podobnego typu. Natomiast, należy zaznaczyć, iż przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w
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granicach terenów aktywności gospodarczej, gdzie w przyszłości mogą powstać inne zakłady
produkcyjne.
Wśród bezpośrednich oddziaływań o największym prawdopodobieństwie kumulacji ze strony
planowanego przedsięwzięcia, wskazać należy emisje hałasu, emisje zanieczyszczeń
gazowych oraz pyłów do powietrza.
Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne w trakcie realizacji inwestycji będzie miało
charakter okresowy. Związane będzie z emisją niezorganizowaną, możliwością wystąpienia
chwilowej, ograniczonej głównie do obszaru prowadzonych prac, emisji pyłu na tereny w
bezpośrednim sąsiedztwie – spowodowanej pracami ziemnymi i budowlanymi, jak również
emisji spalin ze sprzętu mechanicznego oraz pojazdów ciężarowych dowożących materiały
budowlane i wywożących odpady. Określenie skali oddziaływania i zasięgu występowania
określonych stężeń danej substancji na etapie realizacji przedsięwzięcia nie jest możliwe. Z
punktu widzenia prawa stosunkowo krótkotrwałe oddziaływanie związane z pracami
budowlanymi nie podlega normowaniu (w ramach którego można ustalić wielkość emisji
dopuszczalnej).
Emitowany hałas, powodowany pracą sprzętu oraz ruchem pojazdów po terenie
przedsięwzięcia, a także na drodze dojazdowej będzie oddziaływał na obszary bezpośrednio
przylegające do terenu przedsięwzięcia, jednakże będzie to oddziaływanie o charakterze
lokalnym, okresowe i nie spowoduje trwałych zmian w środowisku.
W niniejszym opracowaniu, przewidziano zastosowanie działań zapobiegawczych i
minimalizujących w zakresie ww. emisji, w celu ograniczenia uciążliwości związanej z
zanieczyszczeniem powietrza (w szczególności zapyleniem) oraz emisją hałasu na etapie
realizacji inwestycji.
W przypadku wystąpienia awaryjnych wycieków substancji niebezpiecznych w trakcie
równoległej realizacji prac budowlanych, może dojść do kumulacji zanieczyszczeń w
środowisku gruntowo – wodnym. Jednakże, w Raporcie przewidziano zastosowanie działań
zapobiegawczych i ograniczających w ww. zakresie.
Na etapie eksploatacji, projektowana inwestycja będzie źródłem zorganizowanej i
niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza w związku z eksploatacją instalacji do
przetwarzania odpadów (proces suszenia baterii i ogniw, mielenie i przesiewanie, transport
materiałów sypkich na taśmociągach), źródeł ogrzewania (promienniki i kocioł) oraz środków
transportu poruszających się po terenie inwestycji (pojazdy osobowe pracowników, autobusy).
W celu określenia wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza,
przeprowadzono obliczenie emisji zanieczyszczeń i modelowanie przestrzennego rozkładu ich
koncentracji na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Na podstawie analizy przedstawionej w
Raporcie, wykazano w sposób jednoznaczny, że planowane przedsięwzięcie na etapie
eksploatacji nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń
emisji pyłowo – gazowych.
W analizie wpływu na środowisko zanieczyszczeń pyłowo – gazowych emitowanych z
projektowanego przedsięwzięcia wykorzystano wartości tła zanieczyszczeń w powietrzu dla
danego terenu uzyskane z Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska. Dlatego też, wykonane
obliczenia uwzględniają efekt kumulowania się zanieczyszczeń pochodzących z terenu
planowanej inwestycji, jak również z innych źródeł, ponieważ wartości tła opisują wpływ innych
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źródeł emitujących zanieczyszczenia do środowiska. Dodatkowo ukazują one jak w obecnej
sytuacji przedstawia się stan jakości powietrza.
Źródłami hałasu na terenie planowanej inwestycji będzie przede wszystkim ruch kołowy, a
także praca poszczególnych maszyn i urządzeń na terenie zakładu.
Przeprowadzona analiza oddziaływania na klimat akustyczny przedsięwzięcia wykazała, że
projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało ponadnormatywnego oddziaływania na
klimat akustyczny w swoim otoczeniu.
Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie również stanowiło zagrożenia
dla środowiska gruntowo – wodnego, w wyniku zastosowania działań zapobiegawczych i
minimalizujących.

12. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA
W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
UWZGLĘDNIAJĄCY
DOSTĘPNE
INFORMACJE
O
ŚRODOWISKU ORAZ WIEDZĘ NAUKOWĄ
Niepodejmowanie realizacji przedsięwzięcia nie wpłynie w żaden sposób na stan środowiska
omawianego terenu, nie przyczyni się do znaczącej poprawy ani do znaczącego pogorszenia
warunków środowiskowych rejonie. Grunty jakie wchodzą w granice wyznaczonego obszaru
przedsięwzięcia pozostaną w dotychczasowym użytkowaniu. Nie wystąpią negatywne ani
pozytywne skutki dla środowiska. Środowisko pozostanie w stanie niezmienionym.

13. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW UWZGLĘDNIAJĄCY
SZCZEGÓLNE CECHY PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB JEGO
ODDZIAŁYWANIA
Poniżej przedstawiono opis analizowanych wariantów uwzględniający oddziaływanie
przedsięwzięcia w zakresie emisji zanieczyszczeń z:
•
•

procesu ogrzewania hali, zaliczanego do procesów prowadzonych w hali (emitor EP-1),
procesu ogrzewania części biurowej (emitor K1).

13.1

Wariant proponowany przez wnioskodawcę

W wariancie podstawowym zakłada się, że ogrzewanie hali odbywać się będzie z
wykorzystaniem promienników gazowych. Natomiast, pomieszczenie biurowe będzie
ogrzewane z wykorzystaniem kotła grzewczego zasilanego gazem.
Wielkość emisji ze spalania gazu w promiennikach wraz z zestawieniem sumarycznej emisji
dla emitora EP-1 oraz wielkość emisji ze spalania gazu w kotle grzewczym przedstawiono w
podrozdziale 14.2. Oddziaływanie przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne, 14.2.2.6.
Charakterystyka źródeł i obliczenia emisji substancji zanieczyszczających.
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13.2

Racjonalny wariant alternatywny

W przypadku wariantu alternatywnego planuje się zasilenie projektowanej inwestycji pod
kątem energetycznym w olej opałowy. W tym celu kocioł grzewczy do części biurowej oraz
promienniki zasilane będą olejem opałowym. W związku z tym zmieni się emisja dla emitorów:
EP-1 oraz K1. Sposób wyliczenia emisji dla tych emitorów w wariancie alternatywnym
przedstawiono w podrozdziale 14.2. Oddziaływanie przedsięwzięcia na powietrze
atmosferyczne, 14.2.2.6. Charakterystyka źródeł i obliczenia emisji substancji
zanieczyszczających.

13.3

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem jego wyboru

Wyniki modelowania rozprzestrzeniania się substancji zanieczyszczających w powietrzu dla
wariantu alternatywnego wskazują na dotrzymanie standardów jakości środowiska pod kątem
jakości powietrza. Niemniej jednak zmodelowane stężenia omawianych zanieczyszczeń w
powietrzu w wariancie alternatywnym są większe od stężeń zmodelowanych dla wariantu
inwestorskiego.
Zestawienie
wyników
obliczeń
wskazuje,
że
emisja
wybranych
substancji
zanieczyszczających (pył, SO2, NO2, CO, benzo(a)piren) w wariancie alternatywnym jest
wyższa w porównaniu do wariantu podstawowego, co jednoznacznie oznacza, iż wariant
proponowany przez Inwestora odznacza się korzystniejszymi parametrami w zakresie emisji
zanieczyszczeń do powietrza.
Łączną emisję z projektowanego zakładu w obu wariantach, z zaznaczeniem emisji substancji,
która uległa zmianie w wyniku wprowadzenia innego systemu ogrzewania oraz wykresy
graficzne stężeń maksymalnych substancji dla których zaszła zmiana emisji, w wariancie
alternatywnym przedstawiono w podrozdziale 14.2. Oddziaływanie przedsięwzięcia na
powietrze atmosferyczne, 14.2.2.6. Charakterystyka źródeł i obliczenia emisji substancji
zanieczyszczających.
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14. OKREŚLENIE
PRZEWIDYWANEGO
ODDZIAŁYWANIA
ANALIZOWANYCH WARIANTÓW NA ŚRODOWISKO, W TYM
RÓWNIEŻ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ
AWARII PRZEMYSŁOWEJ I KATASTROFY NATURALNEJ I
BUDOWLANEJ, NA KLIMAT, W TYM EMISJE GAZÓW
CIEPLARNIANYCH I ODDZIAŁYWANIA ISTOTNE Z PUNKTU
WIDZENIA DOSTOSOWANIA DO ZMIAN KLIMATU, A TAKŻE
MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO
14.1 Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i
oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, w tym
ryzyko związane ze zmianą klimatu
W celu dokonania analizy oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na klimat i jego
zmiany wykorzystano dane zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej (źródło: http://klimada.mos.gov.pl/).
Tendencje zmian klimatu
•

Klimat Polski wykazuje od końca XIX wieku systematyczną tendencje do wzrostu
temperatury powietrza z znaczącym wzrostem od roku 1989.

•

Opady nie wykazują jednokierunkowych tendencji i charakteryzują się okresami mniej lub
bardziej wilgotnymi. Zmieniła się natomiast struktura opadów głównie w ciepłej porze roku;
opady są bardziej gwałtowne, krótkotrwałe, niszczycielskie powodujące coraz częściej
gwałtowne powodzie. Jednocześnie zanikają opady poniżej 1 mm/dobę.

•

Skutkami ocieplania się klimatu jest wzrost występowania groźnych zjawisk pogodowych.

Przyszłe zmiany klimatu
Wyniki analizy scenariuszy klimatycznych wykazują, że:
•

temperatura wykazuje wyraźną tendencję wzrostową na obszarze całego kraju, większe
ocieplenie jest spodziewane pod koniec stulecia, przyrosty temperatury są zróżnicowane
regionalnie i sezonowo, największy wzrost temperatury powyżej 4,50C w ostatnim
trzydziestoleciu 21. wieku w zakresach niskich wartości temperatury jest widoczny zimą
w regionie północno–wschodnim kraju, a w przypadku wysokich wartości temperatury
latem w Polsce południowo–wschodniej;

•

wzrost temperatury jest prawidłowo odzwierciedlony w przebiegu wszystkich wskaźników
klimatycznych opartych na tej zmiennej, np. wyraźna jest tendencja wydłużenia
termicznego okresu wegetacyjnego, zauważa się jego wcześniejszy początek, maleje
liczba dni z temperaturą minimalną mniejszą od 0oC a rośnie liczba dni z temperaturą
maksymalną wyższą od 250C, oczywiście przebiegi indeksów są uwarunkowane
regionalnie, co bardzo dobrze oddają modele;
w przypadku opadu tendencje są mniej wyraźne, symulacje wskazują na pewne
zwiększenie opadów zimowych i zmniejszenie opadów letnich pod koniec stulecia;

•
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•
•

charakterystyki temperatury takie jak np. liczba dni odzwierciedlają wzrostowe tendencje
zmiany temperatury;
charakterystyki opadowe wykazują wydłużenie okresów bezopadowych, wzrost sumy
opadów maksymalnych oraz skrócenie okresu zalegania pokrywy śnieżnej.

Poniżej w tabeli przeanalizowano oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia klimat i jego
zmiany oraz czy nie będzie przyczyniać się do pogłębiania zmian klimatu.
Tab. 14. Analiza przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany
(źródło: opracowanie własne)

Elementy przyczyniające się do
pogłębienia zmian klimat

Bezpośrednie emisje gazów
cieplarnianych
powodowane
przez przedsięwzięcie

Oddziaływanie przedsięwzięcia

Na etapie realizacji oraz likwidacji należy spodziewać się bezpośrednio
zwiększonej emisji gazów cieplarnianych do powietrza atmosferycznego
powodowanych przez działania towarzyszące powstającej w wyniku spalania
paliw w silnikach spalinowych (sprzęt budowlany, transport), w szczególności
dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), dwutlenku siarki (SO2).
Uciążliwości te będą miały charakter krótkoterminowy i ustąpią po ich
zakończeniu. Mając na uwadze powyższe, jak również chwilowy i przemijający
charakter oddziaływania (ustaną wraz z zakończeniem prac), oddziaływanie
na klimat i jego zmiany należy uznać, jako mało istotne.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, w trakcie prowadzonej działalności
będzie następowała bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych ze spalania
paliwa gazowego do celów grzewczych oraz pojazdów poruszających się po
terenie inwestycji (tlenek węgla, benzen, ołów węglowodory alifatyczne,
węglowodory aromatyczne, tlenki azotu, pyły, dwutlenek siarki).
W niniejszym opracowaniu przedstawiono analizę oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie emisji zanieczyszczeń do
powietrza atmosferycznego na etapie eksploatacji, która nie wykazała
ponadnormatywnego oddziaływania na powietrzu atmosferyczne, w zakresie
emisji gazów cieplarnianych do powietrza. Jednocześnie wskazano
rozwiązania zaradcze i minimalizujące, mające na celu ograniczenie emisji w
ww. zakresie.

Bezpośrednie emisje gazów
cieplarnianych
powodowane
przez działania towarzyszące
przedsięwzięciu

W związku z realizacją przedsięwzięcia nastąpi zmiana sposobu użytkowaniu
gruntów stanowiących użytki rolne, jednak ze względu na lokalną skalę
inwestycji, nie przyczyni się to do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych.
Zastosowanie technologii przetwarzania odpadów prowadzącej do otrzymania
materiałów do ponownego wykorzystania.
Na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się selektywne
magazynowanie
oraz
przekazywanie
wytworzonych
na
terenie
przedsięwzięcia odpadów uprawnionym podmiotom zajmującym się
wykorzystywaniem odpadów stwarzające możliwość odzysku odpadów,
substancji lub energii.
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Bezpośrednie emisje gazów
cieplarnianych
powodowane
przez transport towarzyszący
przedsięwzięciu

Na etapie realizacji oraz ewentualnej likwidacji należy spodziewać się
zwiększonej emisji gazów cieplarnianych do powietrza atmosferycznego i
dotyczy to w szczególności: substancji emitowanych z silników spalinowych
podczas transportu materiałów budowlanych lub odpadów z rozbiórki oraz ze
stosowanego sprzętu – dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), dwutlenek
siarki (SO2), ołów, benzen, węglowodory alifatyczne, węglowodory
aromatyczne, ozon, jako zanieczyszczenie wtórne (powstaje w wyniku reakcji
przede wszystkim zawartych w spalinach NOx i węglowodorów). Jednakże
uciążliwości te będą miały charakter krótkoterminowy i ustąpią po zakończeniu
prac, w związku z czym nie powinny mieć znaczącego wpływu na zmiany
klimatu. Wykorzystane pojazdy będą posiadać aktualne przeglądy techniczne.
Natomiast maszyny i urządzenia budowlane będą spełniać wymogi w zakresie
parametrów emisyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla
silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń
gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. z 2014 r., poz. 588).
Ponadto, w celu zminimalizowania ewentualnego oddziaływania, zaplanowano
stosowanie do prac budowlanych lub rozbiórkowych maszyn w dobrym stanie
technicznym, o relatywnie niskim poziomie emisji zanieczyszczeń do
powietrza oraz pojazdów wyposażonych w silniki o coraz bardziej efektywnym
zużyciu paliwa, jak również eliminowanie pracy maszyn na biegu jałowym i
postój na zgaszonym silniku.
Na etapie eksploatacji, źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza ze
środków transportu będą pojazdy osobowe pracowników, pojazdy ciężarowe,
autobusy dowożące pracowników i wózek widłowy.
Na podstawie przeprowadzonej analizy oddziaływania na powietrze
atmosferyczne, nie stwierdzono przekraczania obowiązujących norm poza
terenem planowanej inwestycji. Wykonane modelowanie wskazuje, że
planowane obiekty w sposób niewielki wpłyną na jakość powietrza i nie
spowodują przekroczenia norm, nawet na terenie inwestycji.

Działania
zmniejszaniem
cieplarnianych
pochłanianiem
cieplarnianych

skutkujące
emisji gazów
oraz
gazów

Pośrednie
emisje
gazów
cieplarnianych
związane
z
zapotrzebowaniem na energię
towarzyszącym przedsięwzięciu

Do działań przyczyniających się zmniejszania emisji gazów cieplarnianych
należy zaliczyć zastosowanie technologii mechanicznego przetwarzania
odpadów oraz niskoemisyjnych źródeł ciepła, tj. promienniki i kocioł zasilane
paliwem gazowym.
Działania przewidziane w ramach przedsięwzięcia nie przyczynią się w
znacznym stopniu do pochłaniania emisji gazów cieplarnianych. W związku z
realizacją przedsięwzięcia powierzchnie nieutwardzone i niezabudowane
zostaną zagospodarowane zielenią (zostanie zapewniona powierzchnia
biologicznie czynna terenu inwestycji na poziomie 39 % powierzchni działki
inwestycyjnej).
Na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia, w związku z poborem
energii elektrycznej na potrzeby jego realizacji, funkcjonowania oraz
ewentualnej likwidacji będzie występowała emisja pośrednia gazów
cieplarnianych, w tym głównie CO2, w miejscu jej wytworzenia tj. w elektrowni.
Jednakże, ze względu na niewielką skalę, planowane przedsięwzięcie nie
powinno mieć znaczącego wpływu na zwiększenie zapotrzebowania na
energię.

Jak wynika z powyższej analizy, ze względu na wykorzystywane technologie, planowane
przedsięwzięcie w obu wariantach nie będzie źródłem znaczących emisji gazów
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cieplarnianych i nie powinno przyczyniać się do pogłębiania zmian klimatu, jak również nie
będzie powodowało zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu
zarówno na etapie realizacji, jaki eksploatacji oraz likwidacji.
Przedmiotowa inwestycja powinna być przystosowana do postępujących zmian klimatu w
szczególności związanych z występowaniem gwałtownych i groźnych zjawisk pogodowych, w
związku z tym poniżej dokonano analizy oceny podatności planowanej inwestycji na zmiany
klimatu oraz ocenę ryzyka wystąpienia poszczególnych zjawisk pogodowych przy pomocy 3–
stopniowej skali.
Ocena podatności planowanej inwestycji na oddziaływanie zmian klimatu:
0

warunki neutralne – brak podatności;

1
2
3

warunki utrudniające funkcjonowanie przedsięwzięcia – niska podatność;
warunki ograniczające funkcjonowanie przedsięwzięcia – średnia podatność;
warunki uniemożliwiające funkcjonowanie przedsięwzięcia – wysoka podatność.

Ocena ryzyka wystąpienia poszczególnych zjawisk pogodowych:
0–

brak ryzyka wystąpienia zjawiska;

1–
2–
3–

ryzyko znikome wystąpienia zjawiska;
ryzyko średnie wystąpienia zjawiska;
ryzyko wysokie wystąpienia zjawiska.

Przyjęto, że działania zapobiegawcze (adaptacyjne) proponowane będą w przypadku, gdy
iloczyn oceny podatności i ryzyka będzie wynosił min. 4.
W poniższej tabeli przedstawiono analizę oddziaływania na przedsięwzięcie poszczególnych
czynników atmosferycznych.
Tab. 15. Analiza wpływu gwałtownych i groźnych zjawisk pogodowych na przedsięwzięcie
(źródło: opracowanie własne)

Czynnik atmosferyczny

Oddziaływanie na przedsięwzięcie wraz z oceną podatności

Fale upałów, susze spowodowane
długoterminowymi zmianami w
strukturze opadów

Długotrwale utrzymujące się wysokie temperatury mogą być przyczyną
deformacji i odkształcania nawierzchni, pożarów, ale również mogą
negatywnie wpływać na warunki pracy (stres termiczny).
Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze podatnym na
pożary.
Teren zostanie wyposażony w sprzęt przeciwpożarowy. Zostanie zapewniona
organizacja służb kryzysowych i będzie wyznaczona droga pożarowa.
Natomiast, w zagospodarowaniu terenu zostanie uwzględniony sprawny
dojazd i dostęp służbom ratowniczym.
Obiekty będą wykonane z materiałów odpornych na wysokie temperatury i nie
powinny ulegać odkształceniom.
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Prognozy zmian klimatu wskazują wzrost średnich temperatur w najbliższym
okresie, w związku z czym ryzyko wystąpienia takich wydarzeń należy ocenić
jako średnie (ocena 2), natomiast podatność przedsięwzięcia na wysokie
temperatury jest niska (ocena 1).
Ekstremalne opady, w tym burze z
wyładowaniami atmosferycznymi,
silne wiatry i zalewanie przez rzeki
oraz gwałtowne powodzie

Intensywne opady deszczu powodują powodzie i prowadzić mogą do zalania,
uszkodzenia elementów infrastruktury lub obsunięcia ziemi lub uszkodzenia
obiektów budowlanych. Intensywne wyładowania atmosferyczne mogą
prowadzić do uszkodzenia urządzeń energetycznych oraz przerw w zasilaniu
energią elektryczną.
Zjawiska te wpływają na poważne utrudnienia etapie realizacji i ewentualnej
likwidacji oraz wysokie straty finansowe wskutek uszkodzenia infrastruktury
na etapie eksploatacji.
Przedmiotowa inwestycja nie przebiega przez teren narażony na
niebezpieczeństwo powodzi, teren znaczących powodzi historycznych oraz
obszar, na którym wystąpienie powodzi jest prawdopodobne.
W otoczeniu planowanej inwestycji brak jest osuwisk i teren ten nie jest
zagrożony ich wystąpieniem.
Należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie posiada niską podatność
na intensywne opady deszczu i silne wiatry, gdyż mogą powodować
utrudnienia w jego funkcjonowaniu (ocena 1), natomiast prawdopodobieństwo
wystąpienia tego typu zjawisk na terenie przewidzianym pod realizację
inwestycji należy oszacować, jako średnie (ocena 2).
Prawdopodobieństwo wystąpienia zalania lub podtopienia należy oszacować
jako niskie (ocena 1), jednakże jego wystąpienie może powodować
ograniczenia w funkcjonowaniu inwestycji.
Natomiast, zjawiska wyładowań atmosferycznych podczas burz w skali kraju
stanowią jedną z najliczniejszych grup zjawisk atmosferycznych. Ryzyko
wystąpienia intensywnych wyładowań atmosferycznych ocenić zatem należy
jako wysokie (ocena 2), a skutki wystąpienia tych zjawisk powodują chwilowe
utrudnienia w funkcjonowaniu przedsięwzięcia (ocena 1).

Fale chłodu, mrozu i śnieg, szkody
wywołane
zamarzaniem
i odmarzaniem

Niskie temperatury (długotrwałe mrozy), intensywne opady śniegu i
marznącego deszczu powodować mogą: zamarzanie dróg wewnętrznych,
powstawanie zasp wskutek zamieci śnieżnych i oblodzenie nawierzchni.
Powyższe zjawiska powodować mogą poważne utrudnienia na etapie
realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie w niewielkim stopniu jest narażone na szkody
wywołane zamarzaniem i odmarzaniem, ponieważ obiekty będą wykonane z
materiałów budowlanych odpornych na niskie temperatury.
Duże opady śniegu nie powinny mieć wpływu na stabilność konstrukcji
obiektów, ponieważ zapewniono usuwanie śniegu z dachów oraz z dróg
wewnętrznych.
Generalnie, przewiduje się ocieplenie klimatu, wzrost średniej temperatury
dobowej oraz zmniejszenie liczby dni chłodnych, a także skrócenie okresu
zalegania pokrywy śnieżnej, a ostatnie zimy są coraz bardziej łagodne. Wraz
z postępującym procesem ocieplenia silne spadki temperatury będą mieć
charakter incydentalny, ale przez to mogą być groźniejsze, bo mała
częstotliwość występowania nie sprzyja mobilizacji służb do zapobiegania
skutkom takich zjawisk i ich usuwania. Zmiana klimatu pociąga za sobą
intensyfikację zjawisk ekstremalnych. Intensywne opady śniegu, w połączeniu
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z silnym wiatrem, sprzyjają powstawaniu zasp śnieżnych, zaśnieżeniu i
oblodzeniu nawierzchni dróg. Podobnie jak w wypadku silnych mrozów
zjawiska te będą mieć mniejszą częstotliwość.
Podsumowując, planowana inwestycja posiada niską podatność na mrozy
oraz intensywne opady śniegu (ocena 1), a prawdopodobieństwo wystąpienia
tego typu zjawisk należy oszacować jako średnie (ocena 2).

Poniżej w tabeli przedstawiono podsumowanie wyników analizy oceny podatności planowanej
inwestycji na oddziaływanie zmian klimatu oraz ocenę ryzyka wystąpienia poszczególnych
zjawisk pogodowych.
Tab. 16. Podsumowanie oceny podatności i ryzyka dla przedmiotowej inwestycji (źródło:
opracowanie własne).
Lp.
1
2
3
4
5
6

Czynnik
atmosferyczny
Wysokie temperatury
Opady deszczu
Silne wiatry
Zalanie i podtopienia
Burze
(wyładowania
atmosferyczne)
Mróz i śnieg

Ocena
podatności
1
1
1
2

Ocena
ryzyka
2
2
2
1

Iloczyn (podatność
x ryzyko)
2
2
2
2

Konieczność
zaproponowania działań
Brak
Brak
Brak
Brak

1

2

2

Brak

1

2

2

Brak

Jak wynika z powyższej analizy, najbardziej istotnymi zjawiskami z punktu widzenia
oddziaływania na przedsięwzięcie są: wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, niskie i
wysokie temperatury. Wszystkie przedstawione wydarzenia miały jedynie charakter utrudnień
w jego funkcjonowaniu (incydenty), w związku z tym nie ma konieczności stosowania
dodatkowych działań minimalizujących, poza wynikającymi z obowiązujących przepisów.
Rozwiązania zastosowane na wszystkich etapach realizacji inwestycji są optymalnie
przystosowane do postępujących zmian klimatu. Planowane przedsięwzięcie jest
przystosowane do postępujących zmian klimatu w szczególności związanych z
występowaniem gwałtownych i groźnych zjawisk pogodowych.

14.2

Oddziaływanie przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne

14.2.1 Etap realizacji
W trakcie etapu realizacji, źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będą
prace ziemne, eksploatacja sprzętu mechanicznego wykorzystywanego do prac budowlanych
oraz ruch pojazdów ciężarowych dostarczających niezbędne materiały i surowce oraz
wywożących odpady wytwarzane w związku z realizacją prac.
Prace ziemne na etapie realizacji inwestycji będą stanowiły źródło niezorganizowanej emisji
pyłu zawieszonego.
Podstawowymi zanieczyszczeniami ze spalania paliw w silnikach sprzętu budowlanego oraz
środków transportu będą emisje pyłu zawieszonego, tlenku węgla, benzenu, węglowodorów
alifatycznych, węglowodorów aromatycznych, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki. Emisja
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zanieczyszczeń, której źródłem będzie spalanie paliw w silnikach pojazdów będzie miała
charakter emisji punktowej oraz częściowo, rozproszonej.
Etap realizacji przedsięwzięcia będzie charakteryzował się niewielkim oddziaływaniem na stan
powietrza, wyłącznie w bezpośrednim otoczeniu przewidywanych prac i w krótszym okresie
czasu.
W celu ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na warunki aerosanitarne w otoczeniu
robót budowlanych, w obu wariantach planuje się następujące rozwiązania:
• postój pojazdów na zgaszonym silniku,
• zwilżanie powierzchni szczególnie narażonej na pylenie,
• mycie kół pojazdów, opuszczających teren budowy, w okresach bezdeszczowych,
• transport materiałów sypkich w odpowiednich opakowaniach, specjalistycznymi pojazdami,
• przykrywanie plandekami składowanych materiałów pylistych.
Planowane do zastosowania maszyny i urządzenia wyposażone w silniki spalinowe będą
w dobrym stanie technicznym i będą spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z
dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w
zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz.
U. z 2014 r., poz. 588).

14.2.2 Etap eksploatacji
Poniżej dokonano oceny wpływu przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne na etapie
eksploatacji z uwzględnieniem wszystkich źródeł emisji zidentyfikowanych w związku z
prowadzoną działalnością.
Ocena wpływu przedsięwzięcia na powietrze polega na wyznaczeniu stężeń imisji
zanieczyszczeń emitowanych przez to przedsięwzięcie na znajdujących się w jego otoczeniu
terenach oraz sprawdzeniu, czy stężenia te nie przekraczają dopuszczalnych norm. W tym
celu identyfikuje się rodzaje zanieczyszczeń i źródła ich emisji znajdujące się na terenie
przedsięwzięcia, określa wielkość tej emisji, a następnie modeluje jej rozprzestrzenianie.
Ostatnim krokiem jest porównanie otrzymanych obliczeniowych stężeń imisji
z dopuszczalnymi normami.

