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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegająca na budowie węzła betoniarskiego oraz 
montaŜu linii produkcyjnej do produkcji elementów wibroprasowanych.  

Zarówno planowany węzeł betoniarski (poza silosami na spoiwa), jak i nowa linia produkcyjna 
zostaną posadowione wewnątrz istniejącej hali, która zostanie dostosowana do potrzeb inwestycji. 

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie Zakładu Produkcyjnego Nr 90 w Lublinie, 
pod adresem 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 74. 

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyŜszego przedsięwzięcia 
został nałoŜony postanowieniem Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 marca 2016 r., znak OŚ-OD-
I.6220.1.2016, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Postanowienie to określa 
równieŜ zakres raportu. 

Raport został opracowany ze szczegółowością wynikającą 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 ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 353 j.t). 

Zgodnie z § 3 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010, Nr 213, poz. 1397) 
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się 
przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montaŜu realizowanego lub 
zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których 
ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montaŜu część 
realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile 
progi te zostały określone. 

W przypadku przedmiotowej inwestycji powyŜsze naleŜy odnieść do następujących punktów 
niniejszego rozporządzenia: 

• pkt 21: instalacje do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niŜ 15 t na dobę; 

• pkt 52: zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, 
lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy 
nie mniejszej niŜ 1 ha na obszarach innych niŜ objęte formami ochrony przyrody, 
przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez 
obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku 
realizacji przedsięwzięcia; 

• pkt 80: instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niŜ 
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu 
rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niŜ 0,5 MW lub wytwarzających 
ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niŜ produkcja 
energii elektrycznej, a takŜe miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja 
składowisk odpadów. W przypadku planowanego przedsięwzięcia odzysk odpadów 
(popiołów) prowadzony jest w węźle betoniarskim za pomocą procesu odzysku R5 
(recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych). 
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2. Podstawa prawna opracowania 

Niniejszy raport został wykonany ze szczegółowością wynikającą 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  
(Dz.U. z 2016 r., poz. 353 tekst jednolity) oraz przy wykorzystaniu innych niŜ ww. ustawa aktów 
prawnych: 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1232 ze zm.) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (Dz.U. 2013 r., poz. 21 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 j.t.); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz 1651);  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71 ze zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1169); 

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

• 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); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 
spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1546); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1542); 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 964); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 
jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112 j.t.); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923). 
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3. Inwestor 

POLBRUK S.A. 

ul. Nowy Świat 16C 

80-299 Gdańsk 

4. Materiały wejściowe do opracowania 

Opracowanie wykonano w oparciu o następujące materiały: 

• informacje udostępnione przez Inwestora; 

• mapy do celów projektowych; 

• wizję lokalną przedmiotowego terenu; 

• własną dokumentację – słuŜącą określeniu prawdopodobnych emisji zanieczyszczeń 
z analizowanego obiektu; 

• pozycje zamieszczone w bibliografii. 

5. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

5.1 Lokalizacja inwestycji na tle zagospodarowania okolicy 

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie Zakładu Produkcyjnego Nr 90 w Lublinie, 
pod adresem 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 74.  

Teren Zakładu obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 127/3, 127/5, 129/2, 51/7, 51/8, 55/4, 
55/5, 55/7 przy czym planowane przedsięwzięcie w całości realizowane będzie na działce 55/7. 

Inwestycja zlokalizowana będzie w całości na terenie, do którego Inwestor posiada tytuł prawny 
(uŜytkowanie wieczyste). 

Zakład połoŜony jest w przemysłowej części miasta, a jego bezpośrednie sąsiedztwo stanowią 
głównie tereny przemysłowe i niezabudowane.  

Występujące w pobliŜu Zakładu pojedyncze obiekty oznaczone na poniŜszym rysunku jako 
mieszkalne w przewaŜającej mierze pełnią funkcję uzupełniającą dla zabudowy przemysłowej 
i znajdują się na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania terenu pod 
działalność gospodarczą, a tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową znajdują się 
w dalszej odległości (lokalizacja inwestycji na tle miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego znajduje się w dalszej części niniejszego raportu). 

Lokalizację terenu inwestycji przedstawia Rysunek 1: 
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Rysunek 1: Lokalizacja planowanej inwestycji 

5.2 Usytuowanie przedsięwzięcia ze zwróceniem uwagi na moŜliwe 
zagroŜenie środowiska zwłaszcza przy istniejącym uŜytkowaniu terenu, 
zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów 
naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe  

W najbliŜszym sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują: 

• obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych; 

• obszary wybrzeŜy; 

• obszary górskie ; 

• obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone; 

• obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; 

• obszary przylegające do jezior; 

• uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 

W zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny 
szpitali ani domów opieki, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, tereny mieszkaniowo-usługowe, 
budynki mieszkalne, budynki szpitalne, budynki opieki społecznej, budynki związane ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieŜy ani budynki rekreacyjno-wypoczynkowe. 



9 
 
 

Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji 
Zakład Produkcyjny nr 90 w Lublinie 

POLBRUK S.A. 

Zakład w całości połoŜony jest na terenach przeznaczonych w miejscowym planie 
zagospodarowania terenu pod działalność gospodarczą (szczegółowe ustalenia mpzp oraz 
lokalizacja inwestycji względem zabudowy chronionej akustycznie została omówiona w kolejnych 
rozdziałach niniejszego raportu). 

Przedsięwzięcie, będące przedmiotem niniejszej dokumentacji nie spowoduje przekroczenia 
standardów jakości środowiska poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. 

5.3 Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu 

Teren Zakładu obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 127/3, 127/5, 129/2, 51/7, 51/8, 55/4, 
55/5, 55/7 przy czym planowane przedsięwzięcie w całości realizowane będzie na działce 55/7.  

POLBRUK S.A. jest uŜytkownikiem wieczystym powyŜszych działek. 

Obecnie na terenie prowadzą działalność dwie firmy naleŜące do koncernu CRH:  

• POLBRUK S.A. – produkcja wibroprasowanych elementów drogowych takich jak: kostka 
brukowa, płyty brukowe, płyty tarasowe, krawęŜniki drogowe, obrzeŜa chodnikowe na 
maszynie stacjonarnej do produkcji elementów wibroprasowanych firmy Omag oraz 
produkcja betonu na potrzeby własne; 

• Bosta-Beton – produkcja betonu towarowego. 

Bosta-Beton dzierŜawi teren od firmy POLBRUK S.A., a na dzierŜawionym terenie posiada trzy 
węzły betoniarskie. 

Dotychczas część hali produkcyjnej wykorzystywała firma Faelbud Prefabrykaty zajmująca się 
produkcją elementów prefabrykowanych. 

Faelbud Prefabrykaty wykorzystywała część istniejącej hali produkcyjnej, gdzie produkowała 
elementy betonowe prefabrykowane, tzw. prefabrykaty, dzierŜawiła zbrojarnię, w której 
wytwarzała zbrojenia na swoje potrzeby, a takŜe wykorzystywała warsztat mechaniczny. 

Obecnie firma zaprzestaje działalności na terenie hali (firma w likwidacji). 

Większość terenu wykorzystywana jest przez firmę POLBRUK S.A. W skład eksploatowanej 
przez Zakład instalacji wchodzi linia do produkcji elementów wibroprasowanych (posadowiona 
wewnątrz hali) oraz betonownia, w skład której wchodzą: 

• 3 mieszarki do produkcji betonu, 

• 4 zbiorniki cementu i popiołów, wyposaŜonych w podajniki ślimakowe oraz filtry 
odpylające gwarantujące stęŜenie pyłu za filtrem na poziomie nie przekraczającym 
20 mg/m3, odpowiednio 2 silosy o pojemności 600 Mg i 2 silosy o pojemności 60 Mg, 

• 8 zbiorników kruszyw o pojemności 25 Mg kaŜdy. 

Na terenie Zakładu znajduje się takŜe plac składowy kruszyw i plac składowania wyrobów 
gotowych oraz infrastruktura towarzysząca (w tym sieć energetyczna, kanalizacyjna 
i ciepłownicza, oświetlenie terenu, ogrodzenie, parking, drogi wewnętrzne itp.). 

Wjazd na teren Zakładu znajduje się od strony ul. Mełgiewskiej. 

Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu przedstawiono poniŜej: 
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Rysunek 2: Zagospodarowanie terenu inwestycji – stan obecny 

Bilans terenu (stan obecny): 

• powierzchnia terenu:     148 486 m2, 

• powierzchnia zabudowy:     103 286 m2, 

o powierzchnia budynków:      28 800 m2, 

o powierzchnie utwardzone:      74 486 m2, 

� parkingi:         2 900 m2, 

• powierzchnia biologicznie czynna:         45 200 m2 (ok. 30 %). 

W ramach powierzchni biologicznie czynnej na terenie inwestycji znajdują się obecnie trawniki 
oraz pojedyncze drzewa, głównie liściaste. 

Zakład pracuje obecnie od poniedziałku do piątku przez 24 godziny na dobę oraz w soboty 
w godzinach 6: 00-22:00. 
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Skala przedsięwzięcia (stan obecny): 

Skalę przedsięwzięcia obecnie mogą określić następujące parametry: 

• wielkość produkcji:    126 000Mg/rok; 

• zatrudnienie:     34 osoby: 

o biuro:       10 osób; 

o produkcja:    24 osoby; 

• zuŜycie energii elektrycznej:  2 200 MWh/rok. 

• zuŜycie podstawowych surowców:  

o piasek:       51 000 Mg/rok; 

o kruszywo:      54 000 Mg/rok; 

o cement:      17 000 Mg /rok; 

o popiół:         3 000 Mg/rok; 

o barwniki:              40 Mg/rok; 

o dodatki chemiczne:           94 Mg/rok; 

• zuŜycie wody: 

o cele technologiczne:   4 500 m3/rok; 

o cele socjalno-bytowe:       486 m3/rok 

o sprzedaŜ firmom dzierŜawiącym: 19 000 m3/rok. 

Woda wykorzystywana w Zakładzie pochodzi ze zlokalizowanej na terenie inwestycji studni 
(zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym). 

W związku z funkcjonowaniem Zakładu nie powstają ścieki technologiczne, gdyŜ całość wody 
wykorzystywana jest do produkcji masy betonowej. 

Ścieki bytowe odprowadzane są do miejskiej kanalizacji sanitarnej, natomiast wody opadowe 
i roztopowe – do miejskiej kanalizacji burzowej. 

5.4 Informacje ogólne o planowanej inwestycji 

Inwestycja polega na budowie nowego węzła betoniarskiego oraz montaŜu linii do produkcji 
elementów wibroprasowanych. 