14.2.2.1 Metodyka prognozowania i oceny oddziaływania na powietrze
Wytyczne dotyczące wykonywania obliczeń rozprzestrzeniania emisji zanieczyszczeń zostały
określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010
r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr
16, poz. 87).
Zgodnie z tymi wytycznymi obliczenia rozprzestrzeniania wykonuje się w oparciu o model
Pasquille’a. Przy użyciu tego modelu dokonuje się obliczeń maksymalnych stężeń substancji
w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków
meteorologicznych, aby sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został
spełniony warunek określony wzorem:
Smm ≤ 0,1 x D1
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gdzie:
Smm – najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu [μg/m3],
D1 – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji
w powietrzu uśrednione dla 1 godziny [μg/m3].
Następnie oblicza się w całej siatce obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu
uśrednionych dla roku i sprawdza, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został
spełniony warunek określony wzorem:
Sa ≤ Da – R
gdzie:
Sa – stężenie substancji w powietrzu uśrednione dla roku [μg/m3],
Da – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji
w powietrzu uśrednione dla roku [μg/m3],
R – tło [μg/m3].
Dodatkowo, w przypadku gdy z któregokolwiek emitora jest emitowany pył konieczne jest
sprawdzenie tzw. kryterium opadu pyłu, które przesądza czy istnieje konieczność
przeprowadzania obliczeń opadu substancji pyłowej. Sprawdzenie kryterium opadu pyłu
polega na sprawdzeniu, dla pojedynczego emitora lub zespołu emitorów, czy spełnione są
następujące warunki:
spełnione jest wyrażenie dane wzorem:

▪

∑ ∑ 𝐸𝑓𝑒 ≤
𝑓

𝑒

0,0667
∑ ℎ𝑒3.15
𝑛
𝑒

gdzie:
Efe – średnia emisja danej frakcji pyłu z danego emitora [mg/s],
n – liczba emitorów emitujących pył,
he – geometryczna wysokość danego emitora emitującego pył [m],
•

łączna roczna emisja pyłu nie przekracza 10000 Mg,

•

emisja kadmu nie przekracza 0,005% ww. emisji pyłu oraz emisji pyłu stanowiącej lewą
stronę wyrażenia danego powyższym wzorem,

•

emisja ołowiu nie przekracza 0,05% j.w.

Dalsze obliczenia nie są wymagane, jeżeli w pobliżu emitorów nie znajdują się budynki wyższe
niż parterowe. Jeżeli jednak w odległości od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w
zespole, mniejszej niż 10 jego wysokości, znajdują się wyższe niż parterowe budynki
mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów,
to należy sprawdzić, czy budynki te nie są narażone na przekroczenia wartości odniesienia
substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. W tym celu
należy obliczyć maksymalne stężenia substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokościach.
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Wszystkie wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu emitorów
nie mogą przekraczać wartości D1. Częstość przekraczania wartości odniesienia lub
dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu należy obliczyć, jeżeli wartości stężeń
obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu emitorów przekraczają wartość D1
lub nie jest spełniony warunek określony wzorem Smm ≤ 0,1 x D1.
Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu
uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie
uśrednione dla 1 godziny jest nie większa niż 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku
siarki, a 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji.

14.2.2.2 Obowiązujące normy
Wykorzystane do oceny oddziaływania zakładu, na jakość powietrza atmosferycznego
wartości odniesienia zanieczyszczeń zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu
(Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).
Zgodnie z zapisami ww. rozporządzeń uznaje się, że wartość odniesienia substancji w
powietrzu uśredniona dla jednej godziny jest dotrzymana, jeżeli wartość ta nie jest
przekraczana więcej niż przez 0,274% czasu w roku dla dwutlenku siarki oraz więcej niż przez
0,2 % dla pozostałych substancji.
W poniższej tabeli przedstawiono wartości odniesienia oraz poziomy dopuszczalne określone
dla emitowanych substancji.

Tab. 17. Stężenia dopuszczalne i odniesienia w powietrzu dla zanieczyszczeń emitowanych z
terenu projektowanego przedsięwzięcia (źródło: opracowanie własne, wg rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87))
Lp.

Nazwa substancji

1

Benzen

2

Oznaczenie
numeryczne CAS

Wartości odniesienia w [µg/m3] uśrednione
dla okresu:
3
D1, µg/m
Da, µg/m3

71-43-2

30

5

Dwutlenek siarki

7446-09-5

350

20

3

Ołów

7439-92-1

5

0,5

4

Tlenki azotu jako NO2

10102-44-0

200

40

5

Tlenek węgla

630-08-0

30 000

-

6

Pył zawieszony PM-10

-

280

40

7

pył zawieszony PM 2,5

-

-

20

8

Węglowodory alifatyczne

-

3000

1000

9

Węglowodory aromatyczne

-

1000

43

10

Kobalt

7440-48-4

5

0,4

11

Tlenek węgla

630-08-0

30.000

-
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12

Amoniak

7664-41-7

400

50

13

Kwas siarkowy (VI)

7664-93-9

200

16

14

Mangan

7439-96-5

9

1

15

Nikiel

7440-02-0

0,23

0,02

16

Kobalt

7440-48-4

5

0,4

17

N-metylopirolidon

872-50-4

300

16

14.2.2.3 Charakterystyka terenu oraz jakości powietrza w zasięgu oddziaływania
instalacji
Aerodynamiczny współczynnik szorstkości z0 terenu jest parametrem, przy pomocy którego
uwzględnia się wpływ pokrycia powierzchni terenu na intensywność rozpraszania substancji
zanieczyszczających w atmosferze.
Współczynnik ten wyznaczono na podstawie mapy topograficznej. Przeanalizowano teren w
zasięgu 50 hmax (550 m) najwyższego emitora, dzieląc go na 12 sektorów róży wiatrów,
zgodnie z metodykami referencyjnymi zawartymi w rozporządzeniu z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz.
87). Do obliczeń współczynnika zo przyjęto geometryczną wysokość emitora równą 3 m.
Wartość współczynnika szorstkości dla omawianego terenu obliczono na poziomie zo = 0,3933
z0 (rok) = z0 (zima) + z0 (lato) = 0,3933 m

Ryc. 20. Mapa poszczególnych powierzchni wytyczonych do analizy szorstkości
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Poniższa tabela prezentuje zestawienie poszczególnych powierzchni szorstkości. Dla
zabudowy przemysłowej średniej przydzielono współczynnik szorstkości na poziomie 2,0 (jak
dla średniej zabudowy mieszkaniowej miasta 10-100 tys. mieszkańców), natomiast dla
zabudowy przemysłowej niskiej: 0,5 (jak dla niskiej zabudowy mieszkaniowej miasta 10-100
tys. mieszkańców).
Tab. 18. Zestawienie poszczególnych powierzchni szorstkości
L.p.

Opis strefy

1 sady, zarośla, zagajniki

Powierzchnia, m2
66 538

2

zabudowa przemysłowa
średnia

147 374

3

zabudowa przemysłowa
niska

57 285

4 pola uprawne
Suma/Średnia

Aerodynamiczna
szorstkość terenu, m
0,4
2
0,5

679 135

0,035

950 332

0,3933

Wynika to z faktu, że teren ten otoczony jest nieużytkami zadrzewionymi bądź terenem działek
rekreacyjnych. W związku z powyższym ustalenie współczynnika szorstkości jak dla terenów
sadów, zarośli i zagajników jest najbardziej odpowiednim rozwiązaniem.

14.2.2.4

Analiza warunków meteorologicznych i klimatycznych

Jednym z elementów obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza są róże wiatrów. Do analizy
rozprzestrzeniania substancji zanieczyszczających wykorzystano róże wiatrów stacji
meteorologicznej Legnica, z 10-letnich obserwacji pochodzącą z katalogu danych
meteorologicznych IMGW z 1981 r. Stanowi ona integralną część programu użytego w części
obliczeniowej. Poniższa rycina prezentuje różę wiatrów dla stacji Legnica.

Ryc. 21. Róża wiatrów dla stacji Legnica (źródło: Operat FB)
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W poniższych tabelach przedstawiono zestawienia procentowych udziałów poszczególnych
kierunków oraz częstości prędkości wiatru.
Tab. 19. Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru % (źródło: Operat FB)
NNE

ENE

E

ESE

SSE

S

SSW

WSW W

WNW NNW N

4,22

5,04

8,91

6,97

5,37

9,05

6,43

10,59

13,44

22,29

4,40

3,29

Tab. 20. Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru % (źródło: Operat FB)
1 m/s

2 m/s

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s 11 m/s

25,98

17,98

17,96

11,98

11,63

5,86

4,67

2,18

0,96

0,52

0,27

Róża wiatrów wykorzystana do obliczeń rozprzestrzeniania substancji zanieczyszczających w
powietrzu charakteryzuje się największym udziałem wiatru zachodniego.
Przeprowadzenie analizy rozprzestrzeniania substancji zanieczyszczających w powietrzu
wymaga wykorzystania statystyki stanów równowagi atmosfery. Wyróżnionych jest 36 różnych
sytuacji meteorologicznych wynikających z 6 stanów równowagi atmosfery, którym
odpowiadają zakresy prędkości wiatru ze skokiem co 1 m/s, określonych w poniższej tabeli.
Tab. 21. Sytuacje meteorologiczne
Stan równowagi

Zakres prędkości wiatru [m/s]

1 stan równowagi - równowaga silnie chwiejna

1-3

2 stan równowagi - równowaga chwiejna

1-5

3 stan równowagi - równowaga lekko chwiejna

1-8

4 stan równowagi - równowaga obojętna

1-11

5 stan równowagi - równowaga lekko stała

1-5

6 stan równowagi - równowaga stała

1-4

Statystyki stanów równowagi atmosfery, prędkości i kierunków wiatru oraz średnie temperatury
powietrza zawiera katalog danych meteorologicznych opracowany przez państwową służbę
meteorologiczną.
Najbardziej niekorzystne warunki dla rozprzestrzeniania się substancji zanieczyszczających w
powietrzu występują w I, II i VI stanie równowagi atmosfery, stany I i II tj. równowaga silnie
chwiejna i chwiejna charakteryzują się występowaniem znacznych i nieuporządkowanych
pionowych ruchów powietrza. Pionowe chwiejne ruchy powietrza powodują szybkie opadanie
substancji zanieczyszczających w niedużej odległości od źródła emisji, a także duże ich
stężenie w warstwie przyziemnej.
Równowaga stała, tj. stan VI charakteryzuje się występowaniem znacznej ilości cisz (do 50%)
i słabych wiatrów oraz utrudnionymi pionowymi ruchami powietrza, z czym związane jest
wysokie stężenie substancji zanieczyszczających. Najkorzystniejszy rozkład emisji
zanieczyszczających występuje w IV stanie (równowaga obojętna). Charakteryzuje się on
znacznym udziałem wiatrów o dużych prędkościach oraz niewielkimi ruchami pionowymi
powietrza, co powoduje rozproszenie substancji zanieczyszczających w dużych odległościach
od emitora.
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W poniższej tabeli przedstawiono częstość występowania stanów równowagi w ciągu roku na
omawianym terenie.
Tab. 22. Częstość występowania stanów równowagi w ciągu roku %
Posterunek
Legnica

Klasa równowagi
I

II

III

IV

V

VI

0,79

8,05

22,14

49,6

3,72

15,7

Na omawianym obszarze występuje korzystny układ stanów równowagi atmosfery.
Przeważają stany równowagi IV i III.

14.2.2.5 Aktualny stan jakości powietrza
Zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia dnia 26 stycznia 2010
r. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16,
poz. 87), tło substancji zanieczyszczających, dla których określone są dopuszczalne poziomy
w powietrzu, stanowi aktualny stan jakości powietrza określony przez właściwy inspektorat
ochrony środowiska jako stężenie uśrednione dla roku. Dla pozostałych substancji
zanieczyszczających tło uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej
dla roku.
Zgodnie z pismem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 25 listopada 2020 r.,
aktualny stan jakości powietrza w rejonie lokalizacji inwestycji, uwzględniono w obliczeniach i
przedstawiono w tabeli poniżej.
Tab. 23. Poziomy dopuszczalne, wartości odniesienia i tło substancji zanieczyszczających
Lp.

Nazwa
substancji
zanieczyszczających

Jednostka

Poziomy dopuszczalne, wartości odniesienia i tło
substancji zanieczyszczających
D1 (godzina)
Da (rok)
R (tło)

1

Dwutlenek siarki

μg/m3

350

20

3

2

Dwutlenek azotu

μg/m3

200

40

7

3

Pył PM10

μg/m3

280

40

21

Pył PM2,5

μg/m3

-

20

16

Ołów w pyle zaw. PM10

μg/m3

5

0,5

0,01

Benzen

μg/m3

30

5

0,5

4
5
6

Dla pozostałych analizowanych substancji zanieczyszczających, tło przyjęto w wysokości 10%
wartości odniesienia tych substancji zanieczyszczających uśrednionych dla roku.

14.2.2.6

Charakterystyka źródeł i obliczenia emisji substancji zanieczyszczających

Na etapie eksploatacji, projektowana inwestycja będzie źródłem niezorganizowanej i
zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Poniżej przedstawiono obliczone wielkości emisji dla instalacji.
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Procesy prowadzone w hali (emitor EP-1)
Przetwarzanie odpadów w hali powodować będzie niewielką emisję zanieczyszczeń pyłowych
do powietrza. Wskazać należy, że założenia projektowe oraz aktualne doświadczenie
Wnioskodawcy w zakresie przetwarzania odpadów na tożsamej instalacji zlokalizowanej na
Węgrzech, zakładają, że proces będzie zhermetyzowany (kruszarki i młyny wyposażone będą
w cyklony oraz system odprowadzania zanieczyszczeń co centralnego systemu oczyszczania
powietrza, ze względu na fakt, iż uzyskane produkty (w tym powstający w przetwarzaniu pył)
stanowią cenny surowiec do dalszej produkcji baterii.
Niemniej jednak stosując zasadę przezorności, oszacowano, że emisja zanieczyszczeń do
hali, a następnie na zewnątrz odbywać się będzie z dwóch procesów:
•
•

Proces suszenia baterii i ogniw w suszarce rotacyjnej;
Proces ogrzewania.

Proces suszenia baterii i ogniw:
Proces suszenia baterii może powodować śladowe emisje resztkowych ilości nmetylopirolidonu (NMP). N-metylopirolidon (NMP), to organiczny związek chemiczny o
numerze Wspólnoty Europejskiej 212-828- 1, numerze rejestracyjnym CAS 872-50-4 oraz
wzorze sumarycznym C5H9NO. W Europie NMP importuje się i produkuje w dużych ilościach
(20 000 – 30 000 ton rocznie w latach 2017-18). Jest on powszechnie stosowany w różnych
branżach, na przykład petrochemicznej, obróbki powierzchni czy farmaceutycznej.
N-metylopirolidon, C5H9NO, (NMP, 1-metylo-2-pirolidon, Nr CAS: 872-50-4) jest silnie polarną
substancją o temperaturze wrzenia ok. 204°C.
Zgodnie z dostępna literaturą10 n-metylopirolidon łatwo ulega biodegradacji w wodzie - poniżej
przedstawiono jego właściwości.

10 Jak

spełniać wymogi ograniczenia 71 rozporządzenia REACH, wytyczne dla użytkowników NMP –
ECHA – European Chemical Agency, lipiec 2019.
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Ryc. 22. Podstawowe właściwości chemiczne NMP (źródło: ECHA)
Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że rozładowywanie modułów i baterii w
kilkudniowej kąpieli solankowej, powinno powodować 100% biodegradację tego związku
chemicznego. Niemniej jednak, stosując zasadę przezorności, ustalono, że maksimum 5% tej
substancji z ogniw i modułów nie ulegnie biodegradacji.
Zgodnie z założeniami Wnioskodawcy, proces suszenia ogniw i baterii po procesie
rozładowywania w kąpieli solankowej odbywać się będzie w suszarce rotacyjnej. Suszarka
docelowo ma być wyposażona w skraplacz odzyskujący NMP. W wyniku procesu suszenia,
odbywać się będzie emisja z suszenia (pary wodnej oraz lotnych części n-metylopirolidonu
stanowiącego wypełnienie – elektrolit ogniw i baterii) do kubatury hali. Suszarka wyposażona
będzie w filtr węglowy. Wskazać należy, że zawartość n-metylopirolidonu (NMP) w bateriach i
ogniwach jest niewielka i wynosi 2% (poniższa rycina) (w zależności od rodzaju ogniw).
Biorąc pod uwagę, że 5% z całkowitej ilości NMP pozostanie w modułach oraz mając na
względzie fakt, iż z tego ulatnianiu poddawać się będzie maksymalnie 10% pozostałości NMP
(pozostałe 90% będzie skraplane) oraz, że Inwestor planuje przetworzyć rocznie 11 000 Mg
odpadów mogących zawierać elektrolit (moduły, baterie, oraz rozładowane elementy baterii),
to prognozuje się, że ilość n-metylopirolidonu, która ulegnie odparowaniu wynosić będzie około
0,363 Mg/rok (przed filtracją). Suszarka wyposażona będzie w filtr z węglem aktywnym, celem
ograniczenia emisji NMP (n-metylopirolidonu) do powietrza. Badania prowadzone nad
skutecznością ograniczania emisji lotnych związków organicznych z wykorzystaniem filtrów
węglowych wskazują, że w zależności do rodzaju LZO, skuteczność ta waha się w przedziale
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od 52% do 94%, z zaznaczeniem, że dla związków cyklicznych ustalono poziom 67%11. Mając
na uwadze powyższe obliczenia, wskazać należy, że maksymalna, prognozowana emisja
NMP do kubatury hali wynosić będzie:
11 000 Mg · 2% (średnia zawartość w modułach) · 5% (pozostałość w modułach) · 10% (lotna emisja) = 1,1 Mg (przed
filtracją na złożu węglowym)

1,1 Mg · 33% = 0,363 Mg/rok

Ryc. 23. Skład baterii i ogniw do samochodów elektrycznych NCM (lithium nickel manganese
cobalt oxide)12
Czas pracy = 250 dni · 16 h = 4000 h.
Ze względu na fakt, iż obecnie Inwestor nie jest w stanie przewidzieć, w jaki sposób
konstrukcyjny, powietrze z hali będzie odprowadzane na zewnątrz (system wentylacji
grawitacyjnej, bądź wentylacji ogólnej), ustalono, że hala stanowić będzie emitor
powierzchniowy (wariant najbardziej niekorzystny dla środowiska, co oznacza, że
wprowadzenie pojedynczego emitora bądź wentylacji mechanicznej, spowoduje rozcieńczanie
emisji i znacznie mniejszą emisję do środowiska, niż założona obecnie w raporcie). Wskazać
w tym miejscu należy, że takie założenia do modelowania, zgodnie z zasadą przezorności
stanowią wariant najbardziej niekorzystny dla środowiska, gdyż wykorzystanie do
odprowadzania powietrza wentylatorów wentylacji ogólnej, bądź grawitacyjnej spowoduje
ustalenie konkretnej prędkości wylotu powietrza co w modelowaniu jest zjawiskiem
korzystniejszym, z punktu widzenia rozcieńczania i mieszania się zanieczyszczeń. Z kolei w
modelowaniu uwzględniono emitor powierzchniowy o zerowej prędkości (0m/s) gazów, co jest
wariantem najbardziej niekorzystnym.

11 Gallego

E. i in. (2013): Experimental evaluation of VOC removal efficiency of a coconut shell activated
carbon filter for indoor air quality enhancement. Building and Environment 67 (2013) 14e25.
12 Wang Y. i in. (2019): From the Perspective of Battery Production: Energy–Environment–Economy
(3E) Analysis of Lithium-Ion Batteries in China. Sustainability 2019, 11, 6941; doi:10.3390/su11246941
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Proces ogrzewania hali - wariant podstawowy:
Zakłada się, że ogrzewanie hali odbywać się będzie z wykorzystaniem promienników
gazowych. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie, planuje się, że zużycie gazu do
ogrzewania hali nie przekroczy 170 000 m3. Ustalono czas emisji na poziomie 1000 h/rok
(okres grzewczy).
Poniżej przedstawiono obliczoną wielkość emisji ze spalania gazu w promiennikach.
Tab. 24. Emisja z ogrzewania hali
Emitor EP-1
Zanieczyszczenie

Wskaźnik emisji13

Roczne zużycie gazu

g/m3

m3

emisja
g/rok

Mg/rok

102

0,000102

258400

0,2584

SOx

0,0006

NOx

1,52

CO

0,3

51000

0,051

pył

0,0005

85

0,000085

170 000

Poniższa tabela prezentuje zestawienie sumarycznej emisji dla emitora EP-1.
Tab. 25. Sumaryczna emisja dla emitora EP-1
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Substancja zanieczyszczająca
N-metylopirolidon
SOx
NOx
CO
Pył

Emisja, Mg/rok
0,363
0,000102
0,2584
0,051
0,000085

Czas pracy, h

4000

Emisja, kg/h
0,0907
2,55E-05
0,0646
0,01275
2,13E-05

Skład frakcyjny pyłu ustalono w oparciu o dane literaturowe bazy CEIDARS14, dla procesu
spalania paliw gazowych zewnętrznego w kotłach.
Tab. 26. Skład frakcyjny pyłu dla emitora E1
Lp.
1
2
3

Od frakcji µm
0
2,5
10

Do frakcji µm
2,5
10
100

Prędkości opadania pyłu m/s
0,000114
0,00282
0,21753

Udział frakcji, %
100,00
0,00
0,00

Proces ogrzewania hali - wariant alternatywny:
Zakłada się, że ogrzewanie hali odbywać się będzie z wykorzystaniem promienników
olejowych. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie, planuje się, że zużycie oleju do
ogrzewania hali nie przekroczy 135,4 Mg. Ustalono czas emisji na poziomie 1000 h/rok (okres
grzewczy).

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw (kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW),
KOBiZE, Warszawa 2015 r.
14 Spalanie zewnętrzne (kotły) – paliwa gazowe
13
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Poniżej przedstawiono obliczoną wielkość emisji ze spalania gazu w promiennikach.
Tab. 27. Emisja z ogrzewania hali (wariant alternatywny)
Emitor EP-1
Zanieczyszczenie

Wskaźnik

emisji15

Roczne zużycie gazu

g/Mg

SOx

20359,2 x s16

NOx

2359,2

emisja

Mg

135,4

g/rok

Mg/rok

275663,6

0,275664

319435,7

0,319436

92428,37

0,092428

CO

682,632

pył

407,184

55132,71

0,055133

Benzo(a)piren

0,311376

42,16031

4,22E-05

Emisja ta zostanie doliczona do emisji z innych procesów (w tym suszenia odpadów)
prowadzonych w hali.
Poniższa tabela prezentuje zestawienie sumarycznej emisji dla emitora EP-1.
Tab. 28. Sumaryczna emisja dla emitora EP-1 (wariant alternatywny)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Substancja zanieczyszczająca
N-metylopirolidon
SOx
NOx
CO
Pył
Benzo(a)piren

Emisja, Mg/rok
0,363
0,275664
0,319436
0,092428
0,055133
4,22E-05

Czas pracy, h

4000

Emisja, kg/h
0,0907
0,068916
0,079859
0,023107
0,013783
1,06E-05

Skład frakcyjny pyłu ustalono w oparciu o dane literaturowe bazy CEIDARS17, dla procesu
spalania paliw płynnych zewnętrznego w kotłach.
Tab. 29. Skład frakcyjny pyłu dla emitora E1 (wariant alternatywny)
Lp.
1
2
3

Od frakcji, µg
0
2,5
10

Do frakcji, µg
2,5
10
100

Udział frakcji, %
96,7
0,9
2,40

Centralny system oczyszczania powietrza (emitor E1)
Kluczowa emisja z procesów przetwarzania (a w szczególności z procesów rozkruszania i
mielenia odpadów) ujmowana będzie przez centralny system oczyszczania powietrza. Każde
stanowisko przesiewania wyposażone będzie w cyklon. Cząstki pyłu z cyklonu opadają i
zbierane są jako produkt. Cząstki lżejsze odprowadzane są do centralnego systemu
oczyszczania powietrza. Ponadto przenośniki taśmowe cząstek drobnych zostaną
zhermetyzowane, a zapylone powietrze z procesu transportu odprowadzane będzie do
centralnego systemu oczyszczania.

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw (kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW),
KOBiZE, Warszawa 2015 r.
16 Zawartość siarki w % - przyjęta 0,1%
17 Spalanie zewnętrzne (kotły) – paliwa gazowe
15
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Mając na uwadze fakt, że Inwestor planuje przetworzyć sumarycznie 6000 Mg odpadów
suchych katod i anod oraz 11 000 pozostałych odpadów w postaci modułów i baterii, w których
zawartość grafitu i tlenków metali w postaci pyłu wynosi 74%, to szacowana, roczna ilość
uzyskanych materiałów sypkich wynosi:
Katoda: 3000 Mg · 0,7 (zawartość tlenków metali) = 2100 Mg tlenków metali;
Anoda: 3000 Mg · 0,55 (zawartość grafitu) = 1650 Mg grafitu
Moduły i baterie: 11 000 Mg · 0,67 (zawartość tlenków metali) = 7370 Mg tlenków metali.
Moduły i baterie: 11 000 Mg · 0,07 (zawartość grafitu) = 770 Mg grafitu.
Daje to łącznie około: 9470 Mg tlenków metali oraz 2420 Mg grafitu.
Skuteczność odpylania cyklonów mieści się w przedziale 95-97%18 (średnia: 96%). Z kolei
skuteczność odpylania centralnego systemu odpylającego ustalono na poziomie 99% (choć
zakłada się skuteczność na poziomie 99,98%, to ustalono wariant mniej korzystny na
bezpiecznym poziomie 99%).
Procesami powodującymi emisję pyłu będą procesy mielenia, przesiewania i transportu
powstającego materiału. Stanowiska do mielenia i przesiewania wyposażone zostaną
dodatkowe w cyklony. Poniżej podano założenia do emisji z poszczególnych procesów:
Mielenie i przesiewanie:
Wskaźnik emisji dla tego typu procesów ustalono w oparciu o dokumentację AP-42 19 .
Wskaźnik emisji dla tego typu procesów wyposażonych w proste cyklony wynosi 0,0042 kg/Mg
materiału. Mając na uwadze fakt, że w procesie, rocznie powstanie około 6470 Mg tlenków
metali i 2420 Mg grafitu, to emisja pyłu z tych procesów wynosić będzie:
Tlenki metali: 6471 Mg · 0,0042 kg/Mg = 27,18 kg/rok (pyłu z tlenkami metali)
Grafit: 2420 Mg · 0,0042 kg/Mg = 10,16 kg/rok (pyłu grafitowego)
Zanieczyszczone powietrze z tych procesów kierowane jest następnie do centralnego systemu
filtracyjnego.
Transport materiałów sypkich na taśmociągach:
Wskaźnik emisji dla tego typu procesów ustalono w oparciu o dokumentację AP-42 20 .
Wskaźnik emisji dla tego typu procesów transportu materiałów sypkich z wykorzystaniem
taśmociągów wynosi 0,0011 kg/Mg materiału. Mając na uwadze fakt, że w procesie, rocznie
powstanie około 6470 Mg tlenków metali i 2420 Mg grafitu, to emisja pyłu z tych procesów
wynosić będzie:
Tlenki metali: 6471 Mg · 0,0011 kg/Mg = 7,12 kg/rok (pyłu z tlenkami metali)
Grafit: 2420 Mg · 0,0011 kg/Mg = 2,66 kg/rok (pyłu grafitowego)
Zanieczyszczone powietrze z tych procesów kierowane jest następnie do centralnego systemu
filtracyjnego.

Mieszkowski A. (2008) Zwiększenie skuteczności odpylania cyklonów. Czasopismo Techniczne z.2M/2008 Wydawnictwo politechniki krakowskiej.
19 AP-42, Sand and Gravel proxessing - Sand screening with venturi scrubber
20 Emission Factor Documentation for AP-42 Section 11.12 Concrete Batching (Sand/cement transfer)
18
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Mając na uwadze powyższe sumaryczna ilość zanieczyszczonego powietrza procesów
mielenia, przesiewania i transportu na taśmociągach wynosi:
Tlenki metali: 27,18 + 7,12 = 34,3 kg/rok;
Grafit: 10,16 + 2,66 = 12,82 kg/rok.
Obliczona wyżej emisja następnie redukowana jest po oczyszczeniu powietrza w centralnym
systemie filtracyjnym. Poniższa tabela prezentuje zestawienie obliczonej emisji. Udział
procentowy poszczególnych metali ustalono w oparciu o dane zawarte w publikacjach
naukowych21. W modelowaniu uwzględniono metale, których stężenie w powietrzu regulowane
jest przez obowiązujące prawo.
Tab. 30. Obliczona emisja z centralnego systemu oczyszczania powietrza
Lp.

Rodzaj
pyłu

1

Grafit

2

Tlenki
metali

3

Grafit+tl.
metali

Emisja przed
redukcją
Mg/rok
Pył
0,0343
Pył, w tym:
0,01282
Mangan (Mn) [20,3%]
0,0026
Kobalt (Co) [22,5%]
0,0028
Nikiel (Ni) [22,5%]
0,0028
Emisja sumaryczna
Pył
0,04712
Mangan (Mn) [20,3%]
0,0026
Kobalt (Co) [22,5%]
0,0028
Nikiel (Ni) [22,5%]
0,0028
Substancje
zanieczyszczające22

Emisja po
redukcji
Mg/rok
0,000343
0,0001282
0,000026
0,000028
0,000028
0,0004712
0,000026
0,000028
0,000028

Czas
pracy
h

4000

4000

Emisja
maksymalna
kg/h
0,00008575
0,00003205
0,0000065
0,000007
0,000007
0,0001178
0,0000065
0,000007
0,000007

Poniższa rycina przedstawia skład fizykochemiczny typowych baterii litowo-jonowych.