Planowany węzeł betoniarski składać się będzie z następujących elementów: 

• betonowni złoŜonej z 4 mieszarek produkujących beton; 

• 6 silosów na spoiwa (cement, popiół) po 120 Mg kaŜdy; 

• 17 zbiorników wewnątrz hali na kruszywa (10 zbiorników po 100 Mg oraz 7 po 60 Mg). 

Planowany węzeł betoniarski (z wyłączeniem zbiorników na spoiwa) posadowiony zostanie 
wewnątrz istniejącej hali produkcyjnej, która zostanie odpowiednio dostosowana do potrzeb 
inwestycji bez wyburzania jej części. 
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Po realizacji inwestycji nowa betonownia zaopatrywać będzie obie linie do produkcji elementów 
wibroprasowanych, a istniejący węzeł betoniarski przestanie funkcjonować. 

Nowa linia do produkcji elementów wibroprasowanych takŜe zostanie posadowiona wewnątrz 
istniejącej hali produkcyjnej. 

Wjazd na teren posesji odbywa się od ul. Mełgiewskiej. 

W związku z tym, Ŝe część terenu, którego uŜytkownikiem wieczystym jest POLBRUK S.A., 
dzierŜawi firma Bosta-Beton, została ona wyłączona z rozpatrywanego terenu inwestycji 
(do obliczeń w dalszych częściach opracowania przyjęto granice Zakładu zgodnie z poniŜszym 
rysunkiem). 

Sposób zagospodarowania terenu po realizacji inwestycji przedstawiono poniŜej: 

 
Rysunek 3: Zagospodarowanie terenu inwestycji z uwzględnieniem planowanych zmian 

W związku z inwestycją planuje się wzrost zatrudnienia do 45 osób. 

Po realizacji inwestycji Zakład będzie pracować w dotychczasowych godzinach, 
tj. od poniedziałku do piątku przez 24 godziny na dobę oraz w soboty w godzinach 6: 00-22:00. 

Pobór wody i odprowadzanie ścieków odbywać się będzie w dotychczasowy sposób. 
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Bilans terenu (stan planowany): 

Planowana inwestycja nie spowoduje zmiany powierzchni zabudowy, gdyŜ zarówno planowany 
węzeł betoniarski (poza silosami na spoiwa), jak i nowa linia produkcyjna zostaną posadowione 
wewnątrz istniejącej hali, która zostanie dostosowana do potrzeb inwestycji. Silosy na spoiwo 
(cement i popiół) zostaną posadowione w bezpośrednim sąsiedztwie hali, na terenie obecnie juŜ 
utwardzonym. 

Na obecnym etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew ani krzewów. 
W przypadku, gdyby wycinka okazała się konieczna, nastąpi ona po inwentaryzacji zieleni 
i uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, jeśli będą wymagane. 

Skala przedsięwzięcia (stan planowany):  

Skalę przedsięwzięcia po rozbudowie mogą określić następujące parametry: 

• wielkość produkcji:   270 000 Mg/rok; 

• zatrudnienie:       45 osób: 

o biuro:       10 osób; 

o produkcja:      35 osób; 

• zuŜycie energii elektrycznej:  4 000 MWh/rok; 

• zuŜycie podstawowych surowców:  

o piasek:      110 000 Mg/rok; 

o kruszywo:     115 000 Mg/rok; 

o cement:       36 500 Mg /rok; 

o popiół:          6 500 Mg/rok; 

o barwniki:     85 Mg/rok; 

o dodatki chemiczne:           200 Mg/rok; 

• zuŜycie wody: 

o cele technologiczne:    10 000 m3/rok; 

o cele socjalno-bytowe:          684 m3/rok 

o sprzedaŜ firmom dzierŜawiącym:  12 000 m3/rok; 

Etapowanie inwestycji:  

Nie przewiduje się etapowania inwestycji. 

Finansowanie inwestycji:  

Inwestycja nie będzie finansowana ze środków unijnych. 
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5.5 Opis procesu technologicznego (stan obecny) 

POLBRUK S.A. prowadzi działalność w zakresie produkcji wibroprasowanych elementów 
drogowych oraz produkcją betonu na potrzeby własne. 

Proces technologiczny realizowany w instalacji składa się z następujących etapów: 

• magazynowanie i transport surowców; 

• produkcja mieszanki betonowej; 

• formowanie wyrobów; 

• dojrzewanie wyrobów; 

• pakowanie. 

Opis poszczególnych etapów procesu technologicznego przedstawiono poniŜej: 

Magazynowanie i transport surowców 

W procesie produkcyjnym wykorzystywane są następujące surowce: piasek, kruszywo, cement, 

popiół, barwniki i dodatki chemiczne. 

Surowce potrzebne do produkcji betonu dostarczane są do zakładu transportem samochodowym 
w godzinach od 6:00 do 18:00 : 

• cement i popiół – cementowozami,  

• piasek i kruszywo – wywrotkami samochodowymi. 

• dodatki, barwniki – samochodami cięŜarowymi w opakowaniach transportowych. 

Cement i popiół magazynowane są w silosach wyposaŜonych w podajniki ślimakowe oraz filtry 
odpylające gwarantujące stęŜenie pyłu za filtrem na poziomie nie przekraczającym 20 mg/m3. 
Obecnie Zakład wykorzystuje 4 silosy do magazynowania cementu i popiołu: dwa o pojemności 
600 Mg i dwa o pojemności 60 Mg. Przesyp cementu i popiołu z samochodu do silosów odbywa 
się za pomocą spręŜonego powietrza dostarczanego ze spręŜarki znajdującej się na samochodzie. 

Piasek i kruszywa składowane są na placu składowym kruszyw, skąd za pomocą przenośników 
taśmowych są dostarczane do zbiorników kruszyw o pojemności 25 Mg kaŜdy (8 szt.). 

Dodatki i farby magazynowane są w oryginalnych opakowaniach w wyznaczonym miejscu 
na terenie obiektu. 

Produkcja mieszanki betonowej 

Produkcja mieszanek betonowych odbywa się w zautomatyzowanych mieszarkach wg ściśle 
określonych receptur. Surowce do mieszarek dozowane są automatycznie bezpośrednio 
z poszczególnych zbiorników kruszyw i spoiw. Woda i dodatki równieŜ są dozowane 
automatycznie. Mieszanie następuje przy dodaniu odpowiedniej dawki farby i środka 
uplastyczniającego.  

Zapotrzebowanie na wodę wynosi w zaleŜności od wstępnej wilgotności piasku i Ŝwiru 
od 40-90 litrów na metr sześcienny gotowych produktów. 
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W skład eksploatowanej obecnie przez POLBRUK S.A. betonowni stacjonarnej wchodzą 
następujące elementy: 

• 3 mieszarki do produkcji betonu, 

• 4 zbiorniki cementu i popiołów, wyposaŜonych w podajniki ślimakowe oraz filtry 
odpylające gwarantujące stęŜenie pyłu za filtrem na poziomie nie przekraczającym 
20 mg/m3, odpowiednio 2 silosy o pojemności 600 Mg i 2 silosy o pojemności 60 Mg, 

• 8 zbiorników kruszyw o pojemności 25 Mg kaŜdy. 

Gotowe mieszanki za pomocą automatycznych transporterów podawane są do zbiorników 
zasypowych maszyny formującej. 

Formowanie wyrobów 

Mieszanki betonowe ze zbiorników zasypowych dozowane są do maszyny formującej. 

Produkcja odbywa się na maszynie stacjonarnej do produkcji elementów wibroprasowanych firmy 

OMAG, która jest posadowiona wewnątrz hali produkcyjnej. 

Wilgotny beton jest wibrowany i zagęszczany pod ciśnieniem w ten sposób, Ŝe nie dojrzały jeszcze 
surowiec utrzymuje swoją formę na blatach produkcyjnych. Zmiana asortymentów produkcji 
dokonywana jest poprzez zmianę osprzętu maszyny formującej. 

Dojrzewanie wyrobów 

Gotowe blaty produkcyjne z nie dojrzałymi produktami są automatycznie układane 
w dojrzewalniach o kształcie wysokiego regału, gdzie przez 24 godziny ulegają procesowi 
związania i wysuszenia (proces dojrzewania).  

Podczas wiązania i schnięcia betonu wytwarza się ciepło, które wykorzystywane jest 
do utrzymania odpowiednich warunków podczas procesu dojrzewania.  

Po wyschnięciu wyroby dostarczane są za pomocą automatycznego wózka regałowego 
do stanowiska kontroli, podczas której wyroby uszkodzone lub niespełniające wymagań 
odpowiednich norm kierowane są na specjalne miejsca odkładcze. 

Pakowanie wyrobów 

Wyroby, które pozytywnie przeszły kontrolę jakości, są wyjmowane z regałów i paczkowane 
na palety handlowe, a następnie pakowane za pomocą pasków polipropylenowych i folii oraz 
znakowane odpowiednimi naklejkami.  

Gotowe palety z zapakowanymi produktami zdejmowane są z linii pakującej za pomocą wózków 
widłowych i umieszczane w odpowiednim polu na placu składowania wyrobów gotowych. 

Z placu magazynowego produkty znajdujące się na paletach są załadowywane na środki transportu 
(samochody cięŜarowe z przyczepami) i wywoŜone poza teren zakładu.  

Wszystkie elementy wchodzące w skład procesu produkcyjnego znajdują się w zamkniętej hali 
o konstrukcji zabezpieczającej przed rozprzestrzenianiem hałasu. Maszyna formująca usytuowana 
została w kabinie dźwiękochłonnej obniŜającej emisje hałasu.  
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5.6 Opis procesu technologicznego w planowanej inwestycji 

Inwestycja polega na budowie nowego węzła betoniarskiego oraz montaŜu linii do produkcji 
elementów wibroprasowanych. 

Planowany węzeł betoniarski składać się będzie z następujących elementów: 

• betonowni złoŜonej z 4 mieszarek produkujących beton; 

• 6 silosów na spoiwa (cement, popiół) po 120 Mg kaŜdy; 

• zbiorników wewnątrz hali na materiały sypkie (kruszywa), (10 zbiorników po 100 Mg oraz 
7 po 60 Mg). 

Planowany węzeł betoniarski (z wyłączeniem zbiorników na spoiwa) posadowiony zostanie 
wewnątrz istniejącej hali produkcyjnej, która zostanie odpowiednio dostosowana do potrzeb 
inwestycji bez wyburzania jej części. 

Po realizacji inwestycji nowa betonownia zaopatrywać będzie obie linie do produkcji elementów 
wibroprasowanych, a istniejący węzeł betoniarski przestanie funkcjonować. 

Nowa linia do produkcji elementów wibroprasowanych takŜe zostanie posadowiona wewnątrz 
istniejącej hali produkcyjnej. 