Diekmann, J., Hanisch, C., Froböse, L., Schälicke, G., Loellhoeffel, T., Fölster, A.-S., Kwade, A., 2017.
Ecological Recycling of Lithium-Ion Batteries from Electric Vehicles with Focus on Mechanical
Processes. Journal of the Electrochemical Society 164, A6184–A6191. doi:10.1149/2.0271701jes
22 Procent metali ciężkich stanowi procent zawartości w pyle katodowym. Z kolei % na rycinie poniżej
stanowi procent ogólnej masy modułów i baterii.
21
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Ryc. 24. Skład fizykochemiczny typowych baterii litowo-jonowych8

Centralny system oczyszczania powietrza zlokalizowany będzie na tyłach hali przetwarzania i
zakończony będzie emitorem punktowym E1.
Skład frakcyjny pyłu ustalono w oparciu o dane literaturowe US EPA23, dla procesu produkcji
baterii – mielenia z wyposażeniem w filtr. Poniższa tabela prezentuje ustalony skład frakcyjny
pyłu.
Tab. 31. Skład frakcyjny pyłu dla emitora E1
Lp.
1
2
3
4

Od frakcji µm
0
2,5
5
10

Do frakcji µm
2,5
6
10
100

Prędkości opadania pyłu m/s
0,000114
0,0013
0,00461
0,21753

Udział frakcji, %
32,80
31,90
19,10
16,20

System ładowania wózków widłowych (emitor E2)
Na terenie hali poruszać się będzie jeden wózek widłowy napędzany akumulatorem. W
związku z tym, niezbędne jest wyposażenie hali w system ładowania akumulatorów wózków
widłowych. Planuje się, że w czasie pracy wózka, ładowany będzie jeden akumulator, a po
dniu pracy, akumulator ten będzie podmieniony, a do ładowania będzie podłączany kolejny

23

USE Epa Appendix B.1 – storrage battery production: oxide mill fabric filter.
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akumulator (akumulator z wózka). W związku z tym planuje się, że akumulatory będą
ładowane w czasie pracy, 250 dni, przez 24 godziny, co daje czas emisji na poziomie 6000 h.
Obsługa standardowych akumulatorów kwasowo – ołowiowych sprowadza się do dolania do
akumulatorów wody destylowanej oraz procesu ładowania akumulatora. Nie będzie
prowadzone mieszanie kwasów lub zasad w celu przygotowania elektrolitów, z uwagi na
dostępność gotowych produktów. Proces ładowania polega na podłączeniu akumulatora do
źródła prądu. Z uwagi na fakt, iż wózek widłowy będzie korzystał z jednego akumulatora, a
drugi będzie się w tym czasie ładował zakłada się, że proces ładowania będzie trwał 24
godziny. Podczas ładowania napięcie ogniwa wzrasta powoli do około 2 – 2,35V. W trakcie
procesu ładowania akumulatorów ołowiowych następuje rozkład wody zawartej w elektrolicie.
Na płycie ujemnej wydziela się wodór, natomiast na dodatni tlen – jest to tzw. gazowanie
akumulatora. Wraz z gazowaniem akumulatora dochodzi do emisji nieznacznych ilości kwasu
siarkowego.
Szacunkową wielkość emisji kwasu siarkowego wyznacza się w oparciu o dane CIOP (nr
170/1/190) zgodnie z poniższym wzorem:
E = 0,513 · n · l [mg/h]
Gdzie:
n: ilości ogniw (zakłada się, że jedna bateria posiadać będzie 16 ogniw);
I: natężenie prądu (założone: 16 A).
Wielkość maksymalnej chwilowej emisji, dla wariantu najbardziej niekorzystnego jakim
będzie zajęcie wszystkich gniazd ładowania akumulatorów, wyniesie zatem:
E = 0,513 · 16 · 16 = 131,33 mg/h = 0,00013133 kg/h
Zakładając czas pracy emisji na poziomie 6000 h, emisja roczna wynosi:
0,00013133 kg/h · 6000 h /1000 = 0,00078798 Mg/rok
Poniższa tabela prezentuje zestawienie emisji dla emitora E2.
Tab. 32. Zestawienie emisji dla emitora E2
Substancja zanieczyszczająca
Kwas siarkowy

Lp.
1.

Emisja, Mg/rok
0,000788

Czas pracy, h
6000

Emisja, kg/h
0,0001313

Planuje się, że miejsce ładowania akumulatorów wózka widłowego wyposażone zostanie w
osobny odciąg.

Ogrzewanie części biurowej (emitor K1) - wariant podstawowy
Planuje się, że kocioł ogrzewający pomieszczenie biurowe będzie zasilany gazem.
Obliczając emisję zanieczyszczeń ze spalania gazu wykorzystano następujące dane:
•
•
•

Przyjęty czas pracy kotła: 3000 h
Wskaźniki emisji KOBiZE;
Moc kotła 45 kW

Poniżej przedstawiono obliczenia emisji zanieczyszczeń ze spalania gazu w kotle.
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Wielkość emisji substancji zanieczyszczających z procesu energetycznego spalania paliw
obliczono zgodnie z wzorem:
𝐸 =𝐵·𝑊
gdzie:
B – ilość zużytego paliwa (2435,8 m3)
W – wskaźnik emisji (przyjęto wskaźniki emisji ze spalania gazu wg. KOBiZE24)
Oszacowaną wielkość emisji substancji zanieczyszczających z procesu energetycznego
spalania paliw przedstawiono w poniższej tabeli.
Tab. 33. Wielkość emisji substancji zanieczyszczających z procesu energetycznego spalania
paliw w kotle - K1
Substancja
zanieczyszczająca

Wskaźnik emisji

Planowane
zużycie gazu

Czas
pracy

[g/m3]

m3

[h]

SO2

0,002·s25

NOX

1,52
2500

Emisja roczna
[kg]

[Mg/rok]

0,075

0,000075

3,80

0,003800

3000

CO

0,3

0,77

0,00077

Pył zawieszony

0,005

0,0125

0,0000125

Skład frakcyjny pyłu przyjęto jak dla spalania paliw gazowych w kotłach, zgodnie z bazą
CEIDARS i przedstawiono w poniższej tabeli.
Tab. 34. Przyjęty skład frakcyjny pyłu dla spalania gazu
Lp.
1
2
3

Od frakcji, µg
0
2,5
10

Do frakcji, µg
2,5
10
100

Udział frakcji, %
100
0
0

Ogrzewanie części biurowej (emitor K1) - wariant alternatywny
Planuje się, że kocioł ogrzewający pomieszczenie biurowe w wariancie alternatywnym będzie
zasilany olejem. Obliczając emisję zanieczyszczeń ze spalania oleju wykorzystano
następujące dane:
•
•
•

Przyjęty czas pracy kotła: 3000 h
Wskaźniki emisji KOBiZE;
Moc kotła 45 kW

Poniżej przedstawiono obliczenia emisji zanieczyszczeń ze spalania oleju w kotle.

„Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw. Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW” IOŚPIB Warszawa, styczeń 2015.
25 Zawartość siarki na poziomie 15 mg/m3
24
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Wielkość emisji substancji zanieczyszczających z procesu energetycznego spalania paliw
obliczono zgodnie z wzorem:
𝐸 =𝐵·𝑊
gdzie:
B – ilość zużytego paliwa (1,94 Mg)
W – wskaźnik emisji (przyjęto wskaźniki emisji ze spalania gazu wg. KOBiZE26)
Oszacowaną wielkość emisji substancji zanieczyszczających z procesu energetycznego
spalania paliw przedstawiono w poniższej tabeli.
Tab. 35. Wielkość emisji substancji zanieczyszczających z procesu energetycznego spalania
paliw w kotle - K1 (wariant alternatywny)
Emitor EP-1
Zanieczyszczenie

Wskaźnik

emisji27

Roczne zużycie gazu

g/Mg

Mg

emisja
g/rok

Mg/rok

SOx

20359,2 x s28

3949,685

0,00395

NOx

2359,2

4576,848

0,004577

CO

682,632

1324,306

0,001324
0,00079
6,04E-07

1,94

pył

407,184

789,937

Benzo(a)piren

0,311376

0,604069

Skład frakcyjny pyłu przyjęto jak dla spalania paliw płynnych w kotłach, zgodnie z bazą
CEIDARS.
Tab. 36. Skład frakcyjny pyłu dla emitora E1 (wariant alternatywny)
Lp.
1
2
3

Od frakcji, µg
0
2,5
10

Do frakcji, µg
2,5
10
100

Udział frakcji, %
96,7
0,9
2,40

Transport (emitory L1-L5)
Ponadto emisja związana z funkcjonowaniem instalacji wynikać będzie bezpośrednio z
procesów transportu.
W przypadku emisji dla transportu zastosowano metodykę EMEP/Corinair B710 i B760 Group
7: Road transport. W niniejszej metodyce obliczana jest emisja gorąca pochodząca ze spalin
z silnika, emisja zimna występująca w początkującym okresie pracy silnika oraz emisja
odparowania pochodząca z oparów, której źródłem są m.in. zmiany objętości oparów
zbiorników pojazdu oraz rozgrzewanie się zbiornika po wyłączeniu silnika pojazdów.

26 „Wskaźniki

emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw. Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW” IOŚPIB Warszawa, styczeń 2015.
27 Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw (kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW),
KOBiZE, Warszawa 2015 r.
28 Zawartość siarki w % - przyjęta 0,1%
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Dodatkowo obliczana jest emisja ze ścierania opon, hamulców i drogi metodyką
EMEP/Corinair B770.
System Corinair dzieli pojazdy na ponad 200 kategorii w 6 grupach (pojazdy osobowe,
dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle). Następnym kryterium jest podział na pojemność
pojazdu lub jego ładowność. Kolejnym kryterium jest technologia wykonania silnika i zgodność
z odpowiednimi dyrektywami (nory EURO).
Emisje pochodzące z ruchu drogowego dzielone są w programie na trzy grupy:
•

Emisja gorąca (hot emission) – pochodzi ona od pojazdów będących w ruchu, silnik jest
wówczas rozgrzany;

•

Emisja zimna (cold emission) – pojawia się przy rozruchu silnika, kiedy silnik jest jeszcze
ziemny;

•

Emisja parowania (fuel evaporation) – pojawia się w trakcie eksploatacji pojazdów, w
procesie parowania z układu paliwowego.

Stąd też emisja w programie jest obliczana jako suma ww. rodzajów emisji:
ETotal=EHot+ECold+EEvap
Wszystkie wymienione emisje zależą od klasy pojazdów, pojemności silników oraz od rodzaju
paliwa. Klasyfikacja pojazdów jest zgodna z podziałem przyjętym przez UN_ECE (United
Nations Economic Comission for Europe):
• Samochody osobowe;
• Samochody dostawcze (lekkie samochody ciężarowe o masie do 3,5 t);
• Samochody ciężarowe;
• Autobusy miejskie i autokary;
• Motocykle i motorowery.
Dodatkowo pojazdy dzielone są ze względu na wiek, pojemność i technologię wykonania
silnika. Technologia silników jest związana z latami produkcji pojazdów i europejskimi normami
emisyjnymi EURO. Wprowadzone kategorie pojazdów uwzględniają: ciężar pojazdu, rodzaj
paliwa, rodzaj silnika, pojemność silnika (dla benzyn oraz dla oleju napędowego).
Emisja uzależniona jest od sposobu poruszania się pojazdów po drodze i manewrów
wykonywanych na niej. W związku z tym w metodyce wyróżniono trzy rodzaje dróg, na których
ruch może się odbywać w różny sposób:
• Drogi miejskie (urban);
• Drogi zamiejskie (rural)
• Autostrady i drogi ekspresowe (highway).
W modelu przyjęto, że emisje gorące zależą przede wszystkim od średniej długości podróży
pojazdów w roku, od średniej prędkości pojazdów, od procentowego rozkładu podróży dla
poszczególnych rodzajów dróg oraz od danych technicznych pojazdów (takich jak m.in.: wiek,
rodzaj silnika, masa dopuszczalna pojazdów).
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Emisje zimne dotyczą wszystkich kategorii pojazdów oraz rodzajów paliwa, ale nie
uwzględniają wieku pojazdów. Emisje zimne zależą przede wszystkim od temperatury
otoczenia: im niższa temperatura, tym większa jest emisja spalin. Stąd wprowadzono
współczynnik β, który uwzględnia średnią miesięczną temperaturę. Emisja zimna występuje w
różnym stopniu dla różnych kategorii pojazdów. W obliczeniach emisji zimnych ustalono, że
mają one nadwyżkę nad emisjami, które pojawiają się w przypadku emisji gorącej.
Emisję parowania lotnych substancji organicznych podzielona jest na:
• Emisję dzienną;
• Emisję podczas parowania z wyłączonego, gorącego silnika;
• Straty w trakcie jazdy.
Emisje dzienne wynikają ze wzrostu temperatury otoczenia w okresie dnia i są szczególnie
nadmierne w okresie letnim. W wyniku zmiany temperatury wzrasta ciśnienie w zbiorniku i
dzięki urządzeniu odpowietrzającemu, pary emisji VOC wydostają się na zewnątrz pojazdu do
atmosfery. Z kolei gdy rozgrzany silnik jest wyłączony, ciepło z niego i z systemu
wydechowego podwyższa temperaturę paliwa, co powoduje parowanie. W trakcie jazdy
główne straty paliwa występują podczas wysokich temperatur otoczenia. Wszystkie trzy typy
emisji parowania są silnie uzależnione od rodzaju paliwa, bezwzględnej temperatury
zewnętrznej i jej zmian oraz od charakterystyki pojazdu.
Ponadto w modelu uwzględniono obliczenia ze ścierania jezdni, opon i hamulców. W
metodyce nie uwzględnia się opadów atmosferycznych, co jednoznacznie wpływa na
zawyżenie obliczonej emisji – przyjęcie wariantu najbardziej niekorzystnego. Dla każdego
pojazdu emisja pyłu obliczana jest dla poszczególnych frakcji pyłu na podstawie ich udziały w
pyle ogółem. W obliczeniach emisji przy zużyciu opon i ścierania hamulców stosuje się
dodatkowo odpowiednią poprawkę na prędkość jazdy. Dla pojazdów ciężarowych i autobusów
stosowany jest współczynnik korekcyjny związany ze stopniem załadowania oraz liczbą osi (w
przypadku ze zużycia opon).
Przyjęto wskaźniki emisji EMEP/Corinair B710 i B760 Group 7: Road transport, automatycznie
narzucane przez program.

Poniżej zestawiono emitory związane z transportem:
Źródłem emisji liniowej będzie transport:
L1, L2: samochody osobowe (parkingi przed budynkiem produkcyjnym):
Przyjęto liczbę samochodów w ilości 40 pojazdów na zmianę, co przy dwóch zmianach daje
80 pojazdów na dobę. Przyjęto, że czas przyjazdu i odjazdu samochodów zawiera się w trzech
godzinach w ciągu dnia. Stąd też przyjęta liczba samochodów na godzinę, to 27 pojazdów/h.
Czas emisji 750 h/rok (250 dni roboczych, w których emisja następuje w ciągu trzech godzin).
W modelowaniu uwzględniono samochody osobowe. Statystyki ruchu pojazdów (rodzaj
silników, ich wielkość itp.) wstawiono z biblioteki opartej na opracowaniu GDDiKA, dla roku
2021. Wskaźniki emisji wykorzystano z metodyki EMEP Corinair B770. W załączeniu do
opracowania zawarto tabele z obliczoną emisją. Dane do emisji:
•
Prędkość pojazdów: 15 km/h;
•
Natężenie ruchu: 27 pojazdów/h (liczbę pojazdów rozdzielono na dwa emitory);
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•

Czas efektywnej pracy emitora: 750h/rok;

L3: samochody ciężarowe
Dostawa odpadów, odbiór materiałów i odbiór odpadów odbywać się będzie codziennie. Mając
na uwadze, że planowana moc przerobowa instalacji wynosić ma około 80 Mg/dobę, to
transport odpadów oraz produktów musi być wykonany z wykorzystaniem około 8 ciężkich
pojazdów z ciągnikiem siodłowym (4 pojazdy na przywóz odpadów i 4 pojazdy na wywóz
produktów). Zdarzyć się może, że pojazdy przywożące odpady będą wykorzystane do
wywożenia produktów, jednak przyjęto wariant najbardziej niekorzystny, tj. 8 pojazdów na
dobę. Do powyższego natężenia ruchu dodano jeden pojazd na dobę, który stanowić może
transport do obsługi technicznej, wywóz innych odpadów (w sumie 9 pojazdów). Ustalono, że
transport ten odbywać się będzie w przedziale trzech godzin, co daje natężenie ruchu 3
pojazdów na godzinę. Mając na uwadze 250 dni roboczych i 3 godziny emisji, czas pracy
emitora ustalono na 750 h/rok. W modelowaniu uwzględniono samochody ciężarowe.
Statystyki ruchu pojazdów (rodzaj silników, ich wielkość itp.) wstawiono z biblioteki opartej na
opracowaniu GDDiKA, dla roku 2021. Wskaźniki emisji wykorzystano z metodyki EMEP
Corinair B770. W załączeniu do opracowania zawarto tabele z obliczoną emisją. Dane do
emisji:
•
Prędkość pojazdów: 15 km/h;
•
Natężenie ruchu: 3 pojazdy/h;
•
Czas efektywnej pracy emitora: 750h/rok;
L4: autobusy (dowóz pracowników)
Ze względu na fakt zatrudnienia znacznej ilości osób, być może niezbędne będzie
zorganizowane transportu dla pracowników produkcyjnych. Ustalono dwie zmiany po 40 osób,
co przy średnim obłożeniu autobusu daje 20 os. Planuje się, na obsługę wykorzystanie 2
pojazdów. Ustalono, że transport ten odbywać się będzie w przedziale dwóch godzin, co daje
natężenie ruchu 1 pojazdu na godzinę. Mając na uwadze 250 dni roboczych i 2 godziny emisji,
czas pracy emitora ustalono na 500 h/rok. W modelowaniu uwzględniono autobusy. Statystyki
ruchu pojazdów (rodzaj silników, ich wielkość itp.) wstawiono z biblioteki opartej na
opracowaniu GDDiKA, dla roku 2021. Wskaźniki emisji wykorzystano z metodyki EMEP
Corinair B770. W załączeniu do opracowania zawarto tabele z obliczoną emisją. Dane do
emisji:
•
Prędkość pojazdów: 15 km/h;
•
Natężenie ruchu: 1 pojazd/h;
•
Czas efektywnej pracy emitora: 500h/rok;
L5: wózek widłowy
Dodatkowo planuje się wykorzystanie wózka widłowego zasilanego silnikiem spalinowym, do
obsługi rozładunku i transportu na zewnątrz hali. Planuje się, że czas pracy emitora wynosić
będzie 750 h, a liczba przejazdów: 5 na godzinę. W modelowaniu uwzględniono emisję jak ze
spalania w silniku diesla. W załączeniu do opracowania zawarto tabele z obliczoną emisją.
Dane do emisji:
•
Prędkość pojazdów: 10 km/h;
•
Natężenie ruchu: 5 pojazd/h;
•
Czas efektywnej pracy emitora: 750h/rok;
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Poniższa rycina prezentuje lokalizację omawianych emitorów na terenie planowanej
inwestycji.

Ryc. 25. Lokalizacja emitorów

Poniższa tabela prezentuje parametry emitorów i emisji dla projektowanej inwestycji w
wariancie podstawowym.
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Tab. 37. Parametry emitorów i emisji
Symbol Nazwa emitora

Wysokość

Przekrój

m
11 P

m
pow.6580,5 m2

Prędkość
gazów
m/s
0

Temper.
gazów
K
293

Xe

Ye

m
165,7

m
135

EP1

Wentylacja hali

E1

Centralny system
oczyszczania

6

B

0,5

0

293

219

127

E2

Wentylacja wyciągowa
miejsca ładowania
akumulatorów wózków
Kocioł ogrzewający
pomieszczenia biurowe

6

B

0

0

293

159

189

10

0,4

0

293

166

76

L1

Pojazdy osobowe (1)

0,5 L

dł.85

0

293

165,5

52

L2

Pojazdy osobowe (2)

0,5 L

dł.78,3

0

293

141,3

69,7

L3

Pojazdy ciężarowe

0,5 L

dł.447,1

0

293

157,1

116,7

K1
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Nazwa zanieczyszczenia

Emisja maks.

Emisja roczna

dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
pył ogółem
-w tym pył do 2,5 µm
-w tym pył do 10 µm
N-metylopirolidon
pył ogółem
-w tym pył do 2,5 µm
-w tym pył do 10 µm
mangan
kobalt
nikiel
kwas siarkowy (VI)

kg/h
0,0000255
0,0646
0,01275
0,00002125
0,00002125
0,00002125
0,0907
0,0001178
0,0000386
0,0000987
6,50E-6
7,00E-6
7,00E-6
0,0001313

Mg/rok
0,000102
0,2584
0,051
0,000085
0,000085
0,000085
0,363
0,000471
0,0001546
0,000395
0,000026
0,000028
0,000028
0,000788

Emisja
średnioroczna
kg/h
0,00001164
0,0295
0,00582
9,70E-6
9,70E-6
9,70E-6
0,0414
0,0000538
0,00001764
0,0000451
2,97E-6
3,20E-6
3,20E-6
0,00009

dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
pył ogółem
-w tym pył do 2,5 µm
-w tym pył do 10 µm
tlenek węgla
tlenki azotu jako NO2
pył ogółem
-w tym pył do 2,5 µm
-w tym pył do 10 µm
amoniak
dwutlenek siarki
ołów
węglowodory alifatyczne
węglowodory aromatyczne
benzen
tlenek węgla
tlenki azotu jako NO2
pył ogółem
-w tym pył do 2,5 µm
-w tym pył do 10 µm
amoniak
dwutlenek siarki
ołów
węglowodory alifatyczne
węglowodory aromatyczne
benzen
tlenek węgla
tlenki azotu jako NO2

0,000025
0,001267
0,0002567
4,17E-6
4,17E-6
4,17E-6
0,000595
0,0001519
0,0000415
0,0000415
0,0000415
0,00001029
7,15E-6
2,44E-7
0,000679
0,0001476
9,01E-6
0,000546
0,0001393
0,0000381
0,0000381
0,0000381
9,45E-6
6,57E-6
2,24E-7
0,000675
0,0001462
8,88E-6
0,000524
0,00468

0,000075
0,0038
0,00077
0,0000125
0,0000125
0,0000125
0,00522
0,00133
0,000364
0,000364
0,000364
0,0000902
0,0000627
2,14E-6
0,00595
0,001292
0,0000789
0,00479
0,001221
0,000334
0,000334
0,000334
0,0000827
0,0000575
1,96E-6
0,00591
0,001281
0,0000778
0,00459
0,041

8,56E-6
0,000434
0,0000879
1,43E-6
1,43E-6
1,43E-6
0,000596
0,0001518
0,0000416
0,0000416
0,0000416
0,0000103
7,16E-6
2,44E-7
0,000679
0,0001475
9,01E-6
0,000547
0,0001394
0,0000381
0,0000381
0,0000381
9,44E-6
6,56E-6
2,24E-7
0,000675
0,0001462
8,88E-6
0,000524
0,00468

Symbol Nazwa emitora

Wysokość

Przekrój

m

m

Prędkość
gazów
m/s

Temper.
gazów
K

Xe

Ye

m

m

L4

Autobusy

0,5 L

dł.82,8

0

293

141,3

69,3

L5

Wózek widłowy

0,5 L

dł.38,6

0

293

116

135,5

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny
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Nazwa zanieczyszczenia
pył ogółem
-w tym pył do 2,5 µm
-w tym pył do 10 µm
amoniak
dwutlenek siarki
ołów
węglowodory alifatyczne
węglowodory aromatyczne
benzen
tlenek węgla
tlenki azotu jako NO2
pył ogółem
-w tym pył do 2,5 µm
-w tym pył do 10 µm
amoniak
dwutlenek siarki
ołów
węglowodory alifatyczne
węglowodory aromatyczne
benzen
tlenek węgla
tlenki azotu jako NO2
pył ogółem
-w tym pył do 2,5 µm
-w tym pył do 10 µm
amoniak
dwutlenek siarki
ołów
węglowodory alifatyczne
węglowodory aromatyczne
benzen

Emisja maks.
kg/h
0,000302
0,000302
0,000302
3,90E-6
0,0000337
0
0,000049
0,00002621
7,29E-8
0,0000482
0,000446
0,00001962
0,00001962
0,00001962
2,41E-7
2,52E-6
0
2,92E-6
1,56E-6
4,35E-9
0,0001129
0,00037
0,0000398
0,0000398
0,0000398
5,36E-7
3,25E-6
0
7,76E-6
3,38E-6
3,44E-7

Emisja roczna
Mg/rok
0,002647
0,002647
0,002647
0,0000341
0,0002953
0
0,00043
0,0002297
6,39E-7
0,000422
0,00391
0,000172
0,000172
0,000172
2,11E-6
0,00002212
0
0,00002561
0,00001369
3,81E-8
0,000989
0,00324
0,000349
0,000349
0,000349
4,70E-6
0,00002845
0
0,0000679
0,00002963
3,01E-6

Emisja
średnioroczna
kg/h
0,0003022
0,0003022
0,0003022
3,89E-6
0,0000337
0
0,0000491
0,00002622
7,29E-8
0,0000482
0,000446
0,00001963
0,00001963
0,00001963
2,41E-7
2,53E-6
0
2,92E-6
1,56E-6
4,35E-9
0,0001129
0,00037
0,0000398
0,0000398
0,0000398
5,37E-7
3,25E-6
0
7,75E-6
3,38E-6
3,44E-7

Wyniki modelowania w wariancie podstawowym jednoznacznie wskazują, że planowane
przedsięwzięcie w sposób śladowy wpłynie na jakość powietrza w obrębie działki Inwestora, a
standardy jakości środowiska w zakresie jakości powietrza zostaną dochowane
zarówno poza granicami działki jak i na jej terenie. Wynika to z faktu planowanej
hermetyzacji procesu i potrzeby odzysku jak największej ilości substancji z przetwarzanych
odpadów. Wyniki modelowania wskazują również na brak częstości przekroczeń na działce,
gdzie zrealizowana ma być planowana inwestycja. Poniższe ryciny prezentują zmodelowane
stężenia poszczególnych substancji w powietrzu dla wariantu podstawowego (stężenia
maksymalne i średnioroczne).

Ryc. 26. Izolinie stężeń maksymalnych węglowodorów aromatycznych (źródło: opracowanie
własne)
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Ryc. 27. Izolinie stężeń maksymalnych węglowodorów alifatycznych (źródło: opracowanie
własne)

Ryc. 28. Izolinie stężeń maksymalnych dwutlenku siarki (źródło: opracowanie własne)
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Ryc. 29. Izolinie stężeń maksymalnych pyłu PM-10 (źródło: opracowanie własne)

Ryc. 30. Izolinie stężeń maksymalnych pyłu zawieszonego PM2,5 (źródło: opracowanie
własne)
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Ryc. 31. Izolinie stężeń maksymalnych ołowiu (źródło: opracowanie własne)

Ryc. 32. Izolinie stężeń maksymalnych tlenków azotu (źródło: opracowanie własne)
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Ryc. 33. Izolinie stężeń maksymalnych niklu (źródło: opracowanie własne)

Ryc. 34. Izolinie stężeń maksymalnych amoniaku (źródło: opracowanie własne)
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Ryc. 35. Izolinie stężeń maksymalnych manganu (źródło: opracowanie własne)

Ryc. 36. Izolinie stężeń maksymalnych kobaltu (źródło: opracowanie własne)
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Ryc. 37. Izolinie stężeń maksymalnych kwasu siarkowego (źródło: opracowanie własne)

Ryc. 38. Izolinie stężeń maksymalnych tlenku węgla (źródło: opracowanie własne)
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Ryc. 39. Izolinie stężeń maksymalnych benzenu (źródło: opracowanie własne)

Ryc. 40 Izolinie stężeń maksymalnych m-metylopirolidonu (źródło: opracowanie własne)
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Ryc. 41. Izolinie stężeń średnich węglowodorów aromatycznych (źródło: opracowanie
własne)

Ryc. 42. Izolinie stężeń średnich węglowodorów alifatycznych (źródło: opracowanie własne)
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Ryc. 43. Izolinie stężeń średnich dwutlenku siarki (źródło: opracowanie własne)

Ryc. 44. Izolinie stężeń średnich pyłu PM-10 (źródło: opracowanie własne)
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Ryc. 45. Izolinie stężeń średnich pyłu zawieszonego PM2,5 (źródło: opracowanie własne)

Ryc. 46. Izolinie stężeń średnich ołowiu (źródło: opracowanie własne)
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Ryc. 47. Izolinie stężeń średnich tlenków azotu (źródło: opracowanie własne)

Ryc. 48. Izolinie stężeń średnich niklu (źródło: opracowanie własne)
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Ryc. 49. Izolinie stężeń średnich amoniaku (źródło: opracowanie własne)

Ryc. 50. Izolinie stężeń średnich manganu (źródło: opracowanie własne)
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Ryc. 51. Izolinie stężeń średnich kobaltu (źródło: opracowanie własne)

Ryc. 52. Izolinie stężeń średnich kwasu siarkowego (źródło: opracowanie własne)
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Ryc. 53. Izolinie stężeń średnich tlenku węgla (źródło: opracowanie własne)

Ryc. 54. Izolinie stężeń średnich benzenu (źródło: opracowanie własne)
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Ryc. 55 Izolinie stężeń średnich n-metylopirolidonu (źródło: opracowanie własne)

Poniżej przedstawiono łączną emisję z projektowanego zakładu w obu wariantach, z
zaznaczeniem emisji substancji, która uległa zmianie w wyniku wprowadzenia innego systemu
ogrzewania.
Tab. 38. Porównanie emisji zanieczyszczeń w wariantach
Nazwa zanieczyszczenia

Emisja roczna
Mg
Wariant podstawowy Wariant alternatywny

pył ogółem

0,00443

0,0603

w tym pył do 2,5 µm

0,00412

0,0581

w tym pył do 10 µm

0,00436

0,0588

dwutlenek siarki

0,000643

0,2801

tlenki azotu jako NO2

0,3129

0,375

tlenek węgla

0,0678

0,1098

amoniak

0,0002138

0,0002138

benzen

0,0001604

0,0001604

kwas siarkowy (VI)

0,000788

0,000788

mangan

0,000026

0,000026

nikiel

0,000028

0,000028

ołów

4,10E-6

4,10E-6

węglowodory aromatyczne

0,002846

0,002846

kobalt

0,000028

0,000028
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węglowodory alifatyczne
Benzo(a)piren
n-metylopirolidon

0,01238

0,01238

0,0000

0,0000428

0,363

0,363

Powyższe zestawienie wskazuje, że emisja wybranych substancji zanieczyszczających (pył,
SO2, NO2, CO, benzo(a)piren) w wariancie alternatywnym jest wyższa w porównaniu do
wariantu podstawowego, co jednoznacznie oznacza, iż wariant proponowany przez Inwestora
odznacza się korzystniejszymi parametrami w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Poniżej przedstawiono wykresy graficzne stężeń maksymalnych substancji dla których zaszła
zmiana emisji, w wariancie alternatywnym. Wykresy graficzne oraz pełne obliczenia
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu dla wariantu alternatywnego zawarte są w
formie elektronicznej i stanowią załącznik do niniejszego opracowania.

Ryc. 56. Izolinie stężeń maksymalnych dwutlenku siarki (źródło: opracowanie własne)
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Ryc. 57. Izolinie stężeń maksymalnych pyłu PM-10 (źródło: opracowanie własne)

Ryc. 58. Izolinie stężeń maksymalnych pyłu zawieszonego PM2,5 (źródło: opracowanie
własne)
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Ryc. 59. Izolinie stężeń maksymalnych tlenków azotu (źródło: opracowanie własne)

Ryc. 60. Izolinie stężeń maksymalnych tlenku węgla (źródło: opracowanie własne)
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Ryc. 61. Izolinie stężeń maksymalnych benzo/a/pirenu (źródło: opracowanie własne)

12.2.3. Etap likwidacji
W przypadku zaistnienia konieczności rozbiórki obiektów, wpływ etapu likwidacji na powietrze
atmosferyczne będzie zbliżony do oddziaływania na etapie realizacji. Należy zatem
zastosować środki mające na celu wyeliminowanie bądź ograniczenie wpływu
przedsięwzięcia, analogiczne jak na etapie realizacji.
Etap likwidacji przedsięwzięcia wiązać się będzie z procesem likwidacji terenu i jego
rekultywacji. W związku z powyższym przewidywane jest powstawanie niezorganizowanej
emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z procesu transportu humusu oraz innych urządzeń
związanych z mechaniczną uprawą terenów rekultywowanych. Dotyczy to w szczególności
substancji emitowanych z silników spalinowych sprzętu mechanicznego i pojazdów. Ze
względu na charakter inwestycji największa emisja i uciążliwości występują jedynie w fazie
eksploatacji.
Określenie skali oddziaływania i zasięgu występowania określonych stężeń danej substancji
nie jest możliwe. Z punktu widzenia prawa stosunkowo krótkotrwałe oddziaływanie związane
z pracami rozbiórkowymi nie podlega normowaniu (w ramach którego można ustalić wielkość
emisji dopuszczalnej).
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W obu wariantach zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji oraz likwidacji nie przewiduje
się znaczącego negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na powietrze. Wyniki
modelowania rozprzestrzeniania się substancji zanieczyszczających w powietrzu dla wariantu
podstawowego i alternatywnego wskazują na dotrzymanie standardów jakości środowiska pod
kątem jakości powietrza. Niemniej jednak zmodelowane stężenia omawianych
zanieczyszczeń w powietrzu w wariancie alternatywnym są większe od stężeń
zmodelowanych dla wariantu inwestorskiego. W związku z tym, wariant proponowany przez
Inwestora odznacza się korzystniejszymi parametrami w zakresie emisji zanieczyszczeń do
powietrza.

14.3

Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat akustyczny

14.3.1 Etap realizacji
W trakcie budowy, w obu wariantach nastąpi czasowa emisja hałasu związana z obecnością
pracującego sprzętu mechanicznego, ruchu pojazdów dowożących materiały i surowce oraz
wywożących odpady. Natężenie hałasu osiągnie niewysokie poziomy i będzie miało charakter
rozproszony i chwilowy.
Uciążliwości związane z emisją hałasu będą ograniczone w czasie i nieciągłe oraz
występować będą wyłącznie w porze dnia. Zasięg emisji hałasu ograniczy się do najbliższego
otoczenia miejsca jego realizacji, a oddziaływanie w tym zakresie będzie miało tymczasowy
charakter i ustąpi po zakończeniu prac. Ograniczenie wielkości emisji hałasu realizowane
będzie poprzez prowadzenie prac w porze dziennej przy użyciu sprzętu w dobrym stanie
technicznym oraz wyłączanie silników w trakcie postoju bądź rozładunki i załadunku.
Kwestie dotyczące dopuszczalnej mocy akustycznej, między innymi, urządzeń
wykorzystywanych na placu budowy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz
pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202 z
późn. zm.). Stosowane urządzenia będą spełniały przedstawione kryteria dotyczące ich mocy
akustycznej, wynikające z ww. rozporządzenia.

14.3.2 Etap eksploatacji
14.3.2.1

Metodyka oceny oddziaływania na klimat akustyczny

Ocena wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny sprowadza się do określenia poziomów
dźwięku indukowanych przez przedsięwzięcie na znajdujących się w jej otoczeniu terenach
podlegających ochronie akustycznej, oraz sprawdzeniu, czy poziomy te nie przekraczają
dopuszczalnych norm. W tym celu identyfikuje się wszystkie źródła emisji znaczącego hałasu
znajdujące się na terenie przedsięwzięcia, określa poziom ich mocy akustycznej, a następnie
modeluje propagację hałasu z tych źródeł. Ostatnim krokiem jest porównanie otrzymanych
ekwiwalentnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej z
dopuszczalnymi normami.
Analizę akustyczną wykonano z wykorzystaniem programu iNiose2020.1, licencja EcoProgress Mateusz Cuske. Program iNiose2020.1 służy do prognozowania poziomu dźwięku
wokół zakładów przemysłowych na podstawie danych teoretycznych lub empirycznych. Został
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on oparty o model obliczeniowy zawarty w normie PN-ISO 9613-2 oraz Instrukcje ITB Nr 308
i 338. Ponadto program uwzględnia najnowsze wytyczne związane z uwarunkowaniami dot.
rodzaju gruntu i odbić od poszczególnych ścian i innych przeszkód. Do modelu
implementowany jest również numeryczny model terenu.

14.3.2.2

Tereny podlegające ochronie akustycznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z
2014 r., poz. 112), ochronie akustycznej podlegają wybrane tereny, których pokrycie lub
zagospodarowanie jest związane jest mieszkalnictwem. Dla terenów przemysłowych, a także
leśnych oraz terenów upraw rolnych nie ma określonych dopuszczalnych poziomów hałasu.
Definicje tych terenów określono w tabeli 1 zamieszczonej w załączniku do ww.
rozporządzenia.
Dopuszczalne poziomy hałasu zależą od rodzaju źródła oraz funkcji i przeznaczenia terenu.
Rodzaje terenów powinny być określone na podstawie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów
prawnie chronionych przed hałasem, zamieszczono w poniższej tabeli.

Tab. 39. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (źródło: opracowanie własne, wg
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112)

Lp.

1

2

3

4

Pozostałe obiekty i
działalność będąca
źródłem hałasu
LAeqD [dB] LAeqN [dB]

Przeznaczenie terenu
a)
b)
a)

Strefa ochronna A ochrony uzdrowiskowej
Tereny szpitali poza miastem
Tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży1
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Treny
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe1
d) Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
a) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej
100 tys. mieszkańców2

Drogi lub linie kolejowe
LAeqD [dB]

LAeqN [dB]

45

40

50

45

50

40

61

56

55

45

65

56

55

45

68

60

W przypadku nie korzystania z tych terenów, zgodnie z ich funkcją w porze nocy, nie obowiązuje na nich
dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
1

Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
2

Oznaczenia przyjęte w tabeli 1:
− LAeqD – równoważny poziom hałasu dla pory dnia, rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz.22.00
(przedział
czasu
odniesienia
równy
16
godzinom
dla
hałasu
drogowego
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i kolejowego oraz przedział czasu odniesienia równy 8 najniekorzystniejszym godzinom dnia kolejno po sobie
następującym dla hałasu przemysłowego),
− LAeqN – równoważny poziom hałasu dla pory nocy, rozumianej jako przedział czasu od godz.22.00 do godz.6.00
(przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom dla hałasu drogowego i kolejowego oraz przedział czasu
odniesienia równy 1 najniekorzystniejszej godzinie nocy dla hałasu przemysłowego).

Poniższa rycina prezentuje lokalizację inwestycji na tle najbliżej zlokalizowanych terenów
ochrony akustycznej. Wskazać należy, że planowana inwestycja realizowana ma być w
obszarze przemysłowym, gdzie określono strefę intensywnego rozwoju gospodarczego. Nadto
obszar inwestycji otaczają ze wszystkich stron tego typu terenu. Najbliżej zlokalizowane
obszary ochrony akustycznej ulokowane są na zachód od planowanej inwestycji w odległości
około 285 m od granic działki, na której inwestycja ma być realizowana. Są to tereny
oznaczone w obowiązującym planie (MPZP) symbolem US2 – tereny sportu i rekreacji.
Zgodnie z zapisami obowiązującego MPZP, Dla terenu oznaczonego symbolem US2 ustala
się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny sportu i rekreacji realizujące cele publiczne;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) parki tematyczne,
b) drogi i infrastruktura techniczna,
c) ścieżki rowerowe,
d) parkingi.
W związku z powyższym ustalono, że na terenie tym obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu
w porze dnia 55 dB, a w porze nocy 45 dB.

Ryc. 62. Przeznaczenie terenu inwestycji oraz terenów sąsiadujących z inwestycją, zgodnie z
miejscowym
planem
zagospodarowania
przestrzennego
(źródło:
https://sip.gison.pl/zlotoryjamiasto)
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14.3.2.3

Źródła emisji

Ustalono, że praca w budynku produkcyjnym odbywać się będzie na dwóch zmiana – w porze
dnia. W porze nocnej nie przewiduje się, odbywania pracy w zakładzie, a tym samym emisji
hałasu.
Poniżej przedstawiono dane dotyczące poszczególnych źródeł emisji hałasu

Źródła emisji
Dane przyjęte do modelowania uzyskano od Inwestora oraz zweryfikowano je w oparciu o
źródła literaturowe. Emisję hałasu obliczono zgodnie z instrukcją ITB 338/2008: Metoda
określania emisji i immisji hałasu przemysłowego w środowisku.
Źródłami hałasu na terenie planowanej inwestycji będzie przede wszystkim ruch kołowy, a
także praca poszczególnych maszyn i urządzeń na terenie zakładu.
Poniżej przedstawiono założenia do emisji hałasu:
•

•

Przyjęto główne liniowe ruchome emitory hałasu na terenie planowanej inwestycji, które
pokrywają się z emitorami liniowymi będącymi jednocześnie emitorami zanieczyszczeń:
o L1, L2 – przejazdy pojazdów osobowych;
o L3 – przejazdy pojazdów ciężarowych;
o L4 – przejazdy autobusów;
o L5 – przejazdy wózka widłowego.
Przyjęto główne punktowe emitory hałasu:
o E1 – praca pompy w budynku pomp.

Punkt ten zlokalizowany jest w budynku pomp. Stąd też w prognozowaniu emisji hałasu
uwzględniono także izolacyjność akustyczną ścian budynku.
•

Przyjęto główne kubaturowe emitory hałasu:
o B1 – hala przetwarzania odpadów;
o CSO – centralny system oczyszczania powietrza.

Emitory te stanowią emitory kubaturowe. Stąd też w prognozowaniu emisji hałasu
uwzględniono także izolacyjność akustyczną ścian.

Emitory ruchome
W przypadku emisji hałasu z ruchomych emitorów liniowych, założenia pracy tych emitorów
są jednakowe z założeniami dot. modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
(tożsama liczba przejazdów oraz tożsame wyznaczone ścieżki ruchu). Poziom mocy
akustycznej pojazdów ciężarowych określono na poziomie 104,27 dB, a poziom mocy
akustycznej pojazdów osobowych ustalono na poziomie 96,24 dB, natomiast poziom mocy
akustycznej dla autobusów ustalono na poziomie 101,59 dB, zgodnie z bazą danych zawartą
w programie do modelowania (źródło: CNOSSOS-EU heavy, medium and light wehicle).
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Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dot. emitorów ruchomych.

Symbol
źródła
hałasu

Nazwa źródła

Długość
odcinka,
km

Ilość
przejazdów
na godzinę

L1
L2
L3
L4
L5

Pojazdy osobowe
Pojazdy osobowe
Pojazdy ciężarowe
Autobusy
Wózek widłowy

77,44
76,15
447,68
69,61
45,57

27
27
3
1
5

Ilość
przejazdów w
8-miu
najbardziej
niekorzystnych
godzinach
40
40
9
2
40

Przyjęta moc
akustyczna,
dB

Czas
pracy
źródła

96,24
96,24
104,27
101,59
95,16

Pora
dzienna (8
godzin)

Tab. 40. Dane dot. emitorów ruchomych

W przypadku emitorów punktowych, dla pracy pompy ustalono poziom mocy akustycznej na
poziomie 60 dB (baza danych programu iNoise).

Emitory punktowe
Założony poziom emisji emitora umieszczonego w budynku został zredukowany,
uwzględniając przy tym izolacyjność akustyczną projektowanych ścian budynku.
Współczynnik redukcji przyjęto jak dla ścian lekkich, zbudowanych z płyt warstwowych z
rdzeniem ze styropianu i okładzinami z blach stalowych powlekanych. Poniżej
zaprezentowano izolacyjność akustyczną właściwą w dB w poszczególnych pasmach
częstotliwości w Hz.
Tab. 41. Izolacyjność akustyczną właściwą w dB w poszczególnych pasmach częstotliwości
Opis rozwiązania
Ściany masywne

Izolacyjność akustyczna właściwa w dB w
poszczególnych pasmach częstotliwości w Hz
125
250
500
1000
2000
4000
15
20
24
26
46
46

Wskaźniki
dB
RA1
RA2
26
21

Poniżej przedstawiono obliczone w programie emisje właściwe z emitorów, po uwzględnieniu
ścian budynku hali przetwarzania. Wskazać przy tym należy, że poziom hałasu emitowany
przez emitory obliczony został automatycznie przez program, a obliczony poziom po redukcji
jest wynikową czasu pracy emitorów, rodzaju tych emitorów, odległości od ścian i nie stanowi
prostej różnicy pomiędzy przyjętym poziomem emisji a wskaźnikiem redukcji, a opiera się na
niżej podanym wzorze:
𝐶𝑏 = −𝑙𝑜𝑔10
Gdzie:
t oznacza czas aktywności źródła;
T oznacza czas odniesienia
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Tab. 42. Dane akustyczne emitorów punktowych zlokalizowanych na terenie inwestycji
Symbol źródła
hałasu

Nazwa źródła

Przyjęta moc
akustyczna, dB

Przyjęty
wskaźnik
redukcji

E1

Praca
kruszarki

60,00

26

Emisja po
redukcji

Czas pracy
źródła w 8-miu
najbardziej
niekorzystnych
godzinach

34,01

Pora dnia (3 h)

Emitory kubaturowe
Ustalono dwa kubaturowe emitory hałasu na terenie planowanej inwestycji.
Emitor B1 stanowi hala przetwarzania odpadów. Ustalono, że hala będzie stanowić
kubaturowe źródła hałasu (emisja ze ścian oraz dachów). W tym celu ustalono emisję z dachu
oraz z elewacji budynku.
Poziom mocy akustycznej wewnątrz hali ustalono w wysokości 85 dB – zgodnie z zapisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania
mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318), dopuszczalny poziomu ekspozycji na hałas
odniesiony do 8–godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy wynosi właśnie 85 dB.
Następnie podobnie jak dla budynku pomp, poziom emisji emitora umieszczonego w budynku
został zredukowany, uwzględniając przy tym izolacyjność akustyczną projektowanych ścian
budynku. Współczynnik redukcji przyjęto jak dla ścian lekkich, zbudowanych z płyt
warstwowych z rdzeniem ze styropianu i okładzinami z blach stalowych powlekanych. Poniżej
zaprezentowano izolacyjność akustyczną właściwą w dB w poszczególnych pasmach
częstotliwości w Hz.

Tab. 43. Izolacyjność akustyczną właściwą w dB w poszczególnych pasmach częstotliwości
Opis rozwiązania
Ściany masywne (ściany)
Płyty warstwowe z rdzeniem ze
styropianu (dach)

Izolacyjność akustyczna właściwa w dB w
poszczególnych pasmach częstotliwości w Hz
125
250
500
1000
2000
4000
15
20
24
26
46
46
15

20

24

16

45

41

Wskaźniki
dB
RA1
RA2
26
23
24

21

Poniżej przedstawiono obliczone w programie emisje właściwe z emitorów, po uwzględnieniu
ścian budynku hali przetwarzania. Wskazać przy tym należy, że poziom hałasu emitowany
przez emitory obliczony został automatycznie przez program, a obliczony poziom po redukcji
jest wynikową czasu pracy emitorów, rodzaju tych emitorów, odległości od ścian i nie stanowi
prostej różnicy pomiędzy przyjętym poziomem emisji a wskaźnikiem redukcji, a opiera się na
niżej podanym wzorze:
𝐶𝑏 = −𝑙𝑜𝑔10
Gdzie:
t oznacza czas aktywności źródła;
T oznacza czas odniesienia
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W przypadku centralnego systemu oczyszczania (CSO) ustalono emisję jako kubaturowe
źródło hałasu, a poziom mocy akustycznej przyjęto w wysokości 78,00 dB, zgodnie z kartą
charakterystyki produktu. W tym przypadku nie stosowano redukcji.
Tab. 44. Dane akustyczne emitorów kubaturowych zlokalizowanych na terenie inwestycji

Nazwa źródła

Przyjęta moc
akustyczna, dB

Przyjęty
wskaźnik
redukcji

Emisja po
redukcji

Czas pracy źródła w 8miu najbardziej
niekorzystnych
godzinach

B1

Budynek hali

85,00
85,00

26 (ściany)
24 (dach)

53,00
55,00

Pora dnia (8 h)

CSO

Centralny
system
oczyszczania

78,00

-

78,00

Pora dnia (8 h)

Symbol
źródła
hałasu

Poniżej przedstawiono przyjęte modele 3d terenu do modelowania.

Ryc. 63. Przyjęty model 3d terenu do modelowania (kierunek zachodni)

Ryc. 64. Przyjęty model 3d terenu do modelowania (kierunek wschodni)
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Poniższa rycina prezentuje zmodelowane wyniki rozprzestrzeniania się fali akustycznej w
porze dnia (w porze nocnej zakład nie pracuje), wraz z lokalizacją punktów kontrolnych oraz
określonym, zmodelowanym poziomem równoważnym hałasu.
Wyniki analizy wskazują, jednoznacznie, że na najbliżej usytuowanych obszarach ochrony
akustycznej, działalność zakładu nie będzie odczuwalna (poziom równoważny dźwięku równy
jest poziomowi tła akustycznego).
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Ryc. Błąd! Tylko dokument główny. Wyniki modelowania rozprzestrzeniania się fali akustycznej z planowanej inwestycji (pora dnia)
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Poniższa tabela prezentuje lokalizację oraz zmodelowane równoważne poziomy dźwięku w
punktach receptorowych.
Tab. 45. Lokalizacja punktów receptorowych w siatce wraz z wynikami modelowania poziomu
równoważnego dźwięku
Nr pkt.

X

Y

H
m

P1
P2
P3
P4
P5

203567,9
203670,53
203798,41
203713,46
203299,15

410251,72
410100,46
410198,73
410302,03
410198,25

4

Leq, dB(A)
Pora dnia
44,2
48,2
40,8
45,4
31,5

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że oddziaływanie zakładu w zakresie emisji hałasu
ograniczy się do najbliższego sąsiedztwa i nie spowoduje przekroczenia obowiązujących
standardów środowiska w zakresie jakości akustycznej środowiska.

14.3.3 Etap likwidacji
W przypadku zaistnienia konieczności rozbiórki obiektów, wpływ etapu likwidacji na klimat
akustyczny będzie zbliżony do oddziaływania na etapie realizacji. Należy zatem zastosować
środki mające na celu wyeliminowanie bądź ograniczenie wpływu przedsięwzięcia, analogiczne
jak na etapie realizacji.

Pod względem oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu, oba warianty nie różnią
się. Mając na uwadze przyjęte rozwiązania na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji,
planowane przedsięwzięcie w obu wariantach, nie będzie negatywnie oddziaływać na otoczenie
i nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
14.4

Oddziaływanie przedsięwzięcia na ludzi

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, w obu wariantach należy spodziewać się uciążliwości
związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. W trakcie robót będzie wykorzystywany
sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia oraz środki transportu, stanowiące źródło emisji
zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu i drgań. Prace ziemne i prace budowlane będą
powodować zapylenie powietrza. Możliwe jest także tymczasowe podwyższenie stężeń
niektórych substancji gazowych w powietrzu w trakcie prac spawalniczych (gazy i pyły).
Ze względu na czas trwania prac budowalnych oraz zastosowane techniki budowlane, w obu
wariantach przewidywane oddziaływanie w tym zakresie ograniczy się do najbliższego otoczenia
miejsca jego realizacji i będzie miało tymczasowy charakter.
W bezpośrednim otoczeniu planowanej inwestycji nie występują tereny zamieszkałe.
W niniejszym opracowaniu zaproponowano rodzaje działań zapobiegawczych i ograniczających
wpływ inwestycji w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu i drgań na
etapie realizacji.
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W trakcie prac budowlanych, nastąpią również zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi oraz
zmiany w krajobrazie lokalnym, jednak po zakończeniu prac budowlanych, teren zostanie
uporządkowany i zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem.
Zarówno w wariancie podstawowym, jak i w wariancie alternatywnym, ewentualny wpływ
przedsięwzięcia w trakcie jego realizacji należy rozpatrywać biorąc pod uwagę ludzi
zatrudnionych podczas realizacji robót. Na tym etapie mogą wystąpić zagrożenia w związku z
prowadzeniem prac podczas, których istnieje ryzyko emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz
emisji hałasu i drgań, a także wypadków np. upadku.
W celu zminimalizowania możliwych negatywnych oddziaływań na ludzi, w tym w szczególności
na pracowników budowy, należy zapewnić:
• oznakowanie i zabezpieczenie przed osobami nieupoważnionymi miejsc prowadzenia robót,
• zapewnienie względem pracowników rozwiązań zapewniających ochronę zdrowia i życia:
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

prowadzenie (okresowo) badań czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach
pracy (w zakresie hałasu, wibracji, pyłów),
wyposażeniu obiektów, maszyn w środki gaśnicze oraz instrukcje przeciwpożarowe
rozmieszczone w wyznaczonych miejscach,
eksploatacja sprzętu mechanicznego zgodnie z dokumentacją techniczną i stałe
utrzymywanie w stanie nie stwarzającym zagrożenia dla ludzi lub ciągłości ruchu oraz
wykorzystywanie zgodnie z ich przeznaczeniem,
obsługa sprzętu mechanicznego przez pracowników, posiadających wymagane prawem
odpowiednie uprawnienia do ich obsługi,
systematyczne kontrole stanu technicznego sprzętu mechanicznego,
wykonywanie bieżących i okresowych konserwacji, a w razie potrzeby remontów,
wstrzymanie robót w przypadku zjawisk atmosferycznych ograniczających widoczność, a
w szczególności podczas burz, gwałtownych i silnych wiatrów, obfitych opadów deszczu.

Proces przetwarzania odpadów, przyczynia się do zmniejszenia masy wytwarzanych odpadów
oraz redukcji ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia. Planowana działalność opiera
się na maksymalizacji ponownego wykorzystania tych samych materiałów, przy najmniejszym
nakładzie surowcowym potrzebnym do ich przetworzenia. W związku z czym, wpływ
planowanego przedsięwzięcia na ludzi, na etapie eksploatacji, należy ocenić jako pozytywny.
W obu wariantach, w wyniku przeprowadzonej analizy rozprzestrzeniania emisji zanieczyszczeń
w powietrzu nie stwierdzono przekraczania obowiązujących norm poza terenem planowanej
inwestycji na etapie eksploatacji. Jednakże, emisja wybranych substancji zanieczyszczających
(pył, SO2, NO2, CO, benzo(a)piren) w wariancie alternatywnym jest wyższa w porównaniu do
wariantu podstawowego, co jednoznacznie oznacza, iż wariant proponowany przez Inwestora
odznacza się korzystniejszymi parametrami w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Planowana inwestycja realizowana będzie w obszarze przemysłowym, gdzie określono strefę
intensywnego rozwoju gospodarczego. Najbliżej zlokalizowane obszary ochrony akustycznej
ulokowane są na zachód od planowanej inwestycji w odległości około 285 m od granic działki, na
której inwestycja ma być realizowana. Są to tereny oznaczone w obowiązującym planie (MPZP)
symbolem US2 – tereny sportu i rekreacji.
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Oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu ograniczy się do najbliższego
sąsiedztwa i nie spowoduje przekroczenia obowiązujących standardów środowiska w zakresie
jakości akustycznej środowiska.
Mając na uwadze powyższe, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji oraz likwidacji nie
przewiduje się negatywnego oddziaływania w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz
hałasu na ludzi.
W celu wyeliminowania zagrożenia dla zatrudnionych osób, planowana działalność polegająca
na przetwarzaniu odpadów będzie prowadzona z zachowaniem przepisów z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi
miejsca magazynowania odpadów będą wyposażone w sprzęt gaśniczy.
W obiektach zakładu mogą pracować pracownicy, posiadający aktualne świadectwo o stanie
zdrowia wyposażeni w odzież i sprzęt ochrony osobistej, przeszkoleni stanowiskowo w zakresie
obsługi urządzeń wchodzących w skład instalacji oraz sprzętu mechanicznego.
Na etapie ewentualnej likwidacji oddziaływanie przedsięwzięcia w obu wariantach będzie
zbliżone do oddziaływania w trakcie realizacji. Należy zatem zastosować środki zabezpieczające
pracowników przed nadmierną emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz emisją hałasu i drgań,
a także ryzykiem wypadków, analogiczne jak na etapie realizacji.
Na podstawie analiz przeprowadzonych w Raporcie należy stwierdzić, że planowana działalność
w żadnym z rozpatrywanych wariantów nie spowoduje uciążliwości dla okolicznej ludności w
zakresie pogorszenia klimatu akustycznego czy stanu powietrza atmosferycznego.
Mając na uwadze powyższe, projektowane przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i
eksploatacji oraz likwidacji w obu wariantach nie wpłynie znacząco na pogorszenie istniejącego
stanu otaczającego środowiska, w sposób stanowiący zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. Nie
przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na ludzi.