Planowana nowa linia technologiczna będzie mogła pracować w sposób analogiczny jak linia 
obecnie funkcjonująca w Zakładzie, ale dodatkowo będzie takŜe umoŜliwiać produkcję metodą 
płukania. 

W przypadku produkcji kostki metodą płukania proces produkcyjny zostanie uzupełniony 
o dodatkowy etap, tj. płukanie. Zaformowany wyrób przemieszczany będzie na stanowisko 
płukania, gdzie częściowo wypłukiwany będzie zaczyn z górnej warstwy. 

Po zakończonym płukaniu wyroby kierowane będą do komór dojrzewalni, a dalsze etapy procesu 
będą analogiczne jak dla innych wyrobów. 

Powstające w wyniku płukania popłuczyny pompowane będą do recyklingu, a oczyszczona woda 
będzie wykorzystywana w procesie produkcji betonu. 

5.7 Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 628/XXIX/2005, teren inwestycji znajduje się na obszarze 
oznaczonym następującymi symbolami: 

• AG – tereny aktywności gospodarczej z podstawowym przeznaczeniem gruntów 
pod róŜnego rodzaju działalność produkcyjno-wytwórczą i składowo-magazynową taką 
jak: produkcja przemysłowa, średnia wytwórczość, zaplecze techniczne budownictwa, 
bazy sprzętu i transportu, składy, magazyny, hurtownie, urządzenia obsługi rolnictwa oraz 
inne formy działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym; 

• AGc – tereny aktywności gospodarczej z podstawowym przeznaczeniem gruntów 
pod róŜnego rodzaju działalność gospodarczą, zaplecza techniczne budownictwa, bazy 
sprzętu i transportu, składy, magazyny, hurtownie, urządzenia obsługi rolnictwa oraz inne 
formy działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym; 
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• KD – tereny tras komunikacyjnych – z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
tereny dróg/ulic/publicznych i urządzeń z nimi związanych, wynikających z docelowych 
transportowych i innych funkcji drogi; 

• IT1 – tereny urządzeń elektroenergetyki – z przeznaczeniem gruntów pod realizację 
nowych stacji transformatorowych wnętrzowych wolnostojących i wydzielenie działki pod 
istniejące stacje transformatorowe; 

• IT5 – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę – z przeznaczeniem gruntów pod 
lokalizację ujęć wód podziemnych i powierzchniowych oraz lokalizację stacji 
wodociągowych. 

Ponadto działki znajdują się w następujących strefach polityki przestrzennej:  

• SRiK – Strefa Rekultywacji i Kontynuacji Tradycji; 

• EZ – Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleką Ekspozycją Zewnętrzną; 

• Y2 – Strefa Miejska; 

• X6 – Strefa lokalizacji obiektów handlowo-usługowych o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 
2000 m2. 

Dodatkowo teren inwestycji znajduje się w strefie uciąŜliwości od kolei oraz w strefie ochrony 
bezpośredniej ujęcia wód podziemnych. 

Inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyŜ: 

• teren zostanie wykorzystany jest i będzie zgodnie z jego przeznaczeniem (działalność 
produkcyjno-wytwórcza i składowo-magazynowa); 

• na terenie inwestycji jest zapewniona wystarczająca ilość miejsc parkingowych oraz plac 
nawrotowy dla transportu samochodowego w granicach własnych posesji; 

• działania prowadzone na terenie inwestycji nie będą naruszać zasad polityki przestrzennej 
obowiązujących dla strefy, w której jest zlokalizowany. 

Lokalizację Zakładu na tle miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawiono 
poniŜej: 
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Rysunek 4: Lokalizacja Zakładu na tle miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wyrys) 

 
Rysunek 5: Lokalizacja Zakładu na tle miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

(na podst. danych udostępnianych przez UM Lublin) 
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6. Charakterystyka elementów przyrodniczych środowiska 

6.1 Ogólna charakterystyka terenu 

Lublin to największe miasto na wschodzie Polski, a zarazem stolica województwa lubelskiego, to 
"Brama Unii Europejskiej na Wschód", stolica Polski Wschodniej. 

KrzyŜują się tu waŜne międzynarodowe szlaki komunikacyjne. Dzięki stale udoskonalanej 
infrastrukturze komunikacyjnej, powstają dogodne połączenia drogowe i kolejowe z centralną i 
południową Polską, a otwarty w grudniu 2012 roku Port Lotniczy Lublin zapewnia szybki dostęp 
do najwaŜniejszych miast i węzłów komunikacyjnych Europy: Dublina, Frankfurtu, Londynu, Oslo 
i Sztokholmu [1]. 

Lublin leŜy na północnym skraju WyŜyny Lubelskiej, a dolina Bystrzycy dzieli miasto na dwie 
odmienne krajobrazowo części: lewobrzeŜną z urozmaiconą rzeźbą terenu, głębokimi dolinami 
i starymi wąwozami lessowymi i prawobrzeŜną, płaską, będącą częścią płaskowyŜu świdnickiego. 
Kilkanaście kilometrów na północ od miasta roztacza się juŜ NiŜ Polski. Historycznie miasto 
połoŜone jest w Małopolsce i jest stolicą Lubelszczyzny. 

Lublin dzieli się na 27 dzielnic. W centrum miasta znajdują się dzielnice najstarsze: Stare Miasto, 
Śródmieście, które pełnią głównie funkcje turystyczne, usługowe i handlowe. Dookoła rozciągają 
się nowsze osiedla mieszkaniowe. Przemysł skupia się głównie w północno-wschodniej części 
miasta (Zadębie, Majdan Tatarski) oraz w okolicach dworca kolejowego (na południu) [4]. 

Przez Lublin przebiegają dwie waŜne drogi krajowe i międzynarodowe – droga nr 17 z Warszawy 
do Kijowa oraz droga nr 19 z Białegostoku do Rzeszowa i droga nr 82 z Lublina do Włodawy. 

Lublin jest takŜe waŜnym węzłem kolejowym. Przez miasto przebiega linia kolejowa łącząca 
Warszawę z granicą państwa w Dorohusku, a dalej z Kijowem. Miasto posiada takŜe bezpośrednie 
połączenie kolejowe ze stolicą i większością większych miast w kraju (Kraków, Katowice, 
Wrocław, Łódź, Kielce, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Gdański i inne), a takŜe Berlinem, 
Kijowem i Odessą [4]. 

Średnia gęstość zaludnienia wynosi 3214 osób/km2 (dane GUS). 

Lublin to miasto na prawach powiatu. Jego lokalizacja na tle województwa lubelskiego została 
przedstawiona poniŜej: 



20 
 
 

Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji 
Zakład Produkcyjny nr 90 w Lublinie 

POLBRUK S.A. 

 
Rysunek 6: PołoŜenie Lublina 

6.2 PołoŜenie geograficzne 

Wg podziału J. Kondrackiego miasto Lublin połoŜone jest w północnej części WyŜyny Lubelskiej, 
na pograniczu subregionów o róŜnych cechach rzeźby terenu. Północno-zachodnią część miasta 
zajmuje PłaskowyŜ Nałęczowski, którego powierzchnię budują lessy o miąŜszości kilkunastu 
metrów. Rzeźba tej części miasta, charakteryzuje się silnym rozcięciem oraz względnie duŜymi 
deniwelacjami rzędu 20-30 m. PłaskowyŜ Świdnicki, Wyniosłość Giełczewska oraz Równina 
BełŜycka zajmujące południową i wschodnią część miasta to niskie równiny denudacyjne 
rozwinięte na skałach węglanowych przykrytych cienką warstwą utworów piaszczysto-pylastych.   
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Teren inwestycji leŜy w obrębie PłaskowyŜu Świdnickiego, którego tereny stanowi dość płaska 
równina denudacyjna wymodelowana w marglach kredowych i pozbawiona pokrywy lessowej. 
Wysokości obniŜają się od 230–240 m na południu do 200 m n.p.m. na północy. 

 
Rysunek 7: PołoŜenie inwestycji na tle regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego 

6.3 Warunki klimatyczne 

Lublin leŜy w tzw. lubelskim regionie klimatycznym (wg podziału Wincentego Okołowicza 
i Danuty Martyn). 

Region wyŜynny lubelski wyróŜnia silny wpływ klimatyczny kontynentalnych mas powietrza 
(roczna amplituda temperatury powietrza > 21,0°C), z długim latem (średnia temperatura lipca – 
17,5-18,0°C) i długą, mroźną zimą (średnia temperatura stycznia to -3,5°C – -4,0°C), największą 
liczbą dni pogodnych i liczba dni z burzą w Polsce oraz opadami powyŜej 600 mm. 

Klimat strefy aglomeracji lubelskiej charakteryzują nieznaczne wahania temperatur rocznych: 
najniŜsze zanotowane w 2011 roku temperatury wynoszą - 15°C (w poprzednich latach nawet  
-22°C), a najwyŜsze 30°C. Obserwuje się tu znaczne skrócenie przejściowych pór roku – wiosny 
i jesieni. Charakterystyczne są takŜe częste przymrozki na przełomie kwietnia i maja. Roczna suma 
opadów jest niewielka: 550-650 mm. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi od 7,0 do 
10°C. Pokrywa śnieŜna zalega przez ok. 80 dni.  

Województwo Lubelskie naleŜy do najbardziej usłonecznionych obszarów kraju. We wschodniej 
części województwa usłonecznienie przekracza 1 650 h/rok. Średnia prędkość wiatru w okresie 
październik – kwiecień wynosi 0,93 m/s, a w okresie ciepłym od maja do września wynosi około 
0,8 m/s [3].  
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6.4 Powietrze atmosferyczne 

Zanieczyszczenie powietrza na terenie Aglomeracji Lubelskiej to głównie zanieczyszczenia 
pochodzenia antropogenicznego, związane z działalnością człowieka. Największy wpływ na stan 
zanieczyszczenia powietrza wywiera ogrzewanie budynków (niska emisja), produkcja energii 
cieplnej i przemysł (emisja punktowa) oraz ruch komunikacyjny (emisja liniowa).  

Wśród czynników antropogenicznych naleŜy takŜe wskazać sposób zagospodarowania 
przestrzennego obszaru miejskiego: najbardziej naraŜone na negatywne wpływy zanieczyszczeń 
powietrza są obszary charakteryzujące się intensywną zabudową z niewielkim udziałem terenów 
zielonych, duŜą gęstością zaludnienia, oraz wysokim natęŜeniem ruchu komunikacyjnego [3].  

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza (tło) w rejonie inwestycji został zamieszczony 
w Załączniku nr 6 do niniejszej dokumentacji. 