14.5 Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze (rośliny, zwierzęta,
grzyby i siedliska przyrodnicze)
Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono
chronionych gatunków roślin i grzybów. Występujące tu zbiorowiska roślinne mają niewielką
wartość przyrodniczą. W związku z czym inwestycja nie będzie miała znaczącego negatywnego
wpływu na te aspekty środowiska przyrodniczego.
Na terenie inwestycji nie stwierdzono śladów obecności ssaków. Nie stwierdzono potencjalnych
siedlisk nietoperzy. Realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na teriofaunę. W
bezpośrednim sąsiedztwie Inwestycji znajdują się siedliska o tej samej lub podobnej specyfice w
stosunku do siedlisk utraconych. Z uwagi na relatywnie wysoką dostępność utraconych siedlisk
na inwentaryzowanym obszarze, w stosunku do rozmiaru ich ubytku, zasoby siedliskowe nie
zostaną znacząco uszczuplone. Zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji oraz ewentualnej
likwidacji, planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na ssaki.
Na terenie planowanej inwestycji stwierdzono występowanie 14 gatunków ptaków, w tym 11
gatunków podlega ochronie ścisłej, dwa gatunki są objęte ochroną częściową, a jeden jest
gatunkiem łownym.
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Zagrożenie dla ptaków stanowi możliwość zniszczenia lęgów związana z wycinką podczas
realizacji inwestycji. Podczas inwentaryzacji nie zostało udokumentowane żadne gniazdo, dziupla
w zagajniku na terenie inwestycji, ale nie można wykluczyć ich powstania podczas okresu
lęgowego. Dlatego, w trakcie realizacji przedsięwzięcia, usuniecie drzew i krzewów powinno
odbyć się poza okresem lęgowym lub pod nadzorem ornitologicznym, co wyeliminuje możliwe
negatywne oddziaływanie na tym etapie.
Ponadto, w stosunku do ww. gatunków ptaków objętych ochroną obowiązują zakazy niszczenia
siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub
żerowania, a także umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie
lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań
ptaków migrujących lub zimujących. W przypadku uzasadnionej konieczności zniszczenia
siedliska chronionych gatunków, zostanie uzyskane stosowne zezwolenie właściwego organu na
odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną, a prace przeprowadzone
będą zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu.
W trakcie eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji, planowana inwestycja nie będzie negatywnie
oddziaływać na ww. grupę zwierząt.
Na terenie planowanego przedsięwzięcia zlokalizowano 5 potencjalnych miejsc rozrodu płazów
oraz potencjalne siedlisko dla płazów i gadów. Inwestycja ma przeciętne warunki siedliskowe dla
herpetofauny, płazy mogą wykorzystać zagłębienia w terenie w których znajduje się woda do
rozrodu, oraz w rowie melioracyjnym w pobliżu drogi asfaltowej jak i drogi gruntowej (woda bez
przepływu), jednakże bez zasilenia młak przez wody opadowe, wskazane miejsca wyschną.
Na etapie realizacji, planowane prace ziemne i budowlane będą negatywnie oddziaływać na płazy
znajdujące się na tym obszarze. Istnieje możliwość zniszczenia potencjalnych miejsc rozrodu
płazów oraz siedlisk gadów i płazów. W ramach działań zapobiegawczych, przewidziano prace
odłowu, osuszania młak i budowy płotka herpetologicznego, które należy wykonać pod nadzorem
herpetologa, w razie udokumentowania rozrodu płazów i ich obecności oraz obecności gadów na
placu budowy. W przypadku przenoszenia osobników gatunków chronionych lub w przypadku
zamiaru podjęcia innych czynności mających wpływ na gatunki chronione, zostanie uzyskane
stosowne zezwolenie właściwego organu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków
objętych ochroną, a prace przeprowadzone będą zgodnie z warunkami określonymi w
zezwoleniu.
Na etapie eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji przedsięwzięcie nie będzie negatywnie
oddziaływać na herpetofaunę.
Ze względu na lokalny zasięg przedsięwzięcia i niewielką skalę oraz przemysłowy charakter
terenów przyległych, ocenia się, że inwestycja nie będzie wywierać istotnego wpływu na gatunki
występujące w rejonie projektowanego przedsięwzięcia. Usytuowanie przedsięwzięcia w
obszarze zabudowy produkcyjno - usługowej, nie spowoduje fragmentacji i izolacji terenu.
Obszar prowadzonych działań zawierać się będzie w granicach terenu stanowiącego własność
Inwestora. Po zakończeniu robót budowlanych, teren zostanie uporządkowany i
zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem.
Mając na uwadze powyższe, w obu wariantach, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze zarówno na etapie realizacji (po
zastosowaniu działań zapobiegawczych), jak i na etapie eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji.
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14.6

Oddziaływanie przedsięwzięcia na wody

Teren planowanego przedsięwzięcia jest pozbawiony wód powierzchniowych. Zarówno na etapie
realizacji, jak i eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia, w obu wariantach,
wszystkie działania będą realizowane poza JCWP i nie przewiduje się żadnych prac w pobliżu
koryt cieków, mogących mieć bezpośredni wpływ na elementy biologiczne, hydromorfologiczne i
fizykochemiczne jednolitych części wód powierzchniowych.

14.6.1 Etap realizacji
W obu wariantach, na etapie realizacji, prace ziemne, jak również stosowany sprzęt mechaniczny
i transport samochodowy będą stanowiły źródło emisji pyłu, jednakże zasięg oddziaływania w tym
zakresie będzie lokalny i ograniczony do bezpośredniego otoczenia realizowanych robót, w
związku z czym nie będzie to miało wpływu na poszczególne elementy JCWP.
W trakcie realizacji prac przewidziano prace ziemne, które mogą wymagać odwodnienia
wykopów. Jednakże, w rejonie planowanego przedsięwzięcia nie ma żadnych studni
gospodarczych ani ujęć wód podziemnych, które mogłyby być w potencjalnej strefie
oddziaływania inwestycji.
Pośredni wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitej części wód
powierzchniowych ogranicza się do wód podziemnych, które powiązane są z wodami
powierzchniowymi i wiąże się z możliwością wystąpienia zanieczyszczenia substancjami
ropopochodnymi (oleje, smary), na skutek awaryjnych wycieków ze sprzętu i pojazdów
wykorzystywanych podczas prac budowlanych, a także z niewłaściwym składowaniem
materiałów budowlanych i magazynowaniem odpadów.
W celu zminimalizowania powyższego zagrożenia, zapewniono stosowanie sprzętu i pojazdów w
dobrym stanie technicznym, uszczelnienie nawierzchni miejsc postojowych oraz miejsc
składowania materiałów, magazynowanie odpadów niebezpiecznych, w szczelnych i
zamykanych pojemnikach, na powierzchni utwardzonej, zapewniającej ochronę przed
zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodnego.
W sytuacji awaryjnych wycieków przewidziano zastosowane sorbentu.
Na etapie realizacji, ścieki bytowe gromadzone będą w przenośnych urządzeniach sanitarnych,
regularnie opróżnianych przez uprawniony podmiot, eliminując zagrożenie dla jednolitych części
wód powierzchniowych i powiązanych z nimi wód podziemnych.

14.6.2 Etap eksploatacji
Na etapie eksploatacji, planowane przedsięwzięcie zarówno w wariancie podstawowym, jak i
wariancie alternatywnym nie będzie wpływać na stan jednolitej części wód powierzchniowych
oraz jednolitej części wód podziemnych.
Ścieki bytowe będą odprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej. Udział powstałych ścieków
bytowych w ogólnej ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni będzie znikomy, wobec
czego nie będą one miały wpływu na stan jednolitych części wód.
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Ścieki przemysłowe powstające podczas opróżniania basenów z zasoloną wodą będą
wypompowywane i odbierane przez uprawniony podmiot lub odprowadzane do gminnej sieci
kanalizacyjnej (po uzyskaniu zgody właściciela kanalizacji).
Teren przedsięwzięcia zostanie wyposażony w system wewnętrznej kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych będą odprowadzane do sieci kanalizacji
deszczowej lub do rowu melioracyjnego (na postawie pozwolenia wodnoprawnego), po
uprzednim podczyszczeniu w urządzeniu lub urządzeniach podczyszczających.
Powyższe rozwiązania eliminują negatywny wpływ inwestycji na środowisko gruntowo – wodne i
pośrednio na stan jednolitej części wód powierzchniowych i podziemnych.
Potencjalne zagrożenie dla stanu jednolitych części wód może nastąpić w przypadku
nieprzewidzianych negatywnych zdarzeń np. pożaru. Aby zminimalizować występowanie ww.
zagrożeń w niniejszym opracowaniu przewidziano zastosowanie działań zapobiegawczych i
minimalizujących.
Analizując wpływ projektowanej inwestycji na stan ilościowy jednolitej części wód podziemnych,
należy wskazać, iż przewidziano pobór wód z sieci wodociągowej. Woda zużywana będzie na
cele socjalno-bytowe oraz na potrzeby utrzymania czystości obiektów i cele technologiczne.

14.6.3 Etap likwidacji
Na etapie likwidacji inwestycji, w obu wariantach oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na
stan ekologiczny i chemiczny jednolitych części wód powierzchniowych oraz stan chemiczny i
ilościowy jednolitych części wód podziemnych będzie zbliżone do oddziaływania na etapie
realizacji. Środki zabezpieczające przed ewentualnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo
– wodnego, jakie należy zapewnić będą analogiczne jak na etapie realizacji.
Zarówno w wariancie podstawowym, jak i w wariancie alternatywnym, ewentualne oddziaływanie
na jednolite części wód oceniono równorzędnie.
Przy zastosowaniu działań zapobiegawczych i minimalizujących przedstawionych w niniejszym
opracowaniu, w obu wariantach, przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, eksploatacji jak i
ewentualnej likwidacji nie spowoduje zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych
zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry i nie będzie miało
wpływu na te cele.

14.7

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko gruntowo – wodne

14.7.1 Etap realizacji
Podczas prowadzenia prac budowlanych, ewentualne oddziaływanie na jakość środowiska
gruntowo – wodnego w obu wariantach może nastąpić w wyniku infiltracji substancji
niebezpiecznych do gruntu, a następnie do wód podziemnych na skutek awaryjnych wycieków
ze sprzętu budowlanego oraz pojazdów transportujących materiały budowlane (potencjalne
mikrowycieki olejów przekładniowych, silnikowych, paliwa, itp.), niewłaściwego składowania
materiałów budowlanych lub prowadzenia niewłaściwej gospodarki odpadami, w szczególności
odpadami niebezpiecznymi.
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W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego zastosowane zostaną następujące
działania zapobiegawcze i ograniczające:
• właściwy nadzór i organizacja robót budowlanych, w tym odpowiednia eksploatacja sprzętu
mechanicznego, przez wykwalifikowanych pracowników, zgodnie z obowiązującymi
instrukcjami,
• stosowanie sprzętu i pojazdów w dobrym stanie technicznym oraz regularne serwisowanie,
w celu ochrony przed awaryjnymi wyciekami substancji ropopochodnych;
• organizacja zaplecza budowy na terenie z utwardzoną nawierzchnią, w razie konieczności
zajęcia terenu nieutwardzonego zabezpieczenie powierzchni gumową wykładziną lub innym
nieprzepuszczalnym materiałem, ograniczającym przedostawanie się do gruntu wycieków
substancji ropopochodnych;
• uszczelnienie nawierzchni miejsc postojowych dla sprzętu budowlanego,
• wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu budowlanego w warsztatach – poza terenem
inwestycji,
• składowanie materiałów budowlanych na utwardzonej nawierzchni,
• wyposażenie placu i zaplecza budowy w sorbent do usuwania ewentualnych rozlewów
substancji ropopochodnych,
• usuwanie wycieków substancji ropopochodnych, powstałych na skutek awarii maszyn,
poprzez posypywanie miejsca wycieku sorbentem, na następnie usunięcie z terenu
przedsięwzięcia i przekazanie uprawnionym podmiot do unieszkodliwienia,
• tymczasowe gromadzenie wytwarzanych odpadów w wyznaczonych miejscach, na terenie
budowy w sposób selektywny zgodnie z wymaganiami dla danego rodzaju odpadów i
zapewnienie ich regularnego odbioru;
• gromadzenie odpadów niebezpiecznych w wyznaczonych miejscach, w szczelnych i
zamykanych pojemnikach, na powierzchni utwardzonej, zapewniającej ochronę przed
zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodnego;
• oznakowanie i zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadów przed dostępem osób
niepowołanych.

14.7.2 Etap eksploatacji
W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia, ewentualne zagrożenia środowiska gruntowo – wodnego
będą wynikały z kontaktu z powierzchnią ziemi, wodami glebowymi oraz opadami
atmosferycznymi i mogą być związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych z
terenów utwardzonych.
W zakresie ochrony wód obowiązuje zorganizowany sposób odprowadzania ścieków. Ścieki
bytowe będą odprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej. Ścieki przemysłowe powstające
podczas opróżniania basenów z zasoloną wodą będą wypompowywane i odbierane przez
uprawniony podmiot lub odprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej (po uzyskaniu zgody
właściciela kanalizacji).
Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych będą odprowadzane do sieci kanalizacji
deszczowej lub do rowu melioracyjnego (na podstawie pozwolenia wodnoprawnego), po
uprzednim podczyszczeniu w urządzeniu lub urządzeniach podczyszczających. Przeglądy
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urządzenia lub urządzeń będą wykonywane przez firmę serwisową, a wytworzone odpady będą
przekazywane do unieszkodliwienia.
Odpady podawane przetwarzaniu oraz odpady powstałe w wyniku przetwarzania odpadów będą
magazynowane w pojemnikach, kontenerach, beczkach lub workach typu big-bag, w
wydzielonych i oznakowanych miejscach w magazynie odpadów.
Odpady wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji będą magazynowane selektywnie w
oznakowanych pojemnikach ustawionych w wyznaczonych miejscach. Pojemniki przeznaczone
do magazynowania odpadów niebezpiecznych będą szczelne.
Prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, zapewnienie szczelnej powierzchni, na której
odbywać się będzie ruch i postój pojazdów, zorganizowany sposób odprowadzania ścieków
bytowych, podczyszczanie wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenów
utwardzonych oraz przeprowadzanie konserwacji i okresowych kontroli stanu technicznego
urządzenia lub urządzeń podczyszczających zapewni ochronę środowiska gruntowo – wodnego
zapewni, że przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie stanowić zagrożenia dla
środowiska gruntowo – wodnego.
Tereny zieleni towarzyszącej w niewielkim stopniu zmniejszą ilość wód odprowadzanych z
obszaru zabudowanego, umożliwiając infiltrację wody do gruntu i zasilanie wód gruntowych.
Zagrożeniem dla środowiska gruntowo – wodnego mogą być skażenia wywołane wystąpieniem
nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, tj. pożar. W raporcie zidentyfikowano potencjalne
sytuacje awaryjne i przewidziano działania zapobiegawcze i minimalizujące możliwe
oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska.

14.7.3 Etap likwidacji
W przypadku zaistnienia konieczności rozbiórki obiektów, wpływ etapu likwidacji na środowisko
gruntowo - wodne będzie zbliżony do oddziaływania na etapie realizacji. Należy zatem
zastosować środki mające na celu wyeliminowanie bądź ograniczenie wpływu przedsięwzięcia,
analogiczne jak na etapie realizacji.
Zarówno w wariancie podstawowym, jak i w wariancie alternatywnym, na etapie realizacji, jak i
eksploatacji oraz likwidacji planowanego przedsięwzięcia, przy zastosowaniu zaproponowanych
działań zapobiegawczych i minimalizujących, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na
środowisko gruntowo – wodne w zakresie emisji substancji niebezpiecznych.

14.8
Oddziaływanie przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów
masowych, i krajobraz
Na obszarze przewidzianym pod realizację planowanego przedsięwzięcia nie występują ruchy
masowe ziemi. Przedsięwzięcie nie będzie również źródłem zagrożenia występowania ruchów
masowych.
Grunty na terenie przedsięwzięcia nie są aktualnie użytkowane. Obecnie teren inwestycji
porośnięty jest roślinnością ruderalną i pionierskimi stadiami lasu.
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W związku z rozpoczęciem prac budowlanych, w obu wariantach, nastąpi krótkookresowe
pogorszenie walorów krajobrazowych, spowodowane ogrodzeniem terenu budowy oraz
organizacją placu i zaplecza budowy.
Na etapie realizacji, podczas prac ziemnych, wpływ planowanego przedsięwzięcia na
powierzchnię ziemi oraz krajobraz ograniczy się do niewielkiego obszaru, w granicach inwestycji
i będzie dotyczył zmiany ukształtowania powierzchni ziemi, na skutek powstających wykopów
pod fundamenty budynku oraz nasypów z gruntu wybranego, a także w trakcie realizacji obiektów
infrastruktury podziemnej i naziemnej.
Obszar prowadzonych działań zawierać się będzie w granicach terenu stanowiącego własność
Inwestora. Po zakończeniu robót budowlanych, teren zostanie uporządkowany i
zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem.
Uciążliwości te będą miały charakter okresowy i odwracalny. Po zakończeniu prac budowlanych
teren zostanie uporządkowany i zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem.
Humus oraz masy ziemne po wykopach, projektuje się wykorzystać do wyrównania terenu w
granicach projektowanej inwestycji, bez potrzeby przemieszczania lub przewozu poza granice
działki Inwestora. Jeżeli jednak okaże się konieczne zagospodarowanie odpadów zostanie ono
przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.).
W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi oraz krajobraz zostanie
zapewnione realizowanie robót pod nadzorem, stosowanie sprzętu budowlanego w dobrym
stanie technicznym, regularne serwisowanie, w celu ochrony przed awaryjnymi wyciekami
substancji ropopochodnych, prowadzenie właściwej gospodarki odpadami oraz zapewnienie ich
regularnego odbioru odpadów przez uprawnione podmioty.
Na etapie eksploatacji, zarówno w wariancie podstawowym, jak i w wariancie alternatywnym,
wpływ przedsięwzięcia można rozpatrywać pod kątem wyłączenia powierzchni terenu poprzez
zabudowanie i utwardzenie oraz potencjalnego zanieczyszczania ze źródeł pochodzenia
komunikacyjnego (metale ciężkie, substancje ropopochodne).
W aspekcie przekształcenia powierzchni ziemi, zarówno w wariancie podstawowym, jak
alternatywnym, eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie miała ograniczony wpływ
na powierzchnię ziemi, głównie ze względu na zainwestowanie terenów przyległych.
Przedsięwzięcie na etapie eksploatacji może być potencjalnie źródłem emisji do powietrza,
jednak dzięki zastosowaniu przewidzianych w raporcie rozwiązań, ewentualne oddziaływania w
tym zakresie będą mieściły się w granicach terenu, do którego Inwestor będzie posiadał tytuł
prawny.
Na etapie ewentualnej likwidacji, podczas prac rozbiórkowych, w obu wariantach, wpływ
przedsięwzięcia na powierzchnię gleby będzie zbliżony do oddziaływania w trakcie budowy.
Należy zatem zastosować środki zabezpieczające, analogiczne jak na etapie realizacji.
Uciążliwości te będą miały charakter okresowy i odwracalny. Po zakończeniu prac rozbiórkowych,
teren zostanie uporządkowany i zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem.
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Mając na uwadze powyższe, w wariancie podstawowym oraz w wariancie alternatywnym
zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji oraz likwidacji nie przewiduje się znaczącego
negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi.

14.9 Oddziaływanie przedsięwzięcia na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą
dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków
Krajobraz kulturowy to przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka,
zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze.
Oddziaływanie na krajobraz kulturowy należy przeanalizować w zakresie możliwego
bezpośredniego zagrożenia zniszczenia lub uszkodzenia obiektów kulturowych (w tych zabytków
objętych ochroną) oraz wpływu wizualnego na krajobraz kulturowy.
Na terenie przewidzianym pod realizację inwestycji nie stwierdzono występowania obiektów
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.).
Najbliżej zlokalizowane zabytki zlokalizowane są w znacznej odległości, poza zasięgiem
możliwego oddziaływania ze strony inwestycji.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren
przedsięwzięcia jest położony poza strefą ochrony konserwatorskiej „OW”. W związku z realizacją
prac ziemnych nie będzie wymagane przeprowadzenie badań archeologicznych.
Teren przedsięwzięcia nie wyróżnia się szczególnymi walorami przyrodniczymi lub
krajobrazowymi. Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się tymczasowe
pogorszenie walorów krajobrazowych bezpośredniego otoczenia, w związku z prowadzeniem
prac budowlanych, w szczególności powstawaniem wykopów pod fundamenty budynku oraz
nasypów z gruntu wybranego, a także w trakcie realizacji obiektów infrastruktury.
Pogorszenie walorów krajobrazowych w rejonie przedsięwzięcia ze względu na zmianę sposobu
użytkowania oraz przekształcenie powierzchni ziemi, będzie miało charakter lokalny i
ograniczony zasięg. Przedmiotowy obiekt będzie położony w otoczeniu terenów przemysłowych,
pozbawionych zabudowy mieszkaniowej, w związku z czym jego lokalizacja nie spowoduje dużej
dysharmonii w otoczeniu dla ludzi.
Po zakończeniu prac budowlanych teren zostanie uporządkowany i zagospodarowany zgodnie z
przeznaczeniem.
Mając na uwadze powyższe, zarówno w wariancie podstawowym, jak i w wariancie
alternatywnym, nie przewiduje negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na zabytki i
krajobraz kulturowy.
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14.10 Oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary i obiekty podlegające ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
W bezpośrednim otoczeniu terenu planowanego przedsięwzięcia występują obszary chronione
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55
z późn. zm.), w tym obszary Natura 2000.
Najbliżej terenu inwestycji znajduje się Obszar Specjalnej Ochrony PLH020037 Góry i Pogórze
Kaczawskie (260 m). Na obszarze inwestycji nie występują zbiorowiska roślinne odpowiadające
chronionym na tym obszarze siedliskom przyrodniczym (co prawda ziołorośla nadwodne są
morfologicznie podobne do siedliska o kodzie 6430, jednak w rejonie inwestycji siedlisko to jest
ubogie i silnie ruderalizowane), teren ten nie jest atrakcyjny także dla gatunków będących
przedmiotem ochrony. W związku z czym realizacja inwestycji nie będzie miała znaczącego
negatywnego oddziaływania na metapopulację cennych gatunków.
Kolejnym blisko położonym obszarem chronionym jest rezerwat Wilcza Góra (960 m). Jest to
rezerwat przyrody nieożywionej mający przede wszystkim na celu ochronę unikatowych formacji
geologicznych. Ze względu na swoją specyfikę planowane przedsięwzięcie nie będzie miało
wpływu na te utwory zarówno na etapie realizacji, eksploatacji jak i likwidacji.
Przez teren inwestycji nie przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym i
krajowym.
Mając na uwadze, powyższe planowane przedsięwzięcie zarówno w wariancie podstawowym,
jak i wariancie alternatywnym nie będzie oddziaływać na obszary i obiekty chronione na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z
późn. zm.).

14.11 Oddziaływanie przedsięwzięcia na dobra materialne
Planowana działalność będzie prowadzona na terenie niezagospodarowanym. Na obszarze
przedsięwzięcia nie ma obiektów budowlanych oraz nie przebiegają drogi utwardzone oraz sieci
infrastrukturalne. Przez teren działki inwestycyjnej przebiegają linie elektroenergetyczne
średniego napięcia.
W rejonie planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane są dobra materialne:

−
−
−
−

lokalna droga gminna, od strony zachodniej,
droga gruntowa od strony północnej,
tereny nieużytków od strony wschodniej,
tereny z nieużytków, dalej zabudowania zakładów produkcyjnych Borgers Polska sp. z o.o.,
Sieper Sp. z o.o. oraz PGP BAZALT SA w Wilkowie, Zakładu Prefabrykacji Betonowej, od
strony południowej.

W związku z realizacją przedsięwzięcia zarówno w wariancie podstawowym, jak i w wariancie
alternatywnym, a trakcie realizacji nie przewiduje się prowadzenia działań, które mogłyby
w negatywny sposób wpływać na dobra materialne zlokalizowane na terenie inwestycji oraz w
sąsiedztwie.
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Zapewnienie właściwego nadzoru i organizacji prac budowlanych w trakcie budowy, jak i prac
rozbiórkowych na etapie ewentualnej likwidacji oraz przestrzeganie przepisów z zakresu bhp,
ppoż. i prawa budowlanego wyeliminuje ewentualny wpływ inwestycji na dobra materialne w
otoczeniu.
Ze względu na charakter planowanej działalności, przedsięwzięcie w obu wariantach, na etapie
eksploatacji nie będzie negatywnie oddziaływało na dobra materialne.
Mając na uwadze powyższe, etapie realizacji, jak i eksploatacji oraz likwidacji projektowana
inwestycja zarówno w wariancie podstawowym, jak i wariancie alternatywnym nie będzie
negatywnie oddziaływać na dobra materialne.

14.12 Oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami
Ewentualny wpływ wytwarzanych odpadów na środowisko wystąpi na etapie realizacji i likwidacji
przedsięwzięcia i w obu wariantach będzie związany z możliwością pogorszenia walorów
krajobrazowych, w związku z koniecznością wyznaczenia miejsc magazynowania
poszczególnych rodzajów odpadów. Ww. oddziaływanie ograniczy się do niewielkiego obszaru,
w granicach terenu inwestycji. Odpady będą magazynowane w wyznaczonych miejscach, w
sposób selektywny, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub
unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.). Miejsca gromadzenia
odpadów będą oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych na terenie do
którego Inwestor będzie posiadał tytuł prawny, w związku z czym nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania na ludzi lub zwierzęta w zakresie gospodarowania odpadami.
W celu realizacji obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami na etapie realizacji i
likwidacji prowadzone będą następujące działania:
• odpady będą gromadzone selektywnie w wyznaczonych miejscach, na powierzchni
utwardzonej i zabezpieczonej przed działaniem czynników atmosferycznych,
• odpady będą na bieżąco usuwane z terenu inwestycji i zapewnione zostaną miejsca ich
bezpiecznego gromadzenia, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi
oraz środowiska,
• miejsca gromadzenia odpadów będą oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób
niepowołanych,
• nieprzewidziane niewielkie wycieki, które mogą powstać w przypadku awarii sprzętu
budowlanego lub środków transportu będą na bieżąco usuwane poprzez posypywanie miejsca
wycieku sorbentem, który zostanie następnie przekazany uprawnionym podmiotom,
• odpady będą regularnie przekazywane innym posiadaczom do odzysku lub unieszkodliwienia
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.),
• transport odpadów, w tym niebezpiecznych z terenu inwestycji do miejsc
odzysku/unieszkodliwiania realizowany będzie przez podmioty posiadające wpis do rejestru
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podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami,
• prowadzona będzie na bieżąco ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów z zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
• odbiór odpadów komunalnych zapewniony będzie zgodnie z warunkami ustawy dnia 13
września 1996 r. o czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn.
zm.).
Obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji i likwidacji przedsięwzięcia
odpadów spoczywać będzie na wykonawcy robót, który będzie wytwórcą wszystkich odpadów
powstających w wyniku prowadzonych przez niego działań. Przed rozpoczęciem prac powinien
on uregulować stan formalno – prawny w zakresie gospodarki odpadami oraz zawrzeć umowy z
uprawnionymi podmiotami na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, powstałych na
etapie realizacji przedsięwzięcia. Ponadto, zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ich
ilościowej i jakościowej ewidencji z zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Zgodnie z art. 16, 17 i 18 ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
797 z późn. zm.), w obu wariantach, zarówno na etapie realizacji, jak eksploatacji oraz
ewentualnej likwidacji inwestycji gospodarka odpadami będzie prowadzona w sposób
zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska i nie będzie:
• powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;
• powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;
• wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.
Wytwarzający odpady będzie wprowadzał następującą hierarchię sposobów postępowania z
odpadami:
1)
2)
3)
4)
5)

zapobieganie powstawaniu odpadów;
przygotowywanie do ponownego użycia;
recykling;
inne procesy odzysku;
unieszkodliwianie.

Postępowanie z odpadami będzie odbywać się w sposób zgodny z zasadami gospodarki
odpadami, o których mowa powyżej, w taki sposób, aby procesy te oraz powstające w ich wyniku
odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także w
sposób zgodny z przepisami prawnymi.
W związku z powyższym, prowadzący instalację aby zapewnić bezpieczne i właściwe
gospodarowanie wytworzonymi odpadami będzie m.in.:
• selektywnie magazynować wytwarzane odpady, w odpowiedni sposób, w wyznaczonych
specjalnie do tego celu miejscach;
• przekazywać odpady do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi,
• przekazywać na składowisko wyłącznie te odpady, których odzyskać lub unieszkodliwić w inny
sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub uzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych;
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• prowadzić ewidencję jakościowo-ilościową
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

wytworzonych

odpadów,

zgodnie

z

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy dnia 13 września 1996 r. o czystości i porządku w gminach (t. j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia zostanie
zapewnione utrzymanie czystości i porządku m. in. poprzez:

• wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc
gromadzenia odpadów,
• zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;
• realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.
Magazynowanie wytwarzanych odpadów będzie odbywać się wyłącznie do momentu zebrania
odpowiedniej ich ilości do transportu, która z punktu widzenia ekonomicznego lub
organizacyjnego jest uzasadniona, nie dłużej jednak niż przez 1 rok – w przypadku
magazynowania odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych oraz dłużej niż przez 3 lata – w
przypadku magazynowania pozostałych odpadów.
Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom bezpośrednio lub za pośrednictwem
zbierającego odpady, posiadającego wpis do BDO oraz stosowne zezwolenia w tym zakresie.
Miejsca przeznaczone do magazynowania i przetwarzania odpadów będą użytkowane i
zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia
zapewniający:
• zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas;
• ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie;
• ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny
przyległe;
• możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
• uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków
do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.
Działalność związana z realizacją przedsięwzięcia w warunkach prawidłowych rozwiązań
funkcjonalnych i organizacyjnych, przestrzegania zasad gospodarowania odpadami oraz
bezpieczeństwa pracy i postępowania z odpadami niebezpiecznymi, w sposób określony w
przepisach prawnych wymienionych wyżej, nie stworzy zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz
poszczególnych elementów środowiska.
Mając na uwadze przyjęte rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami na etapie realizacji,
eksploatacji i likwidacji, planowane przedsięwzięcie, w obu wariantach nie będzie negatywnie
wpływać na poszczególne elementy środowiska.
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14.13 Oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno – ściekowej
Przewidywane oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno - ściekowej w
wariancie alternatywnym będzie równorzędne z oddziaływaniem w wariancie podstawowym na
wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia.
Teren inwestycji będzie zaopatrywany w wodę z gminnej sieci wodociągowej. Na wszystkich
etapach realizacji przedsięwzięcia woda będzie pobierana z sieci.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda zużywana będzie na cele socjalno-bytowe
pracowników oraz lanych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70), przeciętne normy dla zakładu
pracy, gdzie nie jest wymagane stosowanie natrysków oraz nie występują prace szczególnie
brudzące ustala się na poziomie 15 dm3/dobę na jednego zatrudnionego. Przyjmując ilość
zatrudnionych przy realizacji prac na poziomie ok. 20 osób, zużycie wody wynosić będzie ok. 0,30
m3/dobę i 7,5 m3/miesiąc (20 osób x 15 dm3/dobę = 300 dm3/dobę = 0,30 m3/d x 25 dni/miesiąc).
Ilość ścieków odpowiadać będzie ilości wykorzystanej na terenie zakładu wody.
Na potrzeby realizacji planowanych prac budowlanych przewidziano zużycie wody w ilości trudnej
do przewidzenia ze względu na charakter planowanych robót.
Szczegółowe rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla placu i
zaplecza budowy zostaną określone na etapie projektów wykonawczych.
W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia, woda zużywana będzie do celów:
•
socjalno – bytowych pracowników,
•
porządkowych – mycie pomieszczeń w budynkach,
•
technologicznych (woda wykorzystywana do napełniania basenów z zasoloną wodą),
•
przeciwpożarowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70), przeciętne normy w:
• zakładach pracy gdzie nie jest wymagane stosowanie natrysków oraz nie występują prace
szczególnie brudzące ustala się na poziomie 15 dm3/dobę i 0,45 m3/m-c na jednego
zatrudnionego;
• w zakładach pracy gdzie jest wymagane stosowanie natrysków oraz nie występują prace
szczególnie brudzące ustala się na poziomie 60 dm3/dobę i 1,5 m3/m-c na jednego
zatrudnionego.
Przyjmując ilość zatrudnionych na poziomie ok. 50 osób, w tym pracowników produkcyjnych - 40
osób oraz pracowników biurowych - 10 osób, zużycie wody wynosić będzie:
Qp = 40 x 60 dm3/d = 2400 dm3/d = 2,4 m3/d x 30 dni/m-c = 72 m3/m-c x 250 dni = 864 m3/rok;
Qb = 10 x 15 dm3/d = 150 dm3/d = 0,15 m3/d x 30 dni/m-c = 4,5 m3/m-c x 250 dni = 54 m3/rok.
Ilość ścieków odpowiadać będzie ilości wykorzystanej na terenie zakładu wody.
Zapotrzebowanie wody na cele porządkowe (okresowe zmywanie wodą posadzek) przy
powierzchni zabudowy obiektów wymagającej utrzymania w czystości na mokro wynoszącej F =
8268 m² oraz jednostkowym zapotrzebowaniu wody wynoszącym 1 dm3/m2 (0,001 m3/m2)
wynosić będzie ok. 8,268 m3/miesiąc, 99,216 m3/rok. Ilość ścieków odpowiadać będzie ilości
wykorzystanej na terenie zakładu wody.
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Zapotrzebowanie wody do celów technologicznych oszacowano na poziomie 5 m3/m-c i 60
m3/rok.
Na cele przeciwpożarowe zostanie zaprojektowany system przeciwpożarowy (hydranty lub
tryskacze). Szczegółowe warunki dotyczące zapotrzebowania na wodę do celów
przeciwpożarowych zostaną ustalone na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Na etapie ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia woda zużywana będzie na cele socjalno-bytowe
pracowników. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70), przeciętne
normy dla zakładu pracy, gdzie nie jest wymagane stosowanie natrysków oraz nie występują
prace szczególnie brudzące ustala się na poziomie 15 dm3/dobę na jednego zatrudnionego.
Przyjmując ilość zatrudnionych przy realizacji prac na poziomie ok. 20 osób, zużycie wody
wynosić będzie ok. 0,30 m3/dobę i 7,5 m3/miesiąc (20 osób x 15 dm3/dobę = 300 dm3/dobę = 0,30
m3/d x 25 dni/miesiąc). Ilość ścieków odpowiadać będzie ilości wykorzystanej na terenie zakładu
wody.
W trakcie realizacji oraz ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia, teren zostanie wyposażony w
przenośne urządzenia sanitarne, w związku z czym ścieki bytowe będą odprowadzane do
szczelnych zbiorników bezodpływowych urządzeń sanitarnych – regularnie opróżnianych przez
uprawniony podmiot.
Na etapie eksploatacji inwestycji, ścieki bytowe będą odprowadzane do sieci kanalizacyjnej.
Ścieki przemysłowe powstające w trakcie eksploatacji podczas opróżniania basenów z zasoloną
wodą będą wypompowywane i odbierane przez uprawniony podmiot lub odprowadzane do
gminnej sieci kanalizacyjnej (po uzyskaniu zgody właściciela kanalizacji). Ilość wytwarzanych
ścieków przemysłowych wynosić będzie ok. 5 m3/m-c oraz 60 m3/rok.
W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia, wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych będą
odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej lub do rowu melioracyjnego (na podstawie
pozwolenia wodnoprawnego), po uprzednim podczyszczeniu w urządzeniu lub urządzeniach
podczyszczających.
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów odprowadzane będą do zbiornika
przeciwpożarowego.
Poniżej przedstawiono obliczenia ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu
inwestycji. Obliczenia zostały wykonane zgodnie ze wzorem zaproponowanym w wytycznych
technicznych projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych. Średnioroczne opady na terenie
Złotoryi przyjęto na poziomie 600 mm.
Q=q* φ*ψ*F
gdzie:
Q – ilość wód opadowych [dm3/s]
q – natężenie deszczu miarodajnego
φ – współczynnik opóźnienia
Ψ – współczynnik spływu
F – powierzchnia zlewni [ha]
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Natężenie deszczu miarodajnego wyznaczono korzystając ze wzoru Błaszczyka:
3

6.631∗ √𝐻 2 ∗𝑐
𝑡𝐷0.67

q=

[l/s * ha]

obliczenia przeprowadzono dla:
t = 15 min
H=600 mm
C= 5
q = 130
t = 20 min
H=600 mm
C= 5
q = 107
Współczynnik opóźnienia φ przyjęto jako 1.
Współczynnik spływu Ψ oraz powierzchnię zlewni F przyjęto jako:
▪
dachy:
F = 8268 m2 = 0,8268 ha
Współczynnik Ψ = 0,95
▪
tereny utwardzone:
F = 5684 m2 = 0, 5684 ha
Współczynnik Ψ = 0,75
Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych - dachy
Maksymalny spływ na sekundę:
q = 130 dm3/s/ha
F = 0,8268 ha
Ψ = 0,95
Q max = 130 * 0,8268 * 0,95 = 102,1098 dm3/s
Maksymalny spływ godzinowy:
q = 107 dm3/s/ha
F = 0,8268 ha
Ψ = 0,95
Q max = 107 * 0,8268 * 0,95 = 84,04422 dm3/s * 3600 s = 302 559,192 dm3/godz. = 302,559192
m3/godz.
Ilość wód opadowych w ciągu roku:
Roczna ilość opadów wynosi 600 mm/rok/m2
Ilość wód opadowych i roztopowych w ciągu roku:
Qr = 0,600 m/rok/m2 *0,95* 8268 m2 = 4712,76 m3/rok
Średniodobowa ilość wód opadowych:
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Qśrd = 4712,76 m3/rok /365 = 12,91 m3/dobę
Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych - tereny utwardzone
Maksymalny spływ na sekundę:
q = 130 dm3/s/ha
F = 0,5684 ha
Ψ = 0,75
Q max = 130 * 0,5684 * 0,75 = 55,419 dm3/s
Maksymalny spływ godzinowy:
q = 107 dm3/s/ha
F = 0,5684 ha
Ψ = 0,75
Q max = 107 * 0,5684 * 0,75 = 45,6141 dm3/s * 3600 s = 164 210,76 dm3/godz. = 164,21076
m3/godz.
Ilość wód opadowych w ciągu roku:
Roczna ilość opadów wynosi 600 mm/rok/m2
Ilość wód opadowych i roztopowych w ciągu roku:
Qr = 0,600 m/rok/m2 *0,75* 5684 m2 = 2557,8 m3/rok
Średniodobowa ilość wód opadowych:
Qśrd = 2557,8 m3/rok /365 = 7,01 m3/dobę
Do podczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenów utwardzonych
przewidziano urządzenie lub urządzenia podczyszczające (separator, osadnik). Wielkość i rodzaj
urządzeń zostaną dobrane na etapie projektowania, jednak założono, że przepływ dla urządzenia
lub urządzeń łącznie będzie nie mniejszy niż 56 l/s (maksymalna ilość wód opadowych
spływających w czasie 15 min. deszczu nawalnego z terenów utwardzonych wynosi: 55,419 [l/s).
Odprowadzane wody opadowe i roztopowe nie będą przekraczać parametrów określonych w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), tj.:
▪
zawiesina ogólna poniżej 100 mg/l,
▪
substancje ropopochodne poniżej 15 mg/l.
Ocena, czy są spełnione warunki, o których mowa w powyżej, będzie przeprowadzana na
podstawie dokonywanych przez zakład, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych
urządzenia lub urządzeń oczyszczających.
Zastosowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej zapewnią, że
przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i na etapie eksploatacji oraz ewentualnej
likwidacji nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz poszczególnych
elementów środowiska, w tym w szczególności środowiska gruntowo – wodnego.
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Pod względem oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno – ściekowej oba
warianty nie różnią się. Mając na uwadze przyjęte rozwiązania w ww. zakresie na etapie realizacji,
eksploatacji i likwidacji, planowane przedsięwzięcie w obu wariantach, nie będzie negatywnie
wpływać na poszczególne elementy środowiska.
14.14 Oddziaływanie przedsięwzięcia w przypadku
przemysłowej, katastrofy naturalnej i budowlanej

wystąpienia poważnej

awarii

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie występuje ryzyko poważnej awarii przemysłowej,
ponieważ na terenie zakładu nie będą występowały substancje niebezpieczne w ilości równej lub
większej niż określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016
r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych,
decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).
W raporcie przeprowadzono ocenę podatności planowanej inwestycji na oddziaływanie zmian
klimatu oraz ocenę ryzyka wystąpienia poszczególnych zjawisk pogodowych. Z analizy wynika,
iż planowane przedsięwzięcie jest przystosowane do postępujących zmian klimatu w
szczególności związanych z występowaniem gwałtownych i groźnych zjawisk pogodowych.
Biorąc pod uwagę technologię konstrukcji obiektów oraz sieci infrastruktury technicznej zgodną z
obowiązującymi normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej należy uznać za niskie.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń związanych z wybuchem lub pożarem, jest
niewielkie i ograniczy się do terenu zakładu.
Aby uniknąć zagrożeń pożarowych w związku z użytkowaniem obiektów i urządzeń, skutecznie
im zapobiegać:

•

•
•
•

urządzenia należy eksploatować zgodnie z dokumentacją techniczną i stale utrzymywać w
takim stanie, aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi oraz były wykorzystywane zgodnie z ich
przeznaczeniem,
obsługę urządzeń powierzać tylko pracownikom, posiadającym wymagane prawem
odpowiednie uprawnienia do ich obsługi,
systematycznie i rygorystycznie przeprowadzać kontrolę stanu technicznego urządzeń,
urządzenia technicznie niesprawne wycofywać z ruchu.

Na etapie realizacji oraz ewentualnej likwidacji inwestycji mogą występować również sytuacje
awaryjne, związane z wyciekami substancji ropopochodnych z urządzeń zasilanych olejem
napędowym (sprzęt budowlany, pojazdy ciężarowe). W celu wyeliminowania możliwości
zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego przewidziano w szczególności wyposażenie
terenu inwestycji w środki absorbujące substancje ropopochodne, na wypadek awaryjnych
wycieków.
Ponadto, w celu wyeliminowania lub zminimalizowania ww. zagrożeń środowiska przewidziano:
•

niezbędny zakres zabezpieczeń przeciwpożarowych dla projektowanego przedsięwzięcia
zgodnego z wymaganiami przepisów oraz norm i wiedzą techniczną dostosowany do
obiektów budowalnych;
159

•
•
•
•
•

przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP oraz instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego,
szkolenia pracowników;
utrzymywanie w dobrym stanie technicznym obiektów budowlanych oraz elementów
infrastruktury,
dokonywanie regularnych, okresowych przeglądów i konserwacji;
możliwość szybkiego i bezkolizyjnego dotarcia na miejsce zdarzenia służb ratowniczych.

14.15 Oddziaływanie transgraniczne
Przedmiotowe przedsięwzięcie ze względu na oddalenie od granic państwa oraz zakres i rodzaj
oddziaływania, nie będzie wiązać się z ryzykiem oddziaływania transgranicznego.

15. PORÓWNANIE
WARIANTÓW

ODDZIAŁYWAŃ

ANALIZOWANYCH

W poniższej tabeli przedstawiono analizę porównawczą wariantów.

Tab. 46. Analiza porównawcza wariantów (opracowanie własne)

Wariant podstawowy

Oddziaływania

Wariant alternatywny

Realizacja

Eksploatacja

Likwidacja

Suma

Realizacja

Eksploatacja

Likwidacja

Suma

–1

2

–1

0

–1

1

–1

-1

-3

0

0

-3

-3

0

0

-3

Wody

0

2

0

2

0

2

0

2

Powietrze

–1

2

–1

0

–1

1

–1

-1

Powierzchnia
ziemi,
z
uwzględnieniem
ruchów
masowych ziemi,
i krajobraz

-1

2

–1

0

-1

2

–1

0

Dobra materialne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ludzie, w tym
klimat
akustyczny
Rośliny,
zwierzęta, grzyby
i
siedliska
przyrodnicze

Zabytki
i
krajobraz
kulturowy
Formy ochrony
przyrody, w tym
na
cele
i
przedmiot
ochrony
obszarów Natura
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2000,
oraz
ciągłość
łączących
je
korytarzy
ekologicznych
Gospodarka
odpadami
wzajemne
oddziaływanie
między
elementami

0

2

0

2

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Ocena całościowa

Ocena całościowa

-1

Wyjaśnienia do tabeli:
Oddziaływania negatywne:
–1
słabe
–2
średnie
–3
silne
Oddziaływania pozytywne:
1
słabe
2
średnie
3
silne
0
brak oddziaływania

Z powyższej analizy wynika, iż po zsumowaniu wszystkich oddziaływań na poszczególne
elementy środowiska zarówno pozytywnych jak i negatywnych, ocenę całościową na poziomie
+1, co oznacza oddziaływanie pozytywne słabe, otrzymał wariant podstawowy. Natomiast, dla
wariantu alternatywnego wystawiono ocenę na poziomie -1 (oddziaływanie negatywne słabe).
Różnice pomiędzy wariantami występują w zakresie możliwego oddziaływania na powietrze, a
tym samym również na ludzi.
Pod względem oddziaływania na pozostałe elementy środowiska analizowane warianty nie różnią
się, stąd pod tym względem każdy z wariantów oceniono równorzędnie.
W obu wariantach, wyniki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu jednoznacznie
wskazują na dotrzymanie standardów środowiska, poza granicami zakładu. Wskazać jednak
należy, że oddziaływanie to w proponowanym wariancie podstawowym jest mniejsze ze względu
na zasilenie projektowanej inwestycji pod kątem energetycznym w paliwo gazowe zamiast oleju
opałowego. Mając na uwadze powyższe, za najkorzystniejszy dla środowiska uznano wariant
podstawowy.

16. UZASADNIENIE
PROPONOWANEGO
WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
16.1

PRZEZ

Wpływ przedsięwzięcia na ludzi

Teren przewidziany pod realizację inwestycji zlokalizowany jest w obrębie Złotoryjskiej Strefy
Intensywnego Rozwoju Gospodarczego, której tereny włączono do Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. W pobliżu planowanej inwestycji występują zabudowania zakładów
produkcyjnych.
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują tereny zamieszkałe przez
ludzi. Planowana inwestycja realizowana ma być w obszarze przemysłowym. Najbliżej
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zlokalizowane obszary ochrony akustycznej ulokowane są na zachód od planowanej inwestycji
w odległości około 285 m od granic działki, na której inwestycja ma być realizowana. Są to tereny
oznaczone w obowiązującym planie (MPZP) symbolem US2 – tereny sportu i rekreacji.
Na etapie realizacji i ewentualnej likwidacji inwestycji, uciążliwości związane z emisją hałasu będą
ograniczone w czasie i nieciągłe oraz występować będą wyłącznie w porze dnia. Zasięg emisji
hałasu ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji, a oddziaływanie w tym
zakresie będzie miało tymczasowy charakter i ustąpi po zakończeniu prac.
W niniejszym opracowaniu przeprowadzono szczegółową analizę oddziaływania na środowisko
akustyczne przedmiotowej inwestycji, która wykazała, że jej funkcjonowanie, nie będzie
powodowało przekraczania dopuszczalnych norm na najbliższych terenach podlegających
ochronie akustycznej.
Jak wynika z analiz przedstawionych w raporcie zarówno na etapie realizacji, jak i w trakcie
likwidacji, planowana działalność nie spowoduje uciążliwości dla okolicznej ludności w zakresie
pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego.
Na etapie eksploatacji przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodowało przekraczania
dopuszczalnych poziomów i wartości odniesienia dla emitowanych zanieczyszczeń pyłowych i
gazowych.
Ewentualny wpływ przedsięwzięcia w trakcie jego budowy należy rozpatrywać biorąc pod uwagę
ludzi zatrudnionych podczas realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji inwestycji.
W raporcie zidentyfikowano możliwe oddziaływania i przewidziano odpowiednie działania w celu
zminimalizowania możliwych negatywnych oddziaływań na ludzi, w tym w szczególności na
zatrudnionych pracowników, na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia.
W raporcie przedstawiono również analizę w zakresie możliwych do wystąpienia konfliktów
społecznych.
Projektowana inwestycja będzie spełniać współczesne wymogi techniczne dotyczące
bezpieczeństwa, w tym głównie w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Mając na uwadze powyższe, projektowane przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i
eksploatacji oraz likwidacji nie powinno negatywnie wpływać na ludzi.

16.2 Wpływ przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze (rośliny, zwierzęta, grzyby
i siedliska przyrodnicze)
Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono
chronionych gatunków roślin oraz grzybów. Występujące tu zbiorowiska roślinne mają niewielką
wartość przyrodniczą. W związku z czym inwestycja nie będzie miała znaczącego negatywnego
wpływu na te aspekty środowiska przyrodniczego.
W związku ze zlokalizowaniem na terenie inwestycji 5 potencjalnych miejsc rozrodu płazów oraz
potencjalnego siedliska dla płazów i gadów, na etapie realizacji, w ramach działań
zapobiegawczych, przewidziano prace odłowu, osuszania młak i budowy płotka
herpetologicznego, które należy wykonać pod nadzorem herpetologa, w razie udokumentowania
rozrodu płazów i ich obecności oraz obecności gadów na placu budowy. W przypadku
przenoszenia osobników gatunków chronionych lub w przypadku zamiaru podjęcia innych
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czynności mających wpływ na gatunki chronione, zostanie uzyskane stosowne zezwolenie
właściwego organu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną, a
prace przeprowadzone będą zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu. W trakcie
eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji, planowana inwestycja nie będzie negatywnie
oddziaływać na ww. grupę zwierząt.
Zagrożenie dla ptaków stanowi możliwość zniszczenia lęgów związana z wycinką podczas
realizacji inwestycji. Dlatego, w trakcie realizacji przedsięwzięcia, usuniecie drzew i krzewów
powinno odbyć się poza okresem lęgowym lub pod nadzorem ornitologicznym, co wyeliminuje
możliwe negatywne oddziaływanie na tym etapie. W przypadku uzasadnionej konieczności
zniszczenia siedliska chronionych gatunków, zostanie uzyskane stosowne zezwolenie
właściwego organu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną, a
prace przeprowadzone będą zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu. W trakcie
eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji, planowana inwestycja nie będzie negatywnie
oddziaływać na ww. grupę zwierząt.
Jak wynika z inwentaryzacji przyrodniczej planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie
oddziaływać na ssaki.
Mając na uwadze powyższe, zarówno na etapie realizacji, jak i na etapie eksploatacji oraz
likwidacji, przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze.

16.3

Wpływ przedsięwzięcia na wody

Ze względu na lokalizację, planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na wody
powierzchniowe. Teren planowanego przedsięwzięcia jest pozbawiony wód powierzchniowych.
W rejonie planowanego przedsięwzięcia nie ma żadnych studni gospodarczych ani ujęć wód
podziemnych, które mogłyby być w potencjalnej strefie oddziaływania inwestycji.
Przedstawione w raporcie rozwiązania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, jak również
środki organizacyjno – techniczne, które zastosowane zostaną w celu ograniczenia negatywnego
oddziaływania na wody i środowisko gruntowo – wodne gwarantują, że przedmiotowe
przedsięwzięcie nie spowoduje zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych
dla ww. JCWP oraz JCWPd, zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry i nie będzie miało wpływu na te cele.
Mając na uwadze powyższe, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji oraz likwidacji
planowanego przedsięwzięcia, przy zastosowaniu zaproponowanych działań zapobiegawczych i
minimalizujących nie przewiduje się negatywnego wpływu na wody.

16.4

Wpływ przedsięwzięcia na powietrze

W raporcie zidentyfikowano źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza i przeanalizowano
oddziaływanie przedsięwzięcia w tym zakresie na wszystkich etapach jego realizacji.
Planowane przedsięwzięcie na etapie realizacji oraz likwidacji będzie źródłem niezorganizowanej
emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza atmosferycznego, o podobnym zakresie i zasięgu,
pochodzących z silników spalinowych maszyn oraz pojazdów wykorzystywanych do prowadzenia
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prac. Możliwy będzie również wzrost emisji pyłów, w związku z realizacją robót. Oddziaływanie w
zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały,
związany przede wszystkim z terenem przedsięwzięcia.
Ze względu na niewielką skalę planowanych robót, krótki okres trwania oraz lokalizację w obrębie
zabudowy produkcyjno - usługowej, analizowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało
ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne w swoim otoczeniu.
Na etapie eksploatacji, projektowana inwestycja będzie źródłem zorganizowanej i
niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza w związku z eksploatacją instalacji do
przetwarzania odpadów, źródeł ogrzewania oraz środków transportu poruszających się po terenie
inwestycji.
W wyniku przeprowadzonych obliczeń nie stwierdzono przekraczania obowiązujących norm poza
terenem planowanej inwestycji.
Ze względu na zastosowane działania zapobiegawcze i minimalizujące wpływ inwestycji na
warunki aerosanitarne, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji oraz likwidacji, analizowane
przedsięwzięcie nie będzie powodowało ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze
atmosferyczne, tj. przekraczania dopuszczalnych poziomów i wartości odniesienia dla
emitowanych zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.

16.5 Wpływ przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych
ziemi, i krajobraz
Na obszarze przewidzianym pod realizację planowanego przedsięwzięcia nie występują ruchy
masowe ziemi. Przedsięwzięcie nie będzie również źródłem zagrożenia występowania ruchów
masowych.
W raporcie przeanalizowano oddziaływanie przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi i krajobraz na
wszystkich etapach jego realizacji.
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz będzie występować tymczasowo na etapie
realizacji i likwidacji i będzie dotyczyć zmian w ukształtowaniu powierzchni ziemi na skutek
prowadzenia prac ziemnych.
W trakcie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na powierzchnię ziemi
i walory krajobrazowe, ze względu na położenie w otoczeniu terenów przemysłowych,
pozbawionych zabudowy mieszkaniowej.
Mając na uwadze powyższe, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji oraz likwidacji nie
przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na powierzchnię
ziemi i krajobraz.

16.6

Wpływ przedsięwzięcia na dobra materialne

Na terenach przyległych zlokalizowane są zakłady produkcyjne, drogi, uprawy rolne i nieużytki,
rów melioracyjny, jednakże nie przewiduje się prowadzenia działań, które mogłyby w negatywny
sposób wpływać na dobra materialne zlokalizowane w sąsiedztwie.
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Przez teren działki inwestycyjnej przebiegają linie elektroenergetyczne średniego napięcia.
Zapewnienie właściwego nadzoru i organizacji prac budowlanych w trakcie budowy, jak i prac
rozbiórkowych na etapie ewentualnej likwidacji oraz przestrzeganie przepisów z zakresu bhp,
ppoż. i prawa budowlanego wyeliminuje ewentualny wpływ inwestycji ww. dobra materialne.
Mając na uwadze powyższe, nie przewiduje się wpływu inwestycji na dobra materialne zarówno
na etapie realizacji, jak i eksploatacji oraz likwidacji.

16.7

Wpływ przedsięwzięcia na zabytki i krajobraz kulturowy

Na terenie przewidzianym pod realizację inwestycji nie stwierdzono występowania obiektów
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.).
Teren przedsięwzięcia jest położony poza strefą ochrony konserwatorskiej „OW”.
Najbliżej zlokalizowane zabytki zlokalizowane są w znacznej odległości, poza zasięgiem
możliwego oddziaływania ze strony inwestycji.
Teren przedsięwzięcia nie wyróżnia się szczególnymi walorami krajobrazu kulturowego.
Mając na uwadze powyższe, na wszystkich etapach realizacji nie przewiduje się negatywnego
wpływu przedsięwzięcia na zabytki i krajobraz kulturowy.

16.8 Wpływ na formy ochrony przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów
Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych
W bezpośrednim otoczeniu terenu planowanego przedsięwzięcia znajdują się formy ochrony
przyrody, tj. Obszar Specjalnej Ochrony PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie oraz rezerwat
Wilcza Góra.
Jak wynika z analizy przedstawionej w raporcie, realizacja inwestycji nie będzie miała znaczącego
negatywnego oddziaływania na metapopulację cennych gatunków chronionych w ramach ww.
Obszaru Natura 2000.
Kolejnym blisko położonym obszarem chronionym jest. Jest to rezerwat przyrody nieożywionej
mający przede wszystkim na celu ochronę unikatowych formacji geologicznych. Ze względu na
swoją specyfikę planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na znajdujące się w
rezerwacie formacje geologiczne.
Przez teren inwestycji nie przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym i
krajowym.
Mając na uwadze powyższe, na wszystkich etapach realizacji nie przewiduje się negatywnego
wpływu przedsięwzięcia na formy ochrony przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów
Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych.
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16.9 Elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w
raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez
właściwy organ
Działalność związana z realizacją przedsięwzięcia w warunkach prawidłowych rozwiązań
funkcjonalnych i organizacyjnych, przestrzegania zasad gospodarowania odpadami oraz
bezpieczeństwa pracy i postępowania z odpadami niebezpiecznymi, nie stworzy zagrożenia dla
życia i zdrowia ludzi oraz poszczególnych elementów środowiska. Mając na uwadze przyjęte
rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji,
planowane przedsięwzięcie, nie będzie negatywnie wpływać na poszczególne elementy
środowiska.
Zastosowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej zapewnią, że
przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i na etapie eksploatacji oraz ewentualnej
likwidacji nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz nie będzie negatywnie
wpływać na poszczególne elementy środowiska, w tym w szczególności na środowisko gruntowo
– wodne.

16.10 Wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa powyżej
Z analiz i obliczeń wynika, że przy zastosowaniu przedstawionych w Raporcie działań
zapobiegawczych i ograniczających wpływ przedsięwzięcia na poszczególne komponenty
środowiska, zarówno na etapie realizacji, eksploatacji jak i likwidacji nie przewiduje się
wzajemnych oddziaływań pomiędzy elementami omówionymi powyżej.

17. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ
WNIOSKODAWCĘ
ORAZ
OPIS
PRZEWIDYWANYCH
ZNACZĄCYCH
ODDZIAŁYWAŃ
PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE,
KRÓTKO–, ŚREDNIO– I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I
CHWILOWE
ODDZIAŁYWANIA
NA
ŚRODOWISKO,
WYNIKAJĄCE Z: A) ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, B)
WYKORZYSTANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA, C) EMISJI
17.1 Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę
Do sporządzenia niniejszego raportu wykorzystano akty prawne, dokumentację projektową oraz
materiały dostarczone przez Inwestora, oprogramowanie oraz materiały metodyczne do
określenia emisji i literaturę.
W celu prognozowania przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia
na środowisko niezbędnym było przeanalizowanie poszczególnych elementów środowiska, na
które mogłoby oddziaływać przedsięwzięcie.
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Szczegółowe obliczenia przeprowadzone zostały w ramach analizy oddziaływania
przedsięwzięcia na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne oraz środowisko gruntowo –
wodne.
Metodyka analizy emisji zanieczyszczeń do powietrza
Obliczenia rozprzestrzeniania emisji zanieczyszczeń przeprowadzono według metodyki opisanej
w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrza (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).
Modelowanie przeprowadzono za pomocą programu Operat FB (użytkownik programu: EcoProgress Mateusz Cuske). Pakiet służy do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w
powietrzu atmosferycznym ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych zgodnie z
metodyką zawartą w ww. rozporządzeniu. Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska w
Warszawie nr BA/147/96.
Program korzysta z matematycznego modelu dyfuzji turbulencyjnej Pasquille’a zanieczyszczeń
w powietrzu atmosferycznym.
Program umożliwia także obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń z dróg metodą CALINE3
(California Line Source Dispersion Model opracowany przez Kalifornijski Departament
Transportu) zatwierdzoną do stosowania przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska U.S.
EPA, która to metoda pozwala uzyskać dokładniejsze wyniki, niż model Pasquille’a. Metodyka
CALINE uwzględnia zjawisko fizyczne jakim jest wpływ na stężenia zanieczyszczeń turbulencji,
wynikającej z mieszania powietrza przez ruch pojazdów, które w modelu Pasquille’a nie jest
uwzględnione.
Metodyka analizy akustycznej
Na podstawie danych uzyskanych od Inwestora oraz danych zawartych w kartach charakterystyki
urządzeń przeprowadzono modelowanie oddziaływania akustycznego zakładu na tereny
sąsiadujące. Analizę akustyczną wykonano z wykorzystaniem programu iNiose2020.1, licencja
Eco-Progress Mateusz Cuske. Program iNiose2020.1 służy do prognozowania poziomu dźwięku
wokół zakładów przemysłowych na podstawie danych teoretycznych lub empirycznych. Został on
oparty o model obliczeniowy zawarty w normie PN-ISO 9613-2 oraz Instrukcje ITB Nr 308 i 338.
Ponadto program uwzględnia najnowsze wytyczne związane z uwarunkowaniami dot. rodzaju
gruntu i odbić od poszczególnych ścian i innych przeszkód. Do modelu implementowany jest
również numeryczny model terenu.

17.2 Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na
środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko–,
średnio– i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
a) istnienia przedsięwzięcia, b) wykorzystania zasobów środowiska, c) emisji
Oceny oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska dokonano pod
względem: typu oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane), okresu trwania
(krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe) oraz częstotliwości oddziaływania (stałe,
chwilowe).
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Przewidywane znaczące oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko pod kątem:
istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska oraz emisji.
W oparciu o przedstawiony w Raporcie rodzaj, skalę oraz zakres planowanego przedsięwzięcia
będzie ono oddziaływać na poszczególne elementy środowiska:

• na etapie realizacji oraz eksploatacji – będą przeważały oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, krótkoterminowe,
• na etapie likwidacji – mogą występować oddziaływania bezpośrednie, pośrednie,
długookresowe, stałe i wtórne, nie powodujące przekroczeń standardów jakości środowiska
poza granicami terenu, do którego Inwestor ma tytuł prawny.
W poniższej tabeli zawarto zestawienie rodzajów przewidywanych oddziaływań z ich podziałem
w zależności od typu, okresu i częstotliwości trwania.
Tab. 47. Rodzaje przewidywanych oddziaływań z ich podziałem w zależności od typu, okresu
i częstotliwości trwania (źródło: opracowanie własne)
Rodzaj
oddziaływań
Bezpośrednie
Krótkoterminowe
Średnioterminowe

Bezpośrednie
Długoterminowe

Podział przewidywanych oddziaływań
Ze względu na istnienie przedsięwzięcia:
− prace budowlane,
− praca maszyn i urządzeń budowlanych,
− wzmożony ruch pojazdów, w tym przede wszystkim transportu „ciężkiego” – dostawy
materiałów budowlanych na plac budowy,
− okresowe zmiany w rzeźbie terenu i krajobrazie lokalnym.
Ze względu na wykorzystanie zasobów środowiska:
− wykorzystywanie materiałów budowlanych,
− pobór energii elektrycznej,
− pobór wody na cele socjalno – bytowe oraz na potrzeby funkcjonowania placu i zaplecza
budowy,
− wykorzystywanie paliw płynnych do pracy maszyn i urządzeń budowlanych.
Ze względu na emisję:
− emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz emisja hałasu w wyniku sprzętu
budowlanego oraz pojazdów transportujących materiały budowlane,
− emisja ścieków bytowych,
− wytwarzanie odpadów.
Jak wynika z analizy przeprowadzonej w raporcie, powyższe oddziaływania w przeważającej
części ograniczone będą do terenu przedsięwzięcia i ustąpią po zakończeniu prac
budowlanych, ze względu na okresowy i odwracalny charakter. Po zakończeniu prac teren
zostanie zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem.
Ze względu na istnienie przedsięwzięcia:
− lokalizacja nowej zabudowy,
− zagospodarowanie zielenią,
− nieznaczne zwiększenie natężenia ruchu pojazdów w związku z funkcjonowaniem
przedsięwzięcia,
− stworzenie nowych miejsc pracy.
Ze względu na wykorzystanie zasobów środowiska:
− pobór energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania inwestycji,
− pobór wód z sieci wodociągowej,
− odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do sieci kanalizacji
deszczowej lub do rowu melioracyjnego,
− gromadzenie wód opadowych i roztopowych z dachów, celem ich wykorzystywania na cele
ppoż.,
− stosowanie technologii recyklingu odpadów.
Ze względu na emisję:
− emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,
− emisja hałasu,
− emisja ścieków sanitarnych,
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Pośrednie

Skumulowane

Wtórne

Chwilowe

− wytwarzanie odpadów.
Na podstawie analizy przedstawionej w Raporcie, biorąc pod uwagę istnienie przedsięwzięcia
oraz związane z nim emisje i wykorzystywanie zasobów środowiska, przy prawidłowej
eksploatacji, nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań
długoterminowych. Z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne, zostaną
zachowane standardy jakości środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz
emisji hałasu zgodnie z przepisami szczególnymi. Przewidywane oddziaływania
przedsięwzięcia w tym zakresie nie będą wykraczać poza granice terenu do którego Inwestor
posiada tytuł prawny.
Ze względu na istnienie przedsięwzięcia:
− przetwarzanie odpadów,
− zmniejszenie retencji wód gruntowych, na skutek zmniejszenia powierzchni biologicznie
czynnej;
Ze względu na wykorzystanie zasobów środowiska:
− wykorzystywanie energii elektrycznej,
− pobór wód z sieci wodociągowej,
Ze względu na emisję:
− wytwarzanie ścieków bytowych i ich odprowadzanie do gminnej sieci kanalizacyjnej,
− wytwarzanie ścieków przemysłowych i ich odbieranie przez uprawniony podmiot lub
odprowadzanie do gminnej sieci kanalizacyjnej,
− odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub do rowu
melioracyjnego po uprzednim podczyszczeniu, po uprzednim podczyszczeniu,
− gromadzenie wód opadowych i roztopowych z dachów na cele ppoż.,
− wytwarzanie odpadów, a następnie przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwienia.
Oddziaływania pośrednie wynikają z innych działań mających miejsce w związku
z funkcjonowaniem przedsięwzięcia. Oddziaływania te na etapie eksploatacji przedsięwzięcia
będą miały pozytywne skutki np. odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej, a następnie
do oczyszczalni ścieków, co wyeliminuje zagrożenie dla jakości środowiska gruntowo –
wodnego.
Natomiast, rozpoznanie potencjalnych negatywnych oddziaływań pośrednich na poszczególne
elementy środowiska, na etapie projektowania przedsięwzięcia i zastosowanie odpowiednich
środków zapobiegawczych i ograniczających pozwoli wyeliminować ww. oddziaływania. Dlatego
też, wody odpadowe i roztopowe z terenów utwardzonych będą odprowadzanie do kanalizacji
deszczowej lub do rowu melioracyjnego po uprzednim podczyszczeniu. Ponadto, w celu
polepszenia bilansu wód gruntowych, przewiduje się retencjonowanie czystych wód opadowych
w zbiorniku przeciwpożarowym.
Jak wykazała analiza przeprowadzona w raporcie nie przewiduje się wystąpienia znaczących
negatywnych oddziaływań pośrednich.
Oddziaływania skumulowane mogą być spowodowane połączeniem oddziaływania emisji z
przedsięwzięcia i emisji z innych źródeł znajdujących się na obszarze, na który będzie
oddziaływać planowane przedsięwzięcie.
Na podstawie obliczeń i analizy wykazano, że przedsięwzięcie, nie będzie powodować
przekroczeń standardów jakości środowiska w zakresie skumulowanych emisji zanieczyszczeń
do powietrza oraz emisji hałasu.
Ze względu na istnienie przedsięwzięcia:
− zastosowanie technologii recyklingu odpadów, realizującej założenia gospodarki o obiegu
zamkniętym, poprzez otrzymanie materiałów użytecznych w wyniku procesu przetwarzania,
które mogą być wykorzystane ponownie.
Ze względu na wykorzystanie zasobów środowiska:
− zwiększenie zapotrzebowania na paliwa do celów grzewczych,
− zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną.
Ze względu na emisję:
− zwiększenie ilości odprowadzanych ścieków sanitarnych,
− zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów, w związku z funkcjonowaniem inwestycji.
Oddziaływania wtórne wynikają z oddziaływań bezpośrednich lub pośrednich, będąc skutkiem
późniejszych interakcji ze środowiskiem. Ze względu na rodzaj i skalę planowanego
przedsięwzięcia oraz analizę przedstawiona w Raporcie, nie przewiduje się znaczących
negatywnych oddziaływań o charakterze wtórnym.
Ze względu na istnienie przedsięwzięcia:
− mikrowycieki substancji ropopochodnych na etapie realizacji i ewentualnej likwidacji,
− pożar, wybuch,
− inne nieprzewidziane zdarzenia spoza terenu przedsięwzięcia.
Ze względu na wykorzystanie zasobów środowiska:
− zwiększone zapotrzebowanie na wodę w wyniku pożaru.
Ze względu na emisję:
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Stałe

− emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza w przypadku pożaru,
− emisja substancji ropopochodnych na skutek awarii lub złego stanu technicznego sprzętu
mechanicznego oraz pojazdów.
Na podstawie analizy przedstawionej w Raporcie, rozpoznano potencjalne oddziaływania
chwilowe oraz przewidziano zastosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych i
ograniczających, mających na celu wyeliminowanie ww. oddziaływań. W związku z tym nie
przewiduje się negatywnych znaczących oddziaływań chwilowych.
Ze względu na istnienie przedsięwzięcia:
− zabudowa powierzchni ziemi,
− zmiana w lokalnym krajobrazie.
Ze względu na wykorzystanie zasobów środowiska:
− wykorzystywanie paliw do celów grzewczych,
− wykorzystywanie energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania inwestycji,
− wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej,
− gromadzenie wód opadowych i roztopowych do celów przeciwpożarowych.
Ze względu na emisję:
− emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,
− emisja hałasu,
− emisja ścieków bytowych i przemysłowych,
− wytwarzanie odpadów, w związku z funkcjonowaniem inwestycji.
Biorąc pod uwagę istnienie przedsięwzięcia oraz związane z nim emisje i wykorzystywanie
zasobów środowiska, przy prawidłowej eksploatacji, nie przewiduje się wystąpienia
znaczących negatywnych oddziaływań stałych. Z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczne i
organizacyjne, zostaną zachowane standardy jakości środowiska w zakresie emisji
zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu zgodnie z przepisami szczególnymi.
Przewidywane oddziaływania przedsięwzięcia w tym zakresie nie będą wykraczać poza
granice terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

18. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU
UNIKANIE,
ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE
LUB
KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ
NEGATYWNYCH
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA
FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6
UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE
PRZYRODY, W TYM NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY
OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE
KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, WRAZ Z OCENĄ ICH
SKUTECZNOŚCI ODPOWIEDNIO NA ETAPACH REALIZACJI,
EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
18.1

Etap realizacji

W celu ograniczenia bądź wyeliminowania negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na
środowisko na etapie realizacji i eksploatacji ustalono następujące warunki:
w zakresie ochrony zdrowia ludzi:
• prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej od godz. 6:00 do 22:00;
• stosowanie sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego, w celu ograniczenia emisji
hałasu,
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• eliminowane z pracy niesprawnych urządzeń, mogących powodować podwyższony poziom
hałasu w otoczeniu,
• zapewnienie nadzoru oraz właściwej organizacji prac, poprzez ograniczanie czasu i poziomu
narażenia oraz liczby osób narażonych na hałas przez właściwą organizację pracy, w
szczególności stosowanie skróconego czasu pracy lub przerw w pracy i rotacji na
stanowiskach pracy;
• oznakowanie i zabezpieczenie przed osobami nieupoważnionymi miejsc prowadzenia robót,
• zapewnienie względem pracowników rozwiązań zapewniających ochronę zdrowia i życia:
➢ organizację placu i zaplecza budowy w sposób zapewniający zachowanie bezpieczeństwa
pracy, w tym odpowiednie zabezpieczenie wykopów, sprzętu budowlanego oraz miejsc
składowania materiałów budowlanych,
➢ wyposażeniu obiektów, maszyn w środki gaśnicze oraz instrukcje przeciwpożarowe
rozmieszczone w wyznaczonych miejscach,
➢ eksploatacja sprzętu mechanicznego zgodnie z dokumentacją techniczną i stałe
utrzymywanie w stanie nie stwarzającym zagrożenia dla ludzi lub ciągłości ruchu oraz
wykorzystywanie zgodnie z ich przeznaczeniem,
➢ obsługa sprzętu mechanicznego przez pracowników, posiadających wymagane prawem
odpowiednie uprawnienia do ich obsługi,
➢ systematyczne kontrole stanu technicznego sprzętu mechanicznego,
➢ wykonywanie bieżących i okresowych konserwacji, a w razie potrzeby remontów,
➢ wstrzymanie robót w przypadku zjawisk atmosferycznych ograniczających widoczność, a w
szczególności podczas burz, gwałtownych i silnych wiatrów, obfitych opadów deszczu.
w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego :

• prace odłowu, osuszania młak i budowy płotka herpetologicznego, które należy wykonać pod
nadzorem herpetologa, w razie udokumentowania rozrodu płazów i ich obecności oraz
obecności gadów na placu budowy,
• usuniecie drzew i krzewów poza okresem lęgowym lub pod nadzorem ornitologicznym,
• w przypadku uzasadnionej konieczności zniszczenia siedliska chronionych gatunków,
przenoszenia osobników gatunków chronionych lub w przypadku zamiaru podjęcia innych
czynności mających wpływ na gatunki chronione, uzyskanie zezwolenia właściwego organu
na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną oraz przeprowadzenie
prac zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu;
w zakresie ochrony wód i środowiska gruntowo–wodnego:
• właściwy nadzór i organizacja robót budowlanych, w tym odpowiednia eksploatacja sprzętu
mechanicznego, przez wykwalifikowanych pracowników, zgodnie z obowiązującymi
instrukcjami,
• stosowanie sprzętu mechanicznego w dobrym stanie technicznym oraz regularne
serwisowanie, w celu ochrony przed awaryjnymi wyciekami substancji ropopochodnych;
• wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu w warsztatach – poza terenem inwestycji,
• składowanie materiałów budowlanych na utwardzonej nawierzchni,
• zapewnienie sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych,
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• usuwanie wycieków substancji ropopochodnych, powstałych na skutek awarii sprzętu
mechanicznego, poprzez posypywanie miejsca wycieku sorbentem, na następnie usunięcie z
terenu przedsięwzięcia i przekazanie uprawnionym podmiot do unieszkodliwienia,
• odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników urządzeń sanitarnych,
• wyposażenie terenów utwardzonych w urządzenie lub urządzenia podczyszczające wody
opadowe i roztopowe;
• gromadzenie wytwarzanych odpadów w wyznaczonych miejscach, na terenie budowy w
sposób selektywny zgodnie z wymaganiami dla danego rodzaju odpadów i zapewnienie ich
regularnego odbioru;
• regularne przekazywanie odpadów uprawnionym podmiotom,
• oznakowanie i zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadów przed dostępem osób
niepowołanych;
w zakresie ochrony powietrza:
• stosowanie sprzętu mechanicznego w dobrym stanie technicznym o relatywnie niskim
poziomie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
• postój pojazdów na zgaszonym silniku,
•
•
•
•

zwilżanie powierzchni szczególnie narażonej na pylenie,
mycie kół pojazdów, opuszczających teren budowy, w okresach bezdeszczowych,
transport materiałów sypkich w odpowiednich opakowaniach, specjalistycznymi pojazdami,
przykrywanie plandekami składowanych materiałów pylistych.

w zakresie ochrony powierzchni ziemi i krajobrazu:
• zapewnienie właściwej organizacji placu i zaplecza budowy oraz realizowanie robót pod
nadzorem,
• wykorzystanie mas ziemnych z wykopów do wyrównania terenu wokół planowanej inwestycji
lub zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki
odpadami,
• gromadzenie wytwarzanych odpadów w wyznaczonych miejscach, na terenie budowy w
sposób selektywny zgodnie z wymaganiami dla danego rodzaju odpadów i zapewnienie ich
regularnego odbioru;
w zakresie ochrony zabytków i dóbr materialnych:
• realizacja prac budowlanych zgodnie z przepisami bhp, ppoż., prawa budowlanego,
• zapewnienie właściwego nadzoru i organizacji prac budowlanych;

18.2

Etap eksploatacji

W celu ograniczenia bądź wyeliminowania negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na
środowisko na etapie eksploatacji ustalono następujące warunki:
w zakresie ochrony zdrowia ludzi:
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• prowadzenie regularnych przeglądów i konserwacji urządzeń wchodzących w skład instalacji
technologicznej, a także instalacji grzewczych i elektrycznych,
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego w trakcie eksploatacji instalacji
oraz wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
• szkolenie pracowników w zakresie zagrożenia pożarowego i obsługi sprzętu gaśniczego,
• prowadzenie (okresowo) badań czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,
• przestrzeganie wymogów stosowania odzieży ochronnej,
• stosowanie urządzeń charakteryzujących się w czasie pracy niską emisją hałasu,
• zapewnienie właściwych warunków akustycznych w pomieszczeniach, gdzie wykonywana
będzie praca umysłowa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
w zakresie ochrony wód i środowiska gruntowo–wodnego:
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz wymogów w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instrukcji eksploatacji instalacji technologicznej oraz
instalacji grzewczych i elektrycznych,
• odprowadzanie ścieków bytowych do gminnej sieci kanalizacyjnej,
• odbiór ścieków przemysłowych przez uprawniony podmiot lub odprowadzanie do gminnej sieci
kanalizacyjnej,
• odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub do rowu
melioracyjnego po uprzednim podczyszczeniu w urządzeniu lub urządzeniach
podczyszczających,
• przeprowadzanie konserwacji i okresowych kontroli stanu technicznego urządzenia lub
urządzeń do podczyszczania wód opadowych i roztopowych,
• gromadzenie odpadów selektywnie w sposób uniemożliwiający mieszanie odpadów,
zwłaszcza odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
• magazynowanie odpadów podawanych przetwarzaniu oraz odpadów powstałych w wyniku
przetwarzania odpadów w pojemnikach, kontenerach, beczkach lub workach typu big-bag, w
wydzielonych i oznakowanych miejscach w magazynie odpadów,
• magazynowanie odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji selektywnie w
oznakowanych pojemnikach ustawionych w wyznaczonych miejscach, w tym odpadów
niebezpiecznych w szczelnych pojemnikach,
• oznakowanie miejsc gromadzenia odpadów i zabezpieczenie przed dostępem osób
niepowołanych,
• magazynowanie odpadów nie dłużej niż przez 1 rok – w przypadku magazynowania odpadów
niebezpiecznych, odpadów palnych oraz nie dłużej niż przez 3 lata – w przypadku
magazynowania pozostałych odpadów,
• prowadzenie ewidencji jakościowo-ilościowej wytworzonych odpadów, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
• przekazywanie odpadów, których powstania nie udało się uniknąć, w pierwszej kolejności do
odzysku (przygotowania do ponownego użycia, recyklingu, innych procesów odzysku), a w
ostateczności do unieszkodliwiania upoważnionym odbiorcom odpadów posiadającym
zezwolenia w tym zakresie;
w zakresie ochrony powierzchni ziemi i krajobrazu:
• zagospodarowanie zielenią terenów nieutwardzonych i niezabudowanych.
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18.3

Etap likwidacji

Ewentualna likwidacja przedsięwzięcia polegać będzie na rozbiórce i demontażu obiektów
budowlanych oraz infrastruktury towarzyszącej, a także na przywróceniu środowiska do stanu
poprzedniego w zakresie zależnym od skutków wynikających z eksploatacji przedsięwzięcia.
Obszar tych działań zawierać się będzie w granicach terenu stanowiącego własność Inwestora.
Prowadzone roboty będą miały charakter okresowy.
Na etapie ewentualnej likwidacji oddziaływanie przedsięwzięcia będzie zbliżone do oddziaływania
w trakcie jego realizacji. Należy zatem zastosować środki zabezpieczające przed nadmierną
emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz emisją hałasu, jak również zapewnić ochronę
środowiska gruntowo – wodnego, bezpieczne warunki pracy, analogiczne jak na etapie jego
realizacji.
Teren zostanie wyposażony w przenośne urządzenia sanitarne, w związku z czym ścieki bytowe
będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych – regularnie opróżnianych przez
wyspecjalizowaną firmę posiadającą stosowne zezwolenia na prowadzenie tego typu
działalności.
Odbiór odpadów prowadzony będzie na podstawie umów z uprawnionymi podmiotami
posiadającymi wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami w zakresie transportu odpadów oraz wymagane zezwolenia.

19. ODNIESIENIE SIĘ DO CELÓW ŚRODOWISKOWYCH
WYNIKAJĄCYCH Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH
ISTOTNYCH
Z
PUNKTU
WIDZENIA
REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Planowane przedsięwzięcie, nie stoi w sprzeczności z celami wyznaczonymi w krajowych i
lokalnych dokumentach strategicznych, a jego realizacja zgodnie z zaleceniami raportu ooś oraz
prowadzenie planowanej działalności zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach oraz w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów wpisuje się w
proponowane kierunki działań, poprzez które zrealizowane mają być wyznaczone wybrane cele
strategiczne.
Poniżej przedstawiono wykaz najistotniejszych dokumentów strategicznych istotnych z punktu
widzenia realizacji przedsięwzięcia.
Tab. 48. Analiza do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych
z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia (opracowanie własne)
Lp.

Dokument strategiczny

Wybrane cele

1.

KRAJOWY
PLAN
GOSPODARKI ODPADAMI
2030

Cel
Gospodarka
zamkniętym

Opis powiązania
długookresowy:
o
obiegu
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Planowany sposób gospodarowania
odpadami
w
ramach
przedmiotowego
przedsięwzięcia
wpisuje się w działania wpływające
na osiągnięcie celu dokumentu

2.

POLITYKA
EKOLOGICZNA
PAŃSTWA 2030

Cel:
Środowisko
i
gospodarka.
Zrównoważone gospodarowanie
zasobami
środowiska
(II)
Kierunek
interwencji:
Gospodarka
odpadami
w
kierunku gospodarki o obiegu
zamkniętym (II.3)

3.

STRATEGIA
ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO 2030

Cel
strategiczny:
odpowiedzialne
wykorzystanie
zasobów i ochrona walorów
środowiska
naturalnego
i
dziedzictwa kulturowego
Cel operacyjny:
Rozwój gospodarki
cyrkularnej
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poprzez
prowadzenie
odzysku
odpadów z zużytych baterii i
otrzymanie
materiałów
do
ponownego wykorzystania.
Przedsięwzięcie wpisuje się w
założenia gospodarki o obiegu
zamkniętym, ponieważ odpady po
przetworzeniu są wprowadzane
ponownie na rynek jako surowiec do
produkcji baterii.
Podstawowym celem gospodarki w
obiegu zamkniętym jest to, aby
odpad powstały z produktu był
traktowany
jako
potencjalny
surowiec i został zagospodarowany
w odpowiedni ekonomicznie i
środowiskowo sposób.
Planowane
przedsięwzięcie
realizuje
cele
określone
w
dokumencie,
poprzez
gospodarowanie
odpadami
prowadzące
do
otrzymania
surowców, które są ponownie
wykorzystywane w oparciu o model
gospodarki o obiegu zamkniętym,
Planowany sposób gospodarowania
odpadami
w
ramach
przedmiotowego
przedsięwzięcia
wpisuje się w strategiczne cele
określone
w
dokumencie,
zmierzające
do
zmniejszenia
zużycia
surowców
oraz
ograniczenia wytwarzania odpadów
w procesach produkcyjnych poprzez
prowadzenie odzysku odpadów i
otrzymania
materiałów
do
ponownego wykorzystania.

20. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
JEST
KONIECZNE
USTANOWIENIE
OBSZARU
OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA, O KTÓRYM MOWA W
USTAWIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA, ORAZ OKREŚLENIE GRANIC TAKIEGO
OBSZARU, OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA
TERENU, WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I SPOSOBÓW KORZYSTANIA Z
NICH
Przepis art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020
r., poz. 1219 z późn. zm.), ustalający zasady tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, nie
ma zastosowania do działalności planowanej w ramach analizowanego przedsięwzięcia.
Dla projektowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru
ograniczonego użytkowania oraz określenia granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów
korzystania z nich.

21. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW
ZWIĄZANYCH Z PRZEDSIĘWZIĘCIEM

SPOŁECZNYCH

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia
wpływ danego przedsięwzięcia na ludzi, w tym zdrowie i warunki życia ludzi.
Na podstawie analiz przedstawionych w niniejszym opracowaniu, planowane przedsięwzięcie nie
powinno być źródłem uzasadnionych konfliktów społecznych ponieważ:
▪

▪
▪

W raporcie przedstawiono analizę w zakresie możliwych do wystąpienia konfliktów
społecznych w związku z funkcjonowaniem zakładu przetwarzania odpadów, ze
wskazaniem i opisaniem możliwego oddziaływania inwestycji na zdrowie, warunki życia i
bezpieczeństwo ludzi, w tym zaproponowaniem działań minimalizujących te oddziaływania.
Teren przedsięwzięcia jest częściowo zagospodarowany, ponieważ prowadzona była tam
działalność w zakresie gospodarki odpadami.
Na etapie realizacji i ewentualnej likwidacji, ze względu na czas trwania, rodzaj oraz skalę
przedsięwzięcia, a także jego usytuowanie przewidywane oddziaływanie w zakresie emisji
zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu ograniczy się do najbliższego otoczenia
miejsca jego realizacji i będzie miało tymczasowy charakter, a po zakończeniu robót, teren
zostanie zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem. W Raporcie zaproponowano
rodzaje działań zapobiegawczych i ograniczających wpływ na środowisko w ww. zakresie,
na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji planowanego przedsięwzięcia, w celu
zminimalizowania ewentualnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska.
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

W wyniku przeprowadzonej analizy rozprzestrzeniania emisji zanieczyszczeń w powietrzu
nie stwierdzono przekraczania obowiązujących norm poza terenem planowanej inwestycji
na etapie eksploatacji.
Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zmianę warunków akustycznych w jego
bezpośrednim sąsiedztwie, co skutkuje dochowaniem norm w zakresie emisji hałasu do
środowiska na terenach chronionych akustycznie.
W bezpośrednim otoczeniu planowanej inwestycji nie występują tereny zamieszkałe, w
związku z czym lokalna społeczność nie będzie narażona na potencjalne uciążliwości
związane z prowadzoną działalnością. Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w
obszarze przemysłowym, gdzie określono strefę intensywnego rozwoju gospodarczego.
Najbliżej zlokalizowane obszary ochrony akustycznej ulokowane są na zachód od
planowanej inwestycji w odległości około 285 m od granic działki, na której inwestycja ma
być realizowana. Są to tereny oznaczone w obowiązującym planie (MPZP) symbolem US2
– tereny sportu i rekreacji.
W celu minimalizacji potencjalnych uciążliwości, pracownicy zostaną wyposażeni w odzież
ochronną. W celu oszacowania ryzyka zdrowotnego, zgodności warunków pracy z
obowiązującymi przepisami, a także skuteczności stosowanych środków prewencji
technicznej będą prowadzone pomiary i badania czynników szkodliwych dla zdrowia na
stanowiskach pracy.
W raporcie zidentyfikowano możliwe zagrożenia ze strony planowanych obiektów i
przewidziano działania zapobiegawcze i minimalizujące w zakresie potencjalnych sytuacji
awaryjnych. Ze względu na zastosowane technologie oraz zabezpieczenia możliwość
wystąpienia sytuacji awaryjnych jest mało prawdopodobna.
Planowana działalność nie spowoduje negatywnego oddziaływania na chronione gatunki
roślin i zwierząt bowiem stanowiska chronione znajdują się w dużej odległości od
planowanego zamierzenia.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować trwałych bądź okresowych, pośrednich
lub bezpośrednich zagrożeń dla obszarów i obiektów chronionych i nie są zagrożone cele
ochrony obszarów Natura 2000, ze względu na położenie w znacznej odległości.
Przy ścisłym zachowaniu wytycznych techniczno–organizacyjnych, określonych dla
planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji warunki
ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich zostaną zachowane. Przez pojęcie
interesów osób trzecich należy rozumieć przede wszystkim możliwość zabudowy własnych
działek oraz możliwość prowadzenia działalności, którą dopuszcza miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego gminy, na terenie której to się odbywa. Granice praw i
interesów określają przepisy prawa materialnego, ze szczególnym uwzględnieniem
przepisów techniczno–budowlanych, Polskich Norm oraz innych przepisów zawartych w
aktach normatywnych, w tym wydanych w zakresie ochrony środowiska.