6.5 Klimat akustyczny 

Hałas to wszystkie niepoŜądane, dokuczliwe i szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka 
spręŜystego, które za pośrednictwem powietrza działają na organ słuchu i inne elementy organizmu 
ludzkiego. Powoduje on między innymi zburzenia snu, oraz wpływa niekorzystnie na układ 
nerwowy. Nadmierny hałas moŜe wywoływać bardzo niekorzystne zmiany w organizmie 
człowieka. Utrudnia prace, naukę i zwiększa podatność na choroby psychiczne.  

Stan środowiska, ze względu na jego zanieczyszczenie hałasem, określa się za pomocą 
tzw. klimatu akustycznego. Klimat akustyczny jest to zespół zjawisk akustycznych kształtowanych 
przede wszystkim przez źródła hałasu takie, jak:  

• komunikacja samochodowa, kolejowa, lotnicza,  

• zakłady: przemysłowe, rzemieślnicze i usługowe, emitujące hałas na zewnątrz,  

• obiekty uŜyteczności publicznej związane z hałaśliwą działalnością, np. stadiony,  

• transport dostawczy i komunalny, maszyny budowlane,  

• przesył energii elektrycznej o wysokich napięciach (>110 kV). 

Hałas komunikacyjny 

Głównym źródłem hałasu na terenie miasta Lublin jest hałas komunikacyjny.  

Sieć drogowa na terenie miasta Lublin stanowi najistotniejsze źródło hałasu i tym samym 
oddziałuje – często w sposób ponadnormatywny na tereny znajdujące się w jej sąsiedztwie.  

Drugie pod względem stwarzanego zagroŜenia źródło uciąŜliwości akustycznej stanowi hałas 
kolejowy [4]. 

Hałas przemysłowy 

Przemysł skupia się głównie w północno-wschodniej części miasta (Zadębie, Majdan Tatarski) 
oraz w okolicach dworca kolejowego (na południu). 

Problemy z hałasem przemysłowym zazwyczaj mogą występować w otoczeniu duŜych zakładów, 
lub skupisk zakładów.  

W celu ograniczania uciąŜliwości akustycznej dla terenów sąsiednich zakłady, które znajdują się 
na terenie miasta, coraz częściej stosują nowoczesne technologie ograniczające natęŜenie hałasu. 
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Podczas modernizacji zakładów stosowane są coraz sprawniejsze urządzenia, charakteryzujące się 
obniŜoną emisją hałasu. 

6.6 Krajobraz i obiekty zabytkowe 

Krajobraz kulturowy to ogół obiektów i cech fizycznych, obserwowalne wzrokowo wyraŜenie 
kultury ludzkiej na powierzchni Ziemi, łączący elementy środowiska przyrodniczego 
i kulturowego. Krajobraz kulturowy jest wynikiem przekształcania krajobrazu naturalnego przez 
grupę lub kilka grup kulturowych i nakładania zróŜnicowanych elementów kulturowych róŜnego 
wieku na tę samą rzeźbę terenu.  

Przestrzeń przyrodnicza, która znajduje się w sferze oddziaływań człowieka przyjmuje formę 
kulturową, wyraŜoną w postaci krajobrazu kulturowego. Krajobraz ten moŜna rozumieć jako 
antropogenicznie ukształtowany fragment przestrzeni geograficznej, powstały w wyniku 
zespolenia oddziaływań środowiskowych i kulturowych, tworzących specyficzną strukturę, 
objawiającą się regionalną odrębnością, postrzeganą jako swoista fizjonomia. 

W grupie krajobrazów kulturowych (antropogenicznych) moŜna wyróŜnić podtypy związane 
z dominującym rodzajem działalności człowieka i stopniem przeobraŜenia środowiska 
geograficznego. Najczęściej wyróŜnia się następujące podtypy krajobrazów: 

• krajobraz rolniczy  

• krajobraz miejski 

• krajobraz przemysłowy (industrialny, inŜynieryjny) 

• krajobraz pogórniczy (poeksploatacyjny) [7]. 

W związku z tym, Ŝe Lublin naleŜy do najstarszych miast Polski, zachowały się w nim liczne 
obiekty z róŜnych epok. Zabytki skoncentrowane są głównie w rejonie Starego Miasta, ale silną 
reprezentacją charakteryzuje się takŜe architektura sakralna. 

Inwestycja zlokalizowana jest w przemysłowej części miasta, natomiast najbliŜej połoŜone obiekty 
zabytkowe w stosunku do lokalizacji przedmiotowej inwestycji oddalone są od niej o ponad 3 km. 
Wśród najwaŜniejszych zabytków wpisanych do rejestru zabytków wymienić naleŜy: 

• wieŜa ciśnień z dawnego zespołu fabryki „Eternit” (oddalona o ok. 3,2 km od terenu 
inwestycji). 

• Zamek (oddalony o ok. 3,9 km od terenu inwestycji). 

• Kościół pw. św. Michała Archanioła (oddalony o ok. 3,6 km od terenu inwestycji). 

6.7 Charakterystyka elementów środowiska objętych ochroną na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

Teren Zakładu zlokalizowany jest poza obszarami objętymi formami przyrody. 

NajbliŜej połoŜone formy ochrony przyrody w stosunku do planowanej inwestycji to: 

• rezerwaty: 

o Stasin (ok. 8,78 km od inwestycji); 

o Wierzchowiska (około 10,15 km od inwestycji); 

o Kozie Góry (około 16,21 km od inwestycji); 
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• parki krajobrazowe: 

o Kozłowiecki Park Krajobrazowy (ok. 12,80 km od inwestycji); 

o Nadwieprzański Park Krajobrazowy (ok. 13,63 km od inwestycji); 

• obszary chronionego krajobrazu: 

o OChK Dolina Ciemięgi (ok. 4,10 km od inwestycji); 

o Czerniejewski OChK (ok. 6,64 km od inwestycji); 

• obszary NATURA 2000: 

o Bystrzyca Jakubowicka PLH060096 (ok. 3,46 km od inwestycji). 

o Świdnik PLH060021 (ok. 3,81 km od inwestycji); 

o Dolina Środkowego Wieprza PLH060005 (ok. 16,53 km od inwestycji); 

Lokalizację inwestycji na tle najbliŜej połoŜonych form ochrony przyrody prezentuje poniŜszy 
rysunek: 

 
Rysunek 8: Lokalizacja inwestycji na tle najbliŜej połoŜonych form ochrony przyrody 
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Ze względu na znaczne oddalenie terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, 
planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na powyŜsze formy ochrony 
przyrody.  

Charakterystykę najbliŜej połoŜonych obszarów Natura 2000 przedstawiono poniŜej: 

Obszar NATURA 2000 Bystrzyca Jakubowicka (PLH060096) 

Specjalny obszar ochrony siedlisk Bystrzyca Jakubowicka zajmuje powierzchnię 456,2 ha.  

Ostoja połoŜona jest na WyŜynie Lubelskiej, na północny-wschód od miasta Lublina. Obszar 
o powierzchni blisko 300 ha połoŜony jest w rejonie lubelskim i obejmuje fragment doliny rzeki 
Bystrzycy (lewy dopływ Wieprza) wraz z ujściowym odcinkiem doliny rzeki Ciemięgi oraz stoki 
obu dolin.  

Rzeka Bystrzyca drenuje centralną część WyŜyny Lubelskiej. Powierzchnia zlewni wynosi 
1315,5 km2, a całkowita długość 70,3 km. Jest dopływem rzeki Wieprz. Na obszarze ostoi tworzy 
dosyć szeroką dolinę wysłaną cienkimi pokładami torfów, ograniczona stromymi skarpami.  

Na północ występują utwory lessowe, na południe margle kredowe. W lessie powstały głębokie 
wąwozy. LewobrzeŜne zbocza Bystrzycy i Ciemięgi porośnięte są murawami kserotermicznymi. 
Rzeka zachowała tutaj swój naturalny nurt, tworząc liczne meandry i starorzecza. Płaskie dno 
doliny pokryte jest siecią kanałów melioracyjnych, o róŜnym stopniu droŜności.  

Obszar ostoi pokryty jest łąkami. Ponadto występują kępy zakrzaczeń oraz płaty zbiorowisk 
łęgowych. Przy ujściu Ciemięgi połoŜony jest jaz wraz z kompleksem stawów hodowanych. 
W tym rejonie obserwuje się znaczne podniesienie poziomu wód gruntowych, pozytywnie 
wpływające na obszar i przyległy płat łąk zmiennowilgotnych. Dolina Bystrzycy w rejonie ostoi 
przecięta jest w poprzek trzema drogami na nasypach, z czego jedna droga biegnie przez ostoję, 
a druga stanowi jej północno-wschodnią granicę.  

Obszar doliny pozbawiony jest zabudowy, jednak otaczające dolinę rejony zajęte są przez nią 
w znacznej części. Tworzą je wsie Bystrzyce, Sobianowice, Zawadów, Łysaków, Turka oraz 
Osiedle Borek.  

Bystrzyca Jakubowicka jest waŜną ostoją staroduba łąkowego z wysoką liczebnością najwyŜszą 
w województwie. Obszar jest waŜnym siedliskiem dla populacji czterech motyli z Załącznika II 
Dyrektywy Siedliskowej. Liczebność populacji naleŜy do największych w województwie 
lubelskim. Na terenie obszaru znajduje się stanowisko kumaka nizinnego oraz czajki. Na terenie 
Bystrzycy Jakubowickiej znajdują się niewielkie populacje miłka wiosennego, kosaćca bezlistnego 
oraz goździka pysznego. Są to gatunki podlegające ścisłej ochronie. Znaczenie siedliskowe mają tu 
łąki zmienno wilgotne i niŜowe łąki zmienno wilgotne i niŜowe łąki uŜytkowane ekstensywnie 
będące siedliskiem staroduba łąkowego, a ponadto murawy kserotermiczne będące siedliskiem 
staroduba łąkowego i murawy kserotermiczne będące siedliskiem miłka wiosennego i kosaćca 
bezlistnego oraz płaty łęgów.  

Teren ostoi przedstawia wysokie wartości krajobrazowe. Otwarte przestrzenie i ekstensywne 
uŜytkowanie sprawiają, iŜ obszar stanowić moŜe potencjalny obszar wypoczynkowy dla miasta 
Lublina [6]. 

Obszar NATURA 2000 Świdnik (PLH060021) 

Specjalny obszar ochrony siedlisk Świdnik leŜy na wysokości od 192 do 20 9m n.p.m. i obejmuje 
trawiastą płytę lotniska. Trawa i nierówności na powierzchni lotniska są wyrównywane. Trawa jest 
podsiewana i dwukrotnie koszona, a na pasach startowych aŜ 6 krotnie w ciągu roku. Mimo tego 
Ŝyje tu najliczniejsza i najdalej na północ wysunięta w Polsce (z 7 zwartych) kolonia susła 
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perełkowanego. Suseł jest zaliczany do gatunków ginących w Polsce. Gryzoń ten Ŝyje na terenach 
o charakterze stepowym, zwykle na ugorach, pastwiskach i miedzach. Zazwyczaj zasiedla łagodne 
i słoneczne stoki wzgórz zbudowanych z lessów lub rędzin [6]. 