Mając na uwadze powyższe, na postawie wyników obliczeń oraz z analizy przeprowadzonej w
Raporcie wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie powinno być źródłem uzasadnionych
konfliktów społecznych, ponieważ zarówno na etapie realizacji i eksploatacji oraz likwidacji:

•
•

zostanie zrealizowane przy zachowaniu warunków wynikających z przepisów prawnych
i będzie funkcjonowało w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska;
oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska, będą mieściły się wyłącznie w
granicach terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny;
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•

•

•

przy zastosowaniu wszystkich rozwiązań chroniących środowisko przedstawionych
w Raporcie, nie wpłynie znacząco na pogorszenie istniejącego stanu otaczającego
środowiska oraz nie będzie stanowiło zagrożenia dla okolicznych mieszkańców;
nie będzie naruszało interesów osób trzecich zarówno pod względem formalno–prawnym,
jak również pod względem wpływu na środowisko i nie ogranicza korzystania z terenów
sąsiednich;
nie będzie źródłem emisji, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska,
może powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać walory estetyczne
środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze
środowiska, w rozumieniu art. 3 ust. 49 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.).

Planowane przedsięwzięcie zostanie poddane procedurze oceny oddziaływania na środowisko,
w ramach której zapewniony jest udział społeczeństwa. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia zostaną w
toku postępowania rozpatrzone przez organ właściwy do przeprowadzenia postępowania
administracyjnego dla przedmiotowej inwestycji.
Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko umożliwi społeczeństwu
wzięcie czynnego udziału w postępowaniu, w tym zapoznanie się z raportem o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, zawierającym m. in. szczegółowy opis zamierzenia
inwestycyjnego oraz wpływ przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne, kształtowanie się
klimatu akustycznego w jego otoczeniu, środowisko gruntowo – wodne oraz na zdrowie ludzi.

22. PORÓWNANIE
PROPONOWANEJ
TECHNOLOGII
Z
TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ PORÓWNANIE
PROPONOWANEJ TECHNIKI Z NAJLEPSZYMI DOSTĘPNYMI
TECHNIKAMI
Zgodnie z dyspozycją art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), technologia stosowana w nowo uruchamianych lub
zmienianych w istotny sposób instalacjach i urządzeniach powinna spełniać określone
wymagania. Planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, w związku z czym w
poniższej tabeli przedstawiono ww. wymagania i porównano z technologią jaka będzie stosowana
w przedmiotowym przedsięwzięciu.
Tab. 49. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania ustawy
Prawo ochrony środowiska (źródło: opracowanie własne)
Wymagania art. 143
ustawy Prawo
ochrony środowiska

Stosowana technologia

Stosowanie substancji o
małym
potencjale
zagrożeń

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga stosowania substancji o wysokim potencjale
zagrożeń.
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W trakcie eksploatacji nie będą stosowane substancje niebezpieczne, których
znajdowanie się w zakładzie decydowałyby o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym
ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
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

Omawiana technologia nie powoduje wytwarzania energii.
W związku z eksploatacją instalacji zostanie zapewnione racjonalne zużycie energii.
Czynnikiem stanowiącym o racjonalnym zużyciu surowców jest interes ekonomiczny
Inwestora (bardziej efektywne wykorzystanie surowców to mniejsze koszty związane z
zakupem surowców), a także działania w zakresie ochrony środowiska (mniejsze ilości
odpadów związane są z niższymi kosztami ich zagospodarowania).
Realizowane w tym zakresie działania sprowadzać się będą do zastosowania rozwiązań,
które zapewniają prowadzenie bieżącej ewidencji i kontroli zużycia surowców wody,
energii elektrycznej i paliw, a także ewidencji otrzymywanych w wyniku procesu
przetwarzania odpadów.
Podczas przetwarzania odpadów powstają tylko i wyłącznie materiały pierwotne zawarte
w dostarczonych odpadach. W trakcie technologii nie są wprowadzane żadne materiały
i substancje obce.
Celem przetwarzania odpadów jest jak największy uzysk materiałów użytecznych.
Oprócz pojedynczych elementów odpadów (np. w postaci zanieczyszczonych tworzyw
sztucznych) praktycznie wszystkie ich elementy stanowić będą materiał do ponownej
produkcji ogniw.
Zostanie zapewnione prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie wymogami prawnymi, w sposób nie stanowiący zagrożenia dla zdrowia i
życia ludzi oraz środowiska.
Etap realizacji przedsięwzięcia będzie charakteryzował się niewielkim oddziaływaniem
na stan powietrza, wyłącznie w bezpośrednim otoczeniu przewidywanych prac i w
krótszym okresie czasu. Na ww. etapie będzie zachodziła niezorganizowana emisja
zanieczyszczeń do powietrza, w związku z realizacją prac ziemnych, eksploatacja
sprzętu mechanicznego wykorzystywanego do prac budowlanych i ruchem pojazdów
ciężarowych dostarczających niezbędne materiały i surowce oraz wywożących odpady
wytwarzane w związku z realizacją prac.
Prace ziemne na etapie realizacji inwestycji będą stanowiły źródło niezorganizowanej
emisji pyłu zawieszonego.

Rodzaj,
zasięg
wielkość emisji

i

Podstawowymi zanieczyszczeniami ze spalania paliw w silnikach sprzętu budowlanego
oraz środków transportu będą emisje tlenku węgla, dwutlenku azotu, pyłów, amoniaku,
dwutlenku siarki, ołowiu, węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, benzenu. Emisja
zanieczyszczeń, której źródłem będzie spalanie paliw w silnikach pojazdów będzie miała
charakter emisji punktowej oraz częściowo, rozproszonej.
Zasięg tych emisji nie będzie wykraczał poza granice przedsięwzięcia.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, w wyniku prowadzonej działalności będzie
następowała zorganizowana i niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza w
związku z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów oraz źródeł ogrzewania i
środków transportu.
Przetwarzanie odpadów w hali powodować będzie niewielką emisję zanieczyszczeń.
Założenia projektowe zakładają, że proces będzie zhermetyzowany, jednak stosując
zasadę przezorności, oszacowano, że emisja zanieczyszczeń z instalacji do
przetwarzania odpadów odbywać się będzie z procesu suszenia baterii i ogniw w
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suszarce rotacyjnej (n-metylopirolidonu), procesu mielenia i przesiewania, a także
transportu materiałów sypkich na taśmociągach (pyły, mangan, kobalt, nikiel).
Podstawowymi zanieczyszczeniami ze spalania gazu na potrzeby ogrzewania hali
(promienniki) i części biurowej (kocioł) będą emisje dwutlenku azotu, dwutlenku siarki,
tlenku węgla i pyłu zawieszonego. Środki transportu (pojazdy, wózek widłowy) będą
stanowiły źródło emisji tlenku węgla, dwutlenku azotu, pyłów, amoniaku, dwutlenku
siarki, ołowiu, węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, benzenu oraz kwasu
siarkowego (wózek widłowy).
Dla przyjętego do realizacji wariantu emisje te będą ograniczone do minimum i poza
terenem prowadzonej działalności nie spowodują przekroczenia standardów jakości.
Projektowana inwestycja nie powoduje ponadnormatywnego oddziaływania poza
granicami terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.
W przypadku likwidacji przedsięwzięcia rodzaj, zasięg i wielkość emisji będą zbliżone do
emisji na etapie realizacji inwestycji.
Pogorszenie klimatu akustycznego, na etapie realizacji będzie związane z obecnością
pracującego sprzętu mechanicznego, ruchu pojazdów dowożących materiały i surowce
oraz wywożących odpady. Natężenie hałasu osiągnie niewysokie poziomy i będzie miało
charakter rozproszony i chwilowy
W trakcie eksploatacji, źródłami hałasu na terenie planowanej inwestycji będzie przede
wszystkim ruch kołowy, a także praca poszczególnych maszyn i urządzeń na terenie
zakładu. Wyniki analizy wskazują, że oddziaływanie zakładu w zakresie emisji hałasu
ograniczy się do najbliższego sąsiedztwa i nie spowoduje przekroczenia obowiązujących
standardów środowiska w zakresie jakości akustycznej środowiska.
Wpływ etapu likwidacji na klimat akustyczny będzie zbliżony do oddziaływania na etapie
realizacji.
Wykorzystanie
porównywalnych
procesów i metod, które
zostały
skutecznie
zastosowane w skali
przemysłowej

W instalacji eksploatowanej w ramach przedsięwzięcia będą wykorzystywane
porównywalne procesy i metody, które już zostały zastosowane na świecie. W tym
przypadku wykorzystano założenia projektowe oraz aktualne doświadczenie
Wnioskodawcy w zakresie przetwarzania odpadów na tożsamej instalacji zlokalizowanej
w Węgrzech.

Postęp
naukowo
techniczny

Instalacja eksploatowana w ramach przedsięwzięcia będzie spełniać wymagania
postępu naukowo–technicznego, w związku z realizacją założeń gospodarki o obiegu
zamkniętym, a także zastosowaniem technologii recyklingu odpadów opierającej się na
zapobieganiu i minimalizacji powstawania odpadów, zwiększaniu zawartości materiałów
z recyklingu oraz zapewnieniu wysokiej jakości recyklingu. Proces przetwarzania
odpadów prowadzi do odzysku cennych surowców wykorzystywanych do ponownej
produkcji baterii.

–
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23. PRZEDSTAWIENIE
PROPOZYCJI
MONITORINGU
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ETAPIE
JEGO
BUDOWY
I
EKSPLOATACJI
LUB
UŻYTKOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY
PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z
DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM
NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000,
ORAZ
CIĄGŁOŚĆ
ŁĄCZĄCYCH
JE
KORYTARZY
EKOLOGICZNYCH, ORAZ INFORMACJE O DOSTĘPNYCH
WYNIKACH INNEGO MONITORINGU, KTÓRE MOGĄ MIEĆ
ZNACZENIE DLA USTALENIA OBOWIĄZKÓW W TYM
ZAKRESIE
Na podstawie analizy oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty
środowiska, przeprowadzonej w niniejszym raporcie, zarówno na etapie realizacji jak i
eksploatacji oraz likwidacji, nie przewiduje się prowadzenia monitoringu środowiska w zakresie
emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Na podstawie analizy oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty
środowiska, przeprowadzonej w niniejszym raporcie, zarówno na etapie realizacji jak i
eksploatacji oraz likwidacji, nie przewiduje się prowadzenia monitoringu środowiska w zakresie
emisji hałasu.
Planowane przedsięwzięcie, nie będzie stanowić bezpośredniego zagrożenia dla wód
powierzchniowych i podziemnych. Należy stwierdzić, iż po spełnieniu wszystkich wymogów
wynikających z obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem działań zapobiegawczych i
minimalizujących przedstawionych w niniejszym raporcie, projektowane przedsięwzięcie nie
pogorszy istniejącego stanu środowiska gruntowo–wodnego, w związku z czym nie przewiduje
się prowadzenia monitoringu również w tym zakresie.
Na terenie przedsięwzięcia nie przewidziano urządzeń pomiarowych ilości odprowadzanych wód
opadowych i roztopowych. Objętość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych w
przedziale czasowym będzie określana na podstawie informacji o powierzchni zlewni,
uśrednionych współczynników spływu z powierzchni utwardzonych oraz sumarycznej wysokości
opadów.
Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych przed ich odprowadzeniem do kanalizacji
deszczowej będą oczyszczane z zawiesin ogólnych oraz węglowodorów ropopochodnych w
urządzeniu lub urządzeniach podczyszczających, poddawanych przeglądom eksploatacyjnym co
najmniej 2 razy w roku. Warunki odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów
utwardzonych, w tym kontrola parametrów ich jakości zostaną ustalone z właścicielem urządzeń
kanalizacyjnych.
Ze względu na położenie oraz lokalny zasięg przedsięwzięcia i niewielką skalę, planowane
przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze oraz nie będzie
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powodować trwałych bądź okresowych, pośrednich lub bezpośrednich zagrożeń dla gatunków
chronionych, w związku z czym nie ma konieczności prowadzenia monitoringu w tym zakresie.
W związku z realizacją inwestycji nie będą wymagane specjalne działania i kompensacje
przyrodnicze w celu przywrócenia równowagi przyrodniczej i zminimalizowania negatywnego
wpływu przedsięwzięcia na środowisko.
Jak wynika z analizy przedstawionej w raporcie, planowane przedsięwzięcie zarówno w wariancie
podstawowym, jak i wariancie alternatywnym nie będzie oddziaływać na obszary i obiekty
chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020
r., poz. 55 z późn. zm.). Dlatego też, monitoring oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
formy ochrony przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ciągłość
łączących je korytarzy ekologicznych, nie będzie prowadzony.
Na etapie realizacji, planowane prace ziemne i budowlane będą negatywnie oddziaływać na płazy
znajdujące się na tym obszarze. Istnieje możliwość zniszczenia potencjalnych miejsc rozrodu
płazów oraz siedlisk gadów i płazów. W ramach działań zapobiegawczych, przewidziano prace
odłowu, osuszania młak i budowy płotka herpetologicznego, które należy wykonać pod nadzorem
herpetologa, w razie udokumentowania rozrodu płazów i ich obecności oraz obecności gadów na
placu budowy.
Zagrożenie dla ptaków stanowi możliwość zniszczenia lęgów związana z wycinką podczas
realizacji inwestycji. Dlatego, w trakcie realizacji przedsięwzięcia, usuniecie drzew i krzewów
powinno odbyć się poza okresem lęgowym lub pod nadzorem ornitologicznym, co wyeliminuje
możliwe negatywne oddziaływanie na tym etapie.
W przypadku uzasadnionej konieczności zniszczenia siedliska chronionych gatunków lub
przenoszenia osobników gatunków chronionych lub w przypadku zamiaru podjęcia innych
czynności mających wpływ na gatunki chronione, zostanie uzyskane stosowne zezwolenie
właściwego organu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną, a
prace przeprowadzone będą zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu.
Inwestor przed rozpoczęciem działalności, przed dokonaniem pierwszego przetwarzania
zużytych baterii, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w ustawie z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.).
Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów będzie
obowiązany do:
• prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o:
− rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii,
− rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii,
− osiągniętych poziomach recyklingu,
− osiągniętych poziomach wydajności recyklingu;
• przechowywania ww. ewidencji, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
którego dotyczy;
• składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami
z nich powstającymi oraz o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, przez
wypełnienie elektronicznego formularza za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej BDO);
182

• zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach.
Niezależnie od powyższego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.), w trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanej
inwestycji wymagane jest prowadzenie na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji
wytwarzanych odpadów zgodnie z katalogiem odpadów, z zastosowaniem karty przekazania
odpadów oraz karty ewidencji odpadów. Dokumenty ewidencji odpadów będą sporządzane za
pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

24. WSKAZANIE
TRUDNOŚCI
WYNIKAJĄCYCH
Z
NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ
WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT
W ramach opracowywania niniejszego raportu nie napotkano trudności wynikających z
niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. Źródłem informacji były materiały
przekazane przez Inwestora, obowiązujące akty prawne, publikacje naukowe, a także dane
literaturowe oraz doświadczenia zebrane przy wykonywaniu raportów dla innych przedsięwzięć
tego typu.

25. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie obiektu, na terenie którego eksploatowana
będzie instalacja do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich
elementów. Planowana inwestycja zostanie zrealizowana na terenie działki nr 91/23, obręb 7, o
łącznej powierzchni 2,2877 ha.
Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko, dla której przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane.
Inwestorem ww. przedsięwzięcia jest SungEl HiTech Poland.
Inwestor nie posiada tytułu prawnego do ww. terenu.
Teren przewidziany pod realizację przedsięwzięcia jest aktualnie niezagospodarowany.
Planowana działalność będzie polegała na przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych oraz
odpadów innych niż niebezpieczne, w instalacji składającej się z trzech typów linii dedykowanych
do odpadów baterii i ogniw, elementów anody i katody oraz szlamów katodowych i anodowych.
Proces przetwarzania odpadów będzie odbywać się w zamkniętej hali. W tym celu wyznaczone
zostaną odpowiednie strefy dedykowane przetwarzaniu poszczególnych rodzajów odpadów.
Baterie i ogniwa oraz elementy anody i katody jako odpady inne niż niebezpieczne będą
poddawane mieleniu i rozdrabnianiu w kilku etapach w celu uzyskania odpowiedniej wielkości
cząstek. Proces rozdrabniania będzie odbywał się w systemie zamkniętym.
Przetwarzanie szlamów katodowych i anodowych będzie odbywać się w prostym procesie
fizycznego osuszania w zhermetyzowanej suszarce elektrycznej, której temperatura robocza
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wynosi do 350°C. Szlamy katodowe i anodowe, to substancje półpłynne powstające przede
wszystkim w wyniku oczyszczania linii do produkcji baterii. Część przetwarzanych odpadów ze
szlamów zakwalifikowano do odpadów niebezpiecznych ze względu na zawartość nmetylopirolidonu (NMP), powszechnie stosowanego w różnych branżach. Część uwolnionego ze
szlamu n-metylopirolidonu ulegnie odparowaniu, a pozostała część będzie odzyskiwana w
skraplaczu.
Zdolność przerobowa instalacji będzie wynosić do 8,64 Mg/dobę i 2160 Mg/rok odpadów
niebezpiecznych oraz do 72,8 Mg/dobę i do 18 200 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne.
Po przetworzeniu odpadów powstaną:

−
−
−

grafit (z anody), na liniach do przetwarzania anody i katody oraz liniach do przetwarzania
szlamów katodowych i anodowych,
tlenki metali (z katody) na liniach do przetwarzania anody i katody oraz liniach do
przetwarzania szlamów katodowych i anodowych,
grafit zmieszany z tlenkami metali na liniach do przetwarzania baterii, ogniw i modułów.
Proszki tlenków metali oraz grafit będą w całości eksportowane do Korei Południowej jako
surowiec do ponownej produkcji ogniw.

Prace w zakładzie będą prowadzone 250 dni w roku, od poniedziałku do piątku, w systemie
dwuzmianowym (pracownicy produkcyjni) i jednozmianowym (pracownicy biurowi).
Przewidywana wielkość zatrudnienia to ok. 50 osób.
Teren zakładu będzie zaopatrywany w wodę z gminnej sieci wodociągowej oraz w energię
elektryczną z sieci elektroenergetycznej.
Zaopatrzenie w gaz zostanie zapewnione z sieci gazowej. Na potrzeby ogrzewania hali
produkcyjnej zostaną zainstalowane promienniki gazowe. Część biurowa będzie ogrzewana za
pośrednictwem kotła gazowego.
Na terenie przedsięwzięcia będzie obowiązywał zorganizowany sposób odprowadzania ścieków.
Ścieki bytowe będą odprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej.
Ścieki przemysłowe powstające podczas opróżniania basenów z zasoloną wodą będą
wypompowywane i odbierane przez uprawniony podmiot lub odprowadzane do sieci
kanalizacyjnej (po uzyskaniu zgody właściciela kanalizacji).
Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzane będą do sieci kanalizacji
deszczowej lub rowu melioracyjnego (na podstawie pozwolenia wodnoprawnego), po uprzednim
podczyszczeniu w urządzeniu lub urządzeniach podczyszczających.
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów będą odprowadzane do zbiornika
przeciwpożarowego położonego na terenie przedsięwzięcia.
Oddziaływania jakie będą występowały na etapie realizacji oraz likwidacji będą związane z emisją
zanieczyszczeń gazowych oraz pyłów do powietrza, jak również z pogorszeniem klimatu
akustycznego, w związku z realizacją prac budowlanych lub rozbiórkowych z zastosowaniem
sprzętu mechanicznego oraz zwiększonym ruchem pojazdów ciężkich. Jednakże, uciążliwości te
będą miały charakter krótkoterminowy i ustąpią po ich zakończeniu, w związku z czym nie
powinny mieć znaczącego wpływu na poszczególne elementy środowiska.
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Prace będą prowadzone w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska
gruntowo – wodnego.
W trakcie prac budowlanych, nastąpią również zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi oraz
zmiany krajobrazie lokalnym, jednak po zakończeniu prac budowlanych, teren zostanie
uporządkowany i zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewidziano zastosowanie działań zapobiegawczych i
minimalizujących ewentualne oddziaływania.
Na etapie ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia przewiduje się podobny zakres prac jak na
etapie realizacji. W związku z tym zostaną zastosowane środki zabezpieczające, analogiczne jak
na etapie realizacji. Ewentualna likwidacja przedsięwzięcia polegać będzie na rozbiórce i
demontażu wszystkich obiektów i urządzeń, a także na przywróceniu środowiska do stanu
poprzedniego w zakresie zależnym od skutków wynikających z eksploatacji przedsięwzięcia.
Teren przewidziany pod realizację inwestycji zlokalizowany jest w obrębie Złotoryjskiej Strefy
Intensywnego Rozwoju Gospodarczego. W pobliżu planowanej inwestycji występują
zabudowania zakładów produkcyjnych. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie
występują tereny zamieszkałe przez ludzi.
W niniejszym opracowaniu przeprowadzono szczegółową analizę oddziaływania na środowisko
akustyczne przedmiotowej inwestycji, która wykazała, że jej funkcjonowanie, nie będzie
powodowało przekraczania dopuszczalnych norm na najbliższych terenach podlegających
ochronie akustycznej.
Jak wynika z analiz przedstawionych w raporcie zarówno na etapie realizacji, jak i w trakcie
likwidacji, planowana działalność nie spowoduje uciążliwości dla okolicznej ludności w zakresie
pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego, ponieważ przedsięwzięcie nie będzie
powodowało przekraczania dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.
Na etapie eksploatacji, inwestycja będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza w związku
z eksploatacją instalacji, źródeł ogrzewania oraz środków transportu poruszających się po terenie
inwestycji. Źródłami hałasu na terenie planowanej inwestycji będzie przede wszystkim ruch
kołowy, a także praca poszczególnych maszyn i urządzeń na terenie zakładu.
W raporcie zidentyfikowano możliwe oddziaływania i przewidziano odpowiednie działania w celu
zminimalizowania możliwych negatywnych oddziaływań na ludzi, w tym w szczególności na
zatrudnionych pracowników, na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia.
W raporcie przedstawiono również analizę w zakresie możliwych do wystąpienia konfliktów
społecznych.
Mając na uwadze powyższe, projektowane przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i
eksploatacji oraz likwidacji nie powinno negatywnie wpływać na ludzi.
Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono
chronionych gatunków roślin, grzybów, ani cennych zbiorowisk roślinnych.
W związku ze zlokalizowaniem na terenie inwestycji 5 potencjalnych miejsc rozrodu płazów oraz
potencjalnego siedliska dla płazów i gadów, na etapie realizacji, w ramach działań
zapobiegawczych, przewidziano prace odłowu, osuszania młak i budowy płotka
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herpetologicznego, które należy wykonać pod nadzorem herpetologa, w razie udokumentowania
rozrodu płazów i ich obecności oraz obecności gadów na placu budowy.
W trakcie realizacji przedsięwzięcia, usuniecie drzew i krzewów będzie odbywać się poza
okresem lęgowym lub pod nadzorem ornitologicznym, co wyeliminuje możliwe negatywne
oddziaływanie na ptaki.
W przypadku uzasadnionej konieczności zniszczenia siedliska chronionych gatunków,
przenoszenia osobników gatunków chronionych lub w przypadku zamiaru podjęcia innych
czynności mających wpływ na gatunki chronione, uzyskanie zezwolenia właściwego organu na
odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną oraz przeprowadzenie prac
zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu.
Jak wynika z inwentaryzacji przyrodniczej planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie
oddziaływać na inne grupy zwierząt.
Ze względu na lokalizację, planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na wody
powierzchniowe. Teren planowanego przedsięwzięcia jest pozbawiony wód powierzchniowych.
W rejonie planowanego przedsięwzięcia nie ma żadnych studni gospodarczych ani ujęć wód
podziemnych, które mogłyby być w potencjalnej strefie oddziaływania inwestycji.
Przedstawione w raporcie rozwiązania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, jak również
środki organizacyjno – techniczne, które zastosowane zostaną w celu ograniczenia negatywnego
oddziaływania na wody i środowisko gruntowo – wodne gwarantują, że przedmiotowe
przedsięwzięcie nie spowoduje zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w
Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry i nie będzie miało wpływu na te cele.
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz będzie występować tymczasowo na etapie
realizacji i likwidacji i będzie dotyczyć zmian w ukształtowaniu powierzchni ziemi na skutek
prowadzenia prac ziemnych. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie negatywnie
oddziaływać na powierzchnię ziemi i walory krajobrazowe, ze względu na położenie w obrębie
antropogenicznie przekształconego terenu.
Na terenach przyległych zlokalizowane są zakłady produkcyjne, drogi, uprawy rolne i nieużytki,
rów melioracyjny, jednakże nie przewiduje się prowadzenia działań, które mogłyby w negatywny
sposób wpływać na dobra materialne zlokalizowane w sąsiedztwie. Przez teren działki
inwestycyjnej przebiegają linie elektroenergetyczne średniego napięcia. Zapewnienie właściwego
nadzoru i organizacji prac budowlanych w trakcie budowy, jak i prac rozbiórkowych na etapie
ewentualnej likwidacji oraz przestrzeganie przepisów z zakresu bhp, ppoż. i prawa budowlanego
wyeliminuje ewentualny wpływ inwestycji ww. dobra materialne.
Teren przedsięwzięcia jest położony poza strefą ochrony konserwatorskiej „OW”.
Najbliżej zlokalizowane zabytki zlokalizowane są w znacznej odległości, poza zasięgiem
możliwego oddziaływania ze strony inwestycji.
Teren przedsięwzięcia nie wyróżnia się szczególnymi walorami krajobrazu kulturowego.
W bezpośrednim otoczeniu terenu planowanego przedsięwzięcia znajdują się formy ochrony
przyrody, tj. Obszar Specjalnej Ochrony PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie oraz rezerwat
Wilcza Góra. Na wszystkich etapach realizacji nie przewiduje się negatywnego wpływu
przedsięwzięcia na formy ochrony przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura
2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych.
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Ze względu na lokalizację, charakter oraz zasięg inwestycji oraz przeprowadzone w Raporcie
analizy wraz z obliczeniami nie wykazano negatywnego znaczącego oddziaływania na: klimat i
jego zmiany. Planowane przedsięwzięcie jest przystosowane do postępujących zmian klimatu w
szczególności związanych z występowaniem gwałtownych i groźnych zjawisk pogodowych.
Na wszystkich etapach realizacji inwestycji zostanie zapewnione prowadzenie właściwej
gospodarki odpadami (w tym odpadami niebezpiecznymi) zgodnie z wymogami prawnymi,
poprzez selektywne gromadzenie odpadów w przeznaczonych do tego miejscach,
zabezpieczonych przed możliwością dostępu osób niepowołanych, do czasu przekazania ich do
odzysku lub unieszkodliwienia wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne zezwolenia
na prowadzenie tego rodzaju działalności.
Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia
poważnych awarii przemysłowych. Na etapie eksploatacji obiekty będą posiadać odpowiednie
zabezpieczenia przeciwpożarowe.
Planowane przedsięwzięcie ze względu na oddalenie od granic państwa, nie będzie wiązać się z
ryzykiem oddziaływania transgranicznego.

26. ŹRÓDŁA
INFORMACJI
SPORZĄDZENIA RAPORTU

STANOWIĄCE

PODSTAWĘ

26.1 Akty prawne
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dyrektywa 92/43 EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory z
dnia 21 maja 1992 r.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1219 z późń. zm.).
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2422 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t. j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1893).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1850).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z
2020 r., poz. 282 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1439 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
110 z późn. zm.).
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13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1694).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek
zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 256).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego
systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz.
1755).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w
sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty
budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania
lub przetwarzania odpadów (Dz. U. 2020 r., poz. 296).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy
gatunków zwierząt łownych (Dz.U. z 2005 r., Nr 45, poz. 433 z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., 1967).
Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nr
1/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Środkowej Odry
wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze
źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł
rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz.U. z 2017 r., poz. 559).
Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nr
9/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu
wodnego Środkowej Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 4679).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).

27.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).

28.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń
gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. z 2014 r., poz. 588).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112).
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28. ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.

Dokumentacja potwierdzająca, że wytworzone grupy materiałów spełniają wymagania
jakościowe przewidziane dla produktu danego rodzaju.
Tło zanieczyszczeń.
Dane wprowadzone do programu obliczeniowego dot. rozprzestrzeniania się fali
akustycznej (płyta CD).
Dane wprowadzone do programu obliczeniowego oraz wyniki modelowania dot.
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń dla wariantu podstawowego i alternatywnego (płyta
CD).
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