7. Ocena oddziaływania na środowisko 

7.1 Etap realizacji 

Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji jest krótkotrwałe, nieciągłe, ograniczone 
do terenu zakładu i ustanie z chwilą zakończenia realizacji inwestycji, a przy odpowiedniej, 
standardowej organizacji robót budowlanych uciąŜliwości te powinny być zminimalizowane 
i nie powinny przekraczać poziomów dopuszczalnych. 

7.1.1 Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Podstawowymi źródłami oddziaływania na powietrze będzie: 

• emisja zanieczyszczeń do powietrza, powodowana przez pracę silników spalinowych 
maszyn budowlanych i środków transportu; 

• pylenie podczas prowadzenia prac budowlanych oraz ruchu pojazdów. 

Emisja ze spalania paliwa w silnikach samochodów cięŜarowych oraz maszyn budowlanych 

Do obliczeń załoŜono, Ŝe zuŜycie paliwa przez samochody cięŜarowe i maszyny robocze wyniesie 
nie więcej niŜ 10 Mg. 

Wskaźniki emisji przyjęto na podstawie opracowania „Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń 
powietrza do celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP”, A. Warchałowski, 
K. Bebkiewicz, AIRPOMERANIA, Warszawa 2011 [9].Wskaźniki te przedstawiono poniŜej: 

Zanieczyszczenie 

Wskaźniki emisji – 
samochody cięŜarowe o masie 

całkowitej powyŜej 3,5 Mg  
[g/kg spalonego paliwa] 

pył 6,0 

tlenek węgla 32,5 

tlenki azotu 53,0 

NMLZO 12,5 

Tabela 1: Wskaźniki emisji ze spalania paliwa przez samochody cięŜarowe o masie powyŜej 3,5 t 



27 
 
 

Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji 
Zakład Produkcyjny nr 90 w Lublinie 

POLBRUK S.A. 

Emisję zanieczyszczeń ze spalania paliwa przez samochody cięŜarowe i maszyny robocze 
na etapie realizacji inwestycji przedstawiono w poniŜszej tabeli: 

Zanieczyszczenie 

Wskaźniki emisji 
samochody cięŜarowe o 

masie całkowitej powyŜej 
3,5 Mg  

[g/kg spalonego paliwa] 

ZuŜycie paliwa 
[kg/okres budowy] 

Emisja zanieczyszczeń 
[kg/okres budowy] 

pył 6,0 0,12 

tlenek węgla 32,5 0,65 

tlenki azotu 53,0 1,06 

NMLZO 12,5 

20 000 

0,25 
Tabela 2: Emisja zanieczyszczeń ze spalania paliwa przez samochody cięŜarowe i maszyny budowlane na etapie 

budowy 

Sposób obliczania emisji dla przykładowego zanieczyszczenia przedstawiono poniŜej:  

E pył  =
budowyokres

Mg

budowyokres

paliwakg

kg

g
12,010/000206 6 =×  

Emisja spalin z maszyn budowlanych i transportu kołowego nie stanowi większego zagroŜenia 
dla stanu jakości powietrza, z powodu stałego przemieszczania się maszyn i samochodów, a przede 
wszystkim z powodu przejściowego charakteru oddziaływania emisji na stan zanieczyszczenia 
powietrza.  

Emisja pyłu 

Na placu budowy będzie występować emisja pyłu do powietrza, związana przede wszystkim 
z ruchem maszyn budowlanych i pojazdów cięŜarowych oraz emisja pyłów generowana przez 
przejeŜdŜające samochody lub powstająca w wyniku „wtórnego pylenia”, czyli porywania przez 
wiatr materiałów pylistych z nieosłoniętych miejsc ich składowania czy nieczyszczonych dróg 
wewnętrznych. 

Ze względu na brak moŜliwości oszacowania emisji pyłu z powyŜszych procesów, pominięto go 
w obliczeniach. 

Przy zastosowaniu odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych oddziaływanie emisji 
pyłów moŜna ograniczyć do terenu budowy. 

W celu ograniczenia emisji pyłów z placu budowy naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

• unikać rozsypywania się materiałów pylistych na terenie budowy i drodze wewnętrznej; 

• osłaniać składowiska materiałów, zawierających frakcje pyłowe, przed działaniem wiatru; 

• w dni słoneczne i bezwietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia 
ze pomocą odpowiednich spryskiwaczy. 
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7.1.2 Emisja hałasu 

W trakcie realizacji inwestycji moŜe występować emisja hałasu do środowiska, związana z ruchem 
samochodów oraz maszyn budowlanych po terenie inwestycji. 

W celu ograniczenia oddziaływania maszyn budowlanych i środków transportu na klimat 
akustyczny, sprzęt naleŜy eksploatować i konserwować zgodnie z instrukcją obsługi. Maszyny 
i pojazdy nie powinny być przeciąŜane oraz eksploatowane na najwyŜszych obrotach silnika. 
W przeciwnym wypadku wystąpi wzrost poziomu hałasu.  

Na etapie budowy prace uciąŜliwe akustycznie nie będą prowadzone w nocy. 

7.1.3 Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne 

W przypadku przedmiotowej inwestycji etap realizacji będzie obejmował prace ziemne 
na ograniczoną skalę: wykonanie płyt fundamentowych na potrzeby posadowienia planowanych 
maszyn i urządzeń.  

Warunki gruntowo-wodne 

Planowana głębokość posadowienia fundamentów i płyt fundamentowych nie przekroczy  
5 m p.p.t., przy czym najgłębiej posadowione zostaną fundamenty pod wibroprasę (ok. 5 m p.p.t.), 
natomiast pozostałe obiekty zostaną posadowione na głębokości ok. 0,6-2 m p.p.t. 

Podczas prowadzonych dotychczas prac budowlanych nie napotkano sączenia wód podziemnych 
i nie było konieczności odwadniania wykopów, dlatego równieŜ obecnie nie przewiduje się ich 
odwadniania. 

Odprowadzanie ścieków 

Ścieki bytowe będą gromadzone w zbiornikach wbudowanych w przenośnie toalety. OpróŜnianie 
zbiorników będzie realizowane przez wyspecjalizowaną firmę. Nieczystości będą wywoŜone 
do najbliŜszej oczyszczalni ścieków.  

Warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych i przemieszczanych 
w związku z realizacją przedsięwzięcia 

Na etapie realizacji inwestycji nie będzie wytwarzana zanieczyszczona gleba, natomiast zostanie 
wytworzona niezanieczyszczona gleba w ilości około 300 m3. (ok. 600 Mg). 

W związku z tym, Ŝe nie będzie ona wykorzystywana na terenie inwestycji i konieczne będzie jej 
usunięcie z terenu przedsięwzięcia, będzie ona traktowana jako odpad o kodzie 17 05 04 – gleba 
i ziemia, w tym kamienie, inne niŜ wymienione w 17 05 03*.Wytworzony odpad zostanie 
przekazany specjalistycznej firmie celem dalszego zagospodarowania. 

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wytwarzania zanieczyszczonej gleby. JeŜeli 
jednak zostanie ona wytworzona, będzie stanowić odpad o kodzie 17 05 03* – gleba i ziemia, 
w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne. Wytworzony odpad zostanie przekazany 
specjalistycznej firmie celem dalszego zagospodarowania. 

Organizacja zaplecza budowy 

Materiały budowlane będą składowane na podłoŜu utwardzonym, dzięki czemu nie nastąpi 
przenikanie szkodliwych substancji do ziemi. Tankowanie i naprawy samochodów cięŜarowych 
oraz maszyn budowlanych będzie się odbywało poza terenem zakładu. Wyznaczone zostaną 
utwardzone miejsca postoju sprzętu budowlanego. 
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7.1.4 Rodzaje i ilości odpadów, które mogą powstać na etapie realizacji przedsięwzięcia 
oraz sposoby ich zagospodarowania 

Na etapie realizacji inwestycji będą powstawały odpady związane z pracami budowlanymi 
i porządkowymi, uŜytkowaniem sprzętu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego 
dla pracowników.  

Ilość wytwarzanych na etapie realizacji odpadów jest trudna do przewidzenia, dlatego dane 
zawarte w poniŜszej tabeli mają charakter wyłącznie szacunkowy. 

MoŜliwe będzie wytworzenie następujących rodzajów odpadów: 

L.p. Kod odpadów Rodzaj odpadów 
Masa odpadów 

[Mg/okres 
budowy] 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,15 
2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,05 
3 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0,10 

4 15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
(opakowania po materiałach malarskich) 

0,05 

5 15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki i ubrania ochronne 0,02 

6 15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki i ubrania ochronne inne 
niŜ wymienione w 15 02 02 

0,05 

7 17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadów materiałów ceramicznych i elementów 
wyposaŜenie inne niŜ wymienione w 17 01 06 

10,00 

8 17 02 01 Drewno 1,00 

9 17 02 03 
Tworzywo sztuczne (styropian, folia, pianka 

poliuretanowa) 0,50 

10 17 04 05 śelazo i stal 8,00 
11 17 04 07 Mieszaniny metali 0,05 
12 17 04 11 Kable inne niŜ wymienione w 17 04 10 0,02 

13 17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niŜ wymienione w 17 06 01 

i 17 06 03 
0,10 

14 17 08 02 
Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niŜ 

wymienione w 17 08 01 0,10 

15 17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaŜu 
inne niŜ wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

4,50 

16 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 0,50 
Tabela 3: MoŜliwe do wytworzenia rodzaje odpadów na etapie realizacji inwestycji 

W myśl przepisów ustawy o odpadach wytwórcą odpadów, powstających w wyniku prac 
budowlanych jest podmiot, który wykonuje usługę w zakresie budowy. Na nim ciąŜy obowiązek 
uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, związanych z gospodarowaniem odpadami, chyba 
Ŝe umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. 

Odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia będą segregowane oraz tymczasowo 
magazynowane w pojemnikach, zapewnionych przez wykonawcę robót. Odpady niebezpieczne, 
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jakie mogą pojawiać się w ramach robót budowlanych, będą segregowane i oddzielane 
od odpadów obojętnych i nieszkodliwych. Odpady komunalne będę podobnie jak budowlane 
gromadzone w osobnych pojemnikach przeznaczonych na te odpady (zabezpieczenie w pojemniki 
równieŜ będzie po stronie wykonawcy prac). 

Wytworzone odpady zostaną przekazane uprawnionej firmie, celem ich odzysku bądź 
unieszkodliwienia. Na terenie inwestycji nie będzie prowadzony odzysk wytworzonych odpadów. 

7.2 Faza eksploatacji 

7.2.1 Gospodarka odpadami 

7.2.1.1 Rodzaje odpadów powstających w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia i sposoby ich 
zagospodarowania  

Obecnie wytwarzanie odpadów na terenie Zakładu reguluje pozwolenie na wytwarzanie odpadów 
(Decyzja Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 maja 2010 r., znak OŚ-GO.I.7639-64/10), które 
stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego opracowania. 

Maksymalne ilości poszczególnych rodzajów odpadów, dopuszczonych do wytwarzania w ciągu 
roku, przedstawiono w poniŜszych tabelach: 

L.p. 
Rodzaje odpadu 

(zgodnie z katalogiem odpadów) 
Kod 

odpadu 
Ilo ść 

[Mg/rok] 
Sposób i miejsce 

magazynowania odpadów 

ODPADY NIEBEZPIECZNE  

1. Inne oleje hydrauliczne 13 01 13* 3,00 

2. 
Inne oleje silnikowe, przekładniowe 

i smarowe 
13 02 08* 0,50 

3. 
Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 
15 01 10* 0,20 

4. 

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) 

15 02 02* 0,50 

5. Filtry olejowe 16 01 07* 0,50 
6. Płyny hamulcowe 16 01 13* 0,01 

7. 
Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające substancje niebezpieczne 
16 01 14* 0,05 

8. 
Niebezpieczne elementy inne niŜ 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11 
16 01 21* 0,10 

9. 
ZuŜyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niŜ 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

16 02 13* 0,20 

magazynowane selektywnie 
w oznakowanych, 

przeznaczonych do tego celu 
pojemnikach, beczkach na 

terenie Magazynu Odpadów 
Niebezpiecznych 

10 Baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01* 0,20 

magazynowane w sposób 
uporządkowany na paletach na 
terenie Magazynu Odpadów 

Niebezpiecznych 
Tabela 4: Rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do wytwarzania w Zakładzie (stan obecny) 
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L.p. 
Rodzaje odpadu 

(zgodnie z katalogiem odpadów) 
Kod 

odpadu 
Ilo ść 

[Mg/rok] 
Sposób i miejsce 

magazynowania odpadów 

ODPADY INNE NI ś NIEBEZPIECZNE  

1. Odpady tworzyw sztucznych 07 02 13 0,50 

magazynowane 
w oznakowanych, 

przeznaczonych do tego celu 
pojemnikach na terenie hali 

produkcyjnej 

2. Odpady betonowe i szlam betonowy 10 13 14 1000,0 

magazynowane luzem w sposób 
uporządkowany, 

na utwardzonym, oznakowanym 
placu 

3. Wybrakowane wyroby 10 13 82 1200,0 

magazynowane luzem w sposób 
uporządkowany, 

na utwardzonym, oznakowanym 
placu 

4. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 1,00 
5. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 2,00 
6. Opakowania z drewna 15 01 03 10,00 
7. Opakowania z metalu 15 01 04 2,00 

magazynowane selektywnie 
w oznakowanych pojemnikach 

zlokalizowanych 
na utwardzonym placu 

8. 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niŜ wymienione w 15 02 02 

15 02 03 0,30 

magazynowane 
w oznakowanych, 

przeznaczonych do tego celu 
pojemnikach na terenie hali 

produkcyjnej 

9. ZuŜyte opony 16 01 03 0,50 

magazynowane 
w oznakowanych pojemnikach 

zlokalizowanych 
na utwardzonym placu 

10 
ZuŜyte urządzenia inne niŜ wymienione w 

16 02 09 do  
16 02 13 

16 02 14 0,10 

magazynowane 
w oznakowanych, 

przeznaczonych do tego celu 
pojemnikach na terenie 

pomieszczenia magazynowego 

11 
Elementy usunięte ze zuŜytych urządzeń 

inne niŜ wymienione w 16 02 15 
16 02 16 0,10 

magazynowane 
w oznakowanych, 

przeznaczonych do tego celu 
pojemnikach na terenie 

pomieszczenia magazynowego 

12 
Baterie alkaliczne  

(z wyłączeniem 16 06 03) 
16 06 04 0,05 

magazynowane 
w oznakowanych, 

przeznaczonych do tego celu 
pojemnikach na terenie hali 

produkcyjnej 

13 śelazo i stal 17 04 05 300 

magazynowane luzem w sposób 
uporządkowany, 

na utwardzonym, oznakowanym 
placu 

14 Mieszaniny metali 17 04 07 100 

magazynowane luzem w sposób 
uporządkowany, 

na utwardzonym, oznakowanym 
placu 

Tabela 5: Rodzaje i ilości odpadów innych niŜ niebezpieczne dopuszczonych do wytwarzania w Zakładzie  
(stan obecny) 
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W zakładzie wdroŜono własną Politykę Ochrony Środowiska POLBRUK S.A. i Politykę Ochrony 
Środowiska irlandzkiego koncernu CRH.plc do którego naleŜy firma POLBRUK S.A. 
Obowiązujące w zakładzie procedury oraz zarządzanie produkcją są prowadzone w taki sposób, 
aby maksymalnie ograniczyć ilości powstających odpadów. Jest to tym bardziej waŜne, 
Ŝe przyczynia się do obniŜenia kosztów prowadzonej działalności. Zastosowanie nowoczesnej 
technologii produkcji, skuteczna kontrola jakości i korzystanie z dobrej jakości surowców 
w znacznym stopniu wpływają na jakość wytwarzanych wyrobów oraz ograniczenie ilości 
produktów wybrakowanych. 

Nie jest moŜliwe całkowite wyeliminowanie odpadów w realizowanych procesach produkcyjnych, 
natomiast w ramach dbałości o ograniczenie ilość odpadów kierownictwo zakładu zwraca 
szczególną uwagę na prawidłowość procesów produkcyjnych oraz prawidłowe postępowanie 
z poszczególnymi rodzajami odpadów. Ponadto w zakładzie nadzorowane jest selektywne 
gromadzenie wytworzonych odpadów w sposób zapobiegający zmieszaniu poszczególnych 
rodzajów odpadów.  

Wytwarzane odpady są w pierwszej kolejności przekazywane do recyklingu materiałowego 
lub innych procesów odzysku. Dopiero odpady nieprzydatne z punktu widzenia odzysku są 
przekazywane do unieszkodliwienia. Odbiorcami odpadów są kaŜdorazowo podmioty posiadające 
stosowne decyzje administracyjne na gospodarowanie odpadami, a w dozwolonych przepisami 
przypadkach odpady mogą być odbierane przez osoby fizyczne. 

Transport odpadów odbywa się środkami własnymi odbiorcy odpadów. 

Szacuje się, Ŝe w związku ze zwiększeniem moŜliwości produkcyjnych Zakładu ilość 
wytwarzanych odpadów moŜe wzrosnąć 2-krotnie w stosunku do stanu obecnego, przy czym 
rzeczywista ilość wytwarzanych odpadów jest niŜsza od przytoczonych w powyŜszej tabeli ilości 
maksymalnych określonych w pozwoleniu. 

Sposób postępowania z odpadami nie zmieni się w stosunku do stanu obecnego, tzn.: 

• odpady magazynowane będą w wyznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych miejscach 
na terenie Zakładu (w tym: utwardzone podłoŜe, zamknięte pojemniki, zabezpieczone 
przed dostępem osób postronnych itp.); 

• nadzorowana będzie selektywna zbiórka odpadów; 

• wytwarzane odpady są w pierwszej kolejności przekazywane do recyklingu materiałowego 
lub innych procesów odzysku; 

• wyłącznie odpady nieprzydatne z punktu widzenia odzysku będą przekazywane 
do unieszkodliwienia; 

• odbiorcami odpadów będą kaŜdorazowo podmioty posiadające stosowne decyzje 
administracyjne na gospodarowanie odpadami, a w dozwolonych przepisami przypadkach 
– osoby fizyczne; 

• gospodarka odpadami regulowana będzie wymaganymi decyzjami administracyjnymi. 

Przy prawidłowo prowadzonej gospodarce odpadami oddziaływanie na środowisko ograniczone 
będzie do minimum. 



33 
 
 

Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji 
Zakład Produkcyjny nr 90 w Lublinie 

POLBRUK S.A. 

7.2.1.2 Odzysk odpadów 

Zakład posiada obecnie zezwolenie na przetwarzanie odpadów poprzez odzysk popiołów lotnych 
(Decyzja Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 lutego 2015 r., znak OŚ-EO-I.6233.75.2014). 

Decyzja ta stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego opracowania. 

Rodzaje i masa odpadów przewidywanych do przetwarzania poprzez odzysk R5 (recykling lub 
odzysk innych materiałów nieorganicznych) w skali roku przedstawiają się następująco: 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Maksymalna ilość 
przewidywana do 

przetwarzania w skali roku 

10 01 02 popioły lotne z węgla 7 000 Mg/rok 

10 01 17 
popioły lotne ze współspalania 

nie zawierające substancji 
niebezpiecznych 

7 000 Mg/rok 

Tabela 6: Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania w ciągu roku 

PowyŜsze odpady poddawane są odzyskowi zamiennie, dlatego ich ilość nie przekraczała 
7 000 Mg/rok (przy obecnej wielkości produkcji zapotrzebowanie instalacji na popioły to 
ok. 3 000 Mg/rok). 

Na terenie Zakładu popioły magazynowane są w przeznaczonym na ten cel silosie, a przetwarzanie 
odpadów polega na wbudowaniu popiołów lotnych w masę betonową na etapie jej produkcji 
poprzez zastąpienie określonej ilości cementu odpadowymi popiołami lotnymi i zmieszanie 
w odpowiednich proporcjach z cementem, piaskiem, kruszywem, plastyfikatorami i wodą zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami branŜowymi. 

Po realizacji planowanej inwestycji zapotrzebowanie Zakładu na popioły lotne przetwarzane 
poprzez odzysk R5 (recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych) w skali roku nie 
przekroczy ilości określonych posiadanym zezwoleniu na przetwarzanie odpadów (szacunkowe 
zapotrzebowanie na popioły wynosić będzie 6 500 Mg/rok). 

Na terenie Zakładu popioły będą magazynowane w przeznaczonych na ten cel silosach, 
a przetwarzanie odbywać się będzie w dotychczasowy sposób. 

7.2.2 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

7.2.2.1 Usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód 

Wody powierzchniowe 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) 
o nazwie Bystrzyca od zbiornika Zemborzyckiego do ujścia (PLRW20001524699,), która naleŜy 
do dorzecza Wisły (region wodny Środkowej Wisły, scalona część wód SW0526). Powierzchnia 
zlewni wynosi 144,16 km2. 

W Załączniku 1 do Programu wodno-środowiskowego kraju Bystrzyca od zbiornika 
Zemborzyckiego do ujścia (PLRW20001524699) została zdefiniowana jako naturalna część wód.  

Zgodnie z art. 38d ust. 2 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 t.j.) celem 
środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne 
lub silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód 
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powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód, a takŜe zapobieganie pogorszeniu ich 
stanu. 

Cele te realizuje się poprzez podejmowanie działań zawartych w Programie wodno-
środowiskowym kraju, w szczególności działań polegających na: 

1) stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe oraz 
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego; 

2) zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych substancji 
priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Stan tej JCWP określono jako zły, a realizację celów środowiskowych – jako zagroŜoną. 
Zastosowano dla niej derogację czasową 4(4)-1 (brak moŜliwości technicznych): wpływ 
działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia 
celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych moŜliwych do zastosowania 
w celu poprawy stanu JCW. 

Lokalizację Zakładu na tle JCWP przedstawiono poniŜej: 

 
Rysunek 9: Lokalizacja inwestycji na tle JCWP 

Wody podziemne 

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze JCWPd nr 107 (PLGW2300107), która znajduje 
się w regionie wodnym Środkowej Wisły. Jej powierzchnia wynosi 5326,34 km2. 

Strefa aktywnej wymiany wód w obrębie kredy górnej sięga 100-150 m p.p.t. UŜytkowe poziomy 
wodonośne związane są z tą strefą.  

Wody o mineralizacji >1 g/dm3 występują w utworach kredy dolnej, jury oraz niektórych ogniw 
paleozoiku. Strop kredy dolnej występuje na głębokości 450-1100 m. 
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JCWPd 107 charakteryzuje się nadwyŜką zasobów wód podziemnych w odniesieniu do wielkości 
poboru, wynoszącego około 15 % wielkości zasobów.  

NA obszarze JCWPd nie występują zanieczyszczenia wód podziemnych. Wody są dobrej jakości, 
wymagają jedynie prostego uzdatniania. 

Cały obszar JCWPd 107 leŜy w obrębie górnokredowego zbiornika Niecka Lubelska, w GZWP 
406 i 407 (Zbiornik Lublin i Zbiornik Chełm-Zamość). 

Zgodnie z art. 38e ustawy Prawo wodne celem środowiskowym dla jednolitych części wód 
podziemnych jest: 

• zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; 

• zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 

• ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a takŜe zapewnianie równowagi między 
poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 

Stan chemiczny JCWPd 107 określono jako dobry, a osiągnięcie dobrego stanu chemicznego jako 
niezagroŜone. 

Stan ilościowy JCWPd 107 określono jako słaby (w subczęści), a osiągnięcie dobrego stanu 
ilościowego jako zagroŜone. Zastosowanie dla tej JCWPd ma derogacja 4(4)-1 (derogacje czasowe 
– brak moŜliwości technicznych, uzasadnienie derogacji: ze względu na znaczący pobór wody 
z poziomu kredowego przez ujęcia aglomeracji lubelskiej). 

Lokalizację Zakładu na tle JCWPd 107 przedstawiono poniŜej: 

 
Rysunek 10: Lokalizacja inwestycji na tle JCWPd 107 
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7.2.2.2 Pobór wód 

Woda wykorzystywana na terenie inwestycji pochodzi ze studni zlokalizowanej na terenie 
Zakładu. 

Pobór wód z własnego ujęcia jest regulowany posiadanym przez Zakład pozwoleniem 
wodnoprawnym (Decyzja Prezydenta Miasta Lublin z dn. 11 stycznia 2016 r.,  
znak OŚ-OW-I.6341.89.2015). 

Zgodnie z powyŜszym pozwoleniem Zakład nie moŜe przekroczyć następujących ilości pobieranej 
wody: 

• Qh max = 13 m3/h 

• Qd śr = 134 m3/d 

• Qroczne = 50 000 m3/rok 

Posiadane przez Zakład pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych stanowi Załącznik 
nr 3 do niniejszego opracowania.  

7.2.2.3 Zapotrzebowanie na wodę do celów produkcyjnych 

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez prowadzącego instalację, zuŜycie wody do celów 
technologicznych kształtuje się obecnie na poziomie 4 500 m3/rok. 

Po realizacji inwestycji zuŜycie wody do celów technologicznych wzrośnie do poziomu 
10 000 m3/rok. 

7.2.2.4 Zapotrzebowanie na wodę do celów socjalno-bytowych 

Bilans teoretyczny zapotrzebowania na wodę opracowany został na podstawie norm zuŜycia wody, 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku, w sprawie 
określenia przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70).  

Obecnie Zakład zatrudnia 34 osoby (10 pracowników biurowych i 24 pracowników produkcji). 

ZuŜycie wody na cele socjalno-bytowe wyliczono w oparciu o normy określone w Tabeli 3: 
"Przeciętne normy zuŜycia wody w usługach" pkt. VI "Zakłady pracy", lp. 42 "Zakłady pracy”, 
przy czym przyjęto następujące zuŜycie wody przez pracowników: 

• pracownicy biurowi: 0,45 m3/osobę/miesiąc; 

• pracownicy produkcji: 1,50 m3/osobę/miesiąc. 

Sposób obliczeń przedstawiono poniŜej: 

ZuŜycie wody cele socjalno-bytowe = 
rok

m

rok

miesiecy

miesiac

m

miesiac

m 333

48612)5,12445,010( =××+×  

Po realizacji planowanej inwestycji Zakład będzie zatrudniać 45 osób (10 pracowników biurowych 
i 35 pracowników produkcji). 

ZuŜycie wody na cele socjalno-bytowe wyliczono analogicznie jak dla stanu obecnego. 

Sposób obliczeń przedstawiono poniŜej: 

ZuŜycie wody cele socjalno-bytowe = 
rok

m

rok

miesiecy

miesiac

m

miesiac

m 333

68412)5,13545,010( =××+×  
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7.2.2.5 Odprowadzanie ścieków technologicznych 

W wyniku pracy Zakładu nie powstają ścieki przemysłowe, gdyŜ całość wody zuŜywanej na cele 

technologiczne wykorzystywana jest do produkcji masy betonowej. 

Po realizacji planowanej inwestycji nadal nie będą powstawać ścieki przemysłowe. 

Uruchomienie produkcji kostki metodą płukania równieŜ nie będzie źródłem emisji ścieków 
przemysłowych, poniewaŜ powstające w wyniku płukania popłuczyny pompowane będą 
do recyklingu, a oczyszczona woda będzie wykorzystywana w procesie produkcji betonu. 

7.2.2.6 Odprowadzanie ścieków bytowych 

Przyjęto, Ŝe ilość powstających ścieków bytowych jest równa ilości wody zuŜywanej na cele 
socjalno-bytowe, tj. 486 m3/rok obecnie i 684 m3/rok po realizacji inwestycji. 

Ścieki bytowe odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Po realizacji inwestycji 
sposób odprowadzania ścieków bytowych nie ulegnie zmianie. 

7.2.2.7 Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 

Wody opadowe z dachów i terenów utwardzonych odprowadzane są do miejskiej kanalizacji 
burzowej. Ilość odprowadzonych wód opadowych została policzona poniŜej: 

Ilość wód opadowych z dachów 

Ilość wód opadowych z dachów (Q1) będzie maksymalnie wynosić: 

Powierzchnia dachów :    F= 2,88 [ha] 

Q1= F*q*φ 

gdzie: 

q - natęŜenie deszczu 130 dm3/s*ha ( c=1, t=15 min) 

φ - 0,90 

Q1 = 2,88 ha * 130 dm3/s*ha * 0,90 = 336,96 dm3/s  

Wynika z tego, Ŝe całkowita objętość ścieków opadowych z ww. odwadnianej powierzchni, 
przy załoŜeniu trwania deszczu miarodajnego t=15 min (900 sekund) wyniesie: 

V1= 336,96 dm3/s x 900 s/godz = 303,264 m3/godz 

Maksymalna roczna ilość odprowadzanych ścieków z dachów przy załoŜeniu maksymalnej 
wysokości rocznego opadu 0,7 m3, wyniesie: 

V1 max = 28800 m2 x 0,7 m/rok = 20160 m3/rok  
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Ilość wód opadowych z powierzchni utwardzonej 

Ilość wód opadowych z powierzchni utwardzonej (Q2) będzie maksymalnie wynosić: 

Powierzchnia utwardzona    F= 7,4486 [ha] 

Q2 = F*q*φ 

gdzie: 

q - natęŜenie deszczu 130 dm3/s*ha ( c=1, t=15 min) 

φ - 0,80 

Q2 = 7,4486 ha * 130 dm3/s*ha * 0,80 = 774,6544 dm3/s  

Wynika z tego, Ŝe całkowita objętość ścieków opadowych z ww. odwadnianej powierzchni, 
przy załoŜeniu trwania deszczu miarodajnego t=15 min (900 sekund) wyniesie: 

V2= 774,6544 dm3/s x 900 s = 697,189 m3/godz  

Maksymalna roczna ilość odprowadzanych ścieków z powierzchni utwardzonych przy załoŜeniu 
maksymalnej wysokości rocznego opadu 0,7 m3, wyniesie: 

V2 max = 74486 m2 x 0,7 m/rok = 52140,2 m3/rok  

Ilość wód opadowych z terenu inwestycji 

Maksymalna roczna ilość odprowadzanych ścieków opadowych z terenu inwestycji wyniesie: 

Vmax = 20160 m3/rok + 52140,2 m3/rok = 72300,2 m3/rok 

Sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych po realizacji inwestycji nie zmieni się 
w stosunku do stanu obecnego (nadal będą odprowadzane do miejskiej kanalizacji burzowej).  

W związku z tym, Ŝe nie przewiduje się zwiększenia powierzchni budynków ani powierzchni 
utwardzonej (planowane silosy posadowione zostaną na powierzchni obecnie juŜ utwardzonej), 
po realizacji inwestycji ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych nie wzrośnie 
w stosunku do stanu obecnego. 

7.2.2.8 Wpływ inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne 

Wody powierzchniowe 

Po realizacji planowanej inwestycji:  

• nadal nie będą powstawać ścieki przemysłowe; 

• ścieki bytowe odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej; 

• wody opadowe odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji burzowej. 

Planowana inwestycja nie spowoduje zmian w sposobie odprowadzania ścieków z terenu Zakładu, 
a zatem moŜna uznać, Ŝe jej realizacja nie wpłynie negatywnie na realizację celów 
środowiskowych dla JCWP, na terenie której zlokalizowany jest przedmiotowy Zakład. 

Wody podziemne 

Zaopatrzenie planowanej inwestycji w wodę zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji 
odbywać się będzie w dotychczasowy sposób, tj. w oparciu o studnię zlokalizowaną na terenie 
inwestycji.  
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Warunki poboru wód z własnego ujęcia reguluje posiadane przez Zakład pozwolenie 
wodnoprawne (Decyzja Prezydenta Miasta Lublin z dn. 11 stycznia 2016 r., por. Załącznik nr 3 
do niniejszego opracowania), zgodnie z którym Zakład nie moŜe przekroczyć następujących ilości 
pobieranej wody: 

• Qh max = 13 m3/h 

• Qd śr = 134 m3/d 

• Qroczne = 50 000 m3/rok 

Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, Ŝe po realizacji inwestycji szacunkowa ilość wody 
pobieranej z ujęcia nie wzrośnie w stosunku do stanu obecnego, a prawdopodobnie będzie 
mniejsza niŜ obecnie w związku z planowanym zmniejszeniem sprzedaŜy wody firmom 
dzierŜawiącym.  

Szczegóły przedstawia poniŜsza tabela: 

 OBECNIE PO REALIZACJI 
INWESTYCJI 

CELE TECHNOLOGICZNE 4 500 m3/rok 10 000 m3/rok 

CELE SOCJALNO-BYTOWE 486 m3/rok 684 m3/rok 

SPRZEDAś INNYM PODMIOTOM 19 000 m3/rok 12 000 m3/rok 

SUMA 23 986 m3/rok 22 684 m3/rok 
Tabela 7: Szacunkowe zapotrzebowanie Zakładu na wodę (obecnie i po realizacji inwestycji) 

W związku z tym, Ŝe: 

• pobór wód ze studni odbywać się będzie w sposób zgodny z warunkami pozwolenia 
wodnoprawnego i w ilościach nie przekraczających wartości w nim określonych; 

• Zakład podejmuje szereg działań, zapobiegających wprowadzaniu zanieczyszczeń do wód 
lub do gruntu i ich infiltracji do wód podziemnych (np. odprowadzanie ścieków bytowych 
do kanalizacji miejskiej, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do miejskiej 
kanalizacji burzowej, nadzór nad porządkiem wokół studni i zabezpieczenie jej przed 
dostępem osób postronnych, wydzielenie tras poruszania się pojazdów po powierzchniach 
utwardzonych itp.); 

naleŜy uznać, Ŝe projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na wody 
podziemne, ani na realizację wyznaczonych dla nich celów środowiskowych. 

7.2.3 Oddziaływanie na powietrze 

7.2.3.1 Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza  

Obecnie emisja zanieczyszczeń do powietrza odbywa się z następujących źródeł: 

• 2 silosów magazynowych cementu i popiołu o pojemności 600 Mg (emitory E2 i E3); 

• 2 silosów magazynowych cementu i popiołu o pojemności 60 Mg (emitory E4 i E5); 

• odciągu z wibroprasy (emitor E6); 

• odpylanie mieszarek betonowni (emitor E7). 
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Po realizacji planowanej inwestycji nowy węzeł betoniarski zastąpi węzeł istniejący, który 
przestanie funkcjonować, a w związku z tym emitory odprowadzające zanieczyszczenia z procesu 
załadunku silosów materiałami pylistymi (emitory E2-E5) oraz emitor odpylania mieszarek 
betonowni (E7) takŜe przestaną pracować. 

Emisja zanieczyszczeń z emitora E6 (odciąg z wibroprasy OMAG) pozostanie na dotychczasowym 
poziomie. 

Nowymi źródłami emisji zanieczyszczeń będzie: 

• 6 silosów na spoiwa (cement i popiół) o pojemności 120 Mg kaŜdy (emitory E8-E13); 

• odciąg z planowanej wibroprasy (emitor E14). 

Planowane mieszarki zostaną wyposaŜone w system odpylający nie powodujący emisji 
zanieczyszczeń na zewnątrz. 

Dodatkowo emisję zanieczyszczeń powodować będzie ruch pojazdów po terenie zakładu (emisja 
gazów i pyłów ze spalania paliw w silnikach pojazdów) – emitory L1-L4. 

Obecnie obiekt zaopatrywany jest w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, a woda do celów 
uŜytkowych jest ogrzewana elektrycznie. 

W związku z powyŜszym emisja z procesów energetycznych nie następuje. 

Po realizacji planowanego przedsięwzięcia sposób ogrzewania obiektów nie ulegnie zmianie. 

W związku z powyŜszym emisja z procesów energetycznych nie następuje obecnie i nie będzie 
następować po realizacji inwestycji. 
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Lokalizację emitorów istniejących i planowanych przedstawiono poniŜej: 

 
Rysunek 11: Lokalizacja emitorów (istniejących i planowanych) 

7.2.3.2 Emisja ze źródeł istniejących obecnie 

ŹRÓDŁA OBJĘTE POZWOLENIEM 

Obecnie w skład eksploatowanej przez Zakład instalacji wchodzą cztery zbiorniki (silosy) 
do magazynowania cementu i popiołu (dwa o pojemności 600 Mg i dwa o pojemności 60 Mg). 
KaŜdy ze zbiorników wyposaŜony jest w filtr odpylający, gwarantujący stęŜenie pyłu za filtrem 
na poziomie nie przekraczającym 20 mg/m3. 

Wielkość emisji zanieczyszczeń z powyŜszych zbiorników reguluje Decyzja Prezydenta Miasta 
Lublin z dnia 31 grudnia 2010 r., znak OŚ.OŚ.II.7642-17/10, udzielająca Zakładowi pozwolenie 
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na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 
opracowania. 

Dopuszczalna emisja zanieczyszczeń z silosów (łącznie) 

Dopuszczalna łączna wielkość emisji pyłów wprowadzanych do powietrza w wyniku eksploatacji 
powyŜszych zbiorników, określona w powyŜszym pozwoleniu, wynosi: 

• pył ogółem: 0,01242 Mg/rok; 

• pył zawieszony: 0,01242 Mg/rok. 

Maksymalny czas pracy w ciągu roku, określony w powyŜszym pozwoleniu, wynosi:  

• dla zbiorników o pojemności 600 Mg: 380 h/rok; 

• dla zbiorników o pojemności 60 Mg: 70 h/rok. 

Maksymalna emisja zanieczyszczeń z pojedynczego silosu 

Cement i popiół magazynowane są w silosach wyposaŜonych w podajniki ślimakowe oraz filtry 
odpylające gwarantujące stęŜenie pyłu za filtrem na poziomie nie przekraczającym 20 mg/m3.  

Przesyp cementu i popiołu z samochodu do silosów odbywa się za pomocą spręŜonego powietrza 
dostarczanego ze spręŜarki znajdującej się na samochodzie. 

Parametry instalacji transportu pneumatycznego i odpylacza: 

• stęŜenie zapylenia za filtrem pył Smax = 20 mg/m3 

• wydajność transportu   V = 690 m3/h 

Maksymalną wielkość emisji pyłu policzono w następujący sposób: 

Emisja max= 
h

kg

h

m

m

mg
0138,010/69020 6

3

3
=× −  

Roczna emisja zanieczyszczeń z pojedynczego silosu 

Roczną emisję pyłu policzono z uwzględnieniem czasu pracy poszczególnych emitorów: 

• dla zbiorników o pojemności 600 Mg: 380 h/rok; 

• dla zbiorników o pojemności 60 Mg: 70 h/rok. 

Sposób wykonania obliczeń dla przykładowego emitora przedstawiono poniŜej: 

Emisja rocznaE2= 
rok

Mg

rok

h

h

kg
005244,010/3800138,0 3 =× −  

Zestawienie informacji o wielkości emisji przedstawia Tabela 8. 

ŹRÓDŁA ZGŁOSZONE ORGANOWI OCHRONY ŚRODOWISKA 

Instalacja wyciągowa wentylacji mechanicznej odciągu od wibroprasy i odpylenia mieszarek 
betonowni eksploatowanych przez POLBRUK S.A. została zgłoszona organowi ochrony 
środowiska.  

Przyjęcie zgłoszenia zostało potwierdzone pismem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
Lublin z dnia 31 grudnia 2010 r., znak OŚ.OŚ.II.7642-18/10. 
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Emisja zanieczyszczeń z wibroprasy OMAG 

Zgodnie ze złoŜonym zgłoszeniem, system wywiewny z urządzenia tworzy odciąg znad maszyny 
OMAG. Wydajność wyciąganego powietrza wynosi 3,7 m3/h. Czas pracy wyciągu wynosi około 
4 800 h/rok. Wielkość emisji pyłu z tego źródła została określona na poziomie 0,017 kg/h,  
a przy przyjętym czasie pracy wynosi 0,0816 Mg/rok. 

Emisja zanieczyszczeń z mieszarek betonu 

Zgodnie ze złoŜonym zgłoszeniem, czas pracy emitora odprowadzającego zanieczyszczenia 
pyłowe z systemu odpylania mieszarek betonowni wynosi około 2 godzin dziennie, czyli około 
730 h/rok. Wielkość emisji zanieczyszczeń kształtuje się na poziomie 0,0085 kg/rok, a przy 
przyjętym czasie pracy wynosi 0,006205 Mg/rok. 

Źródła juŜ nie funkcjonujące  

W przytoczonym powyŜej dokumencie była równieŜ mowa o przyjęciu zgłoszenia instalacji 
kotłowni olejowej. Instalacja ta obecnie juŜ nie jest eksploatowana. 

ZESTAWIENIE EMISJI Z ISTNIEJ ĄCYCH ŹRÓDEŁ 

Wielkość emisji z istniejącej linii technologicznej przedstawia się w sposób następujący: 

Emitor Źródło 

Max 
czas 

pracy 
[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia 

Wielkość 
emisji [kg/h] 

Wielkość 
emisji 

[Mg/rok] 

E2 
silos cementu lub popiołu 

o pojemności 600 Mg 
380 

pył  
(TSP = PM10) 

0,0138 0,005244 

E3 
silos cementu lub popiołu 

o pojemności 600 Mg 
380 

pył  
(TSP = PM10) 

0,0138 0,005244 

E4 
silos cementu lub popiołu 

o pojemności 60 Mg 
70 

pył  
(TSP = PM10) 

0,0138 0,000966 

E5 
silos cementu lub popiołu 

o pojemności 60 Mg 
70 

pył  
(TSP = PM10) 

0,0138 0,000966 

E6 odciąg z wibroprasy OMAG 4800 
pył  

(TSP = PM10) 
0,017 0,0816 

E7 
odpylanie mieszarek 

betonowni 
730 

pył  
(TSP = PM10) 

0,0085 0,006205 

Tabela 8: Wielkość emisji zanieczyszczeń z istniejących źródeł 

7.2.3.3 Emisja ze źródeł istniejących po realizacji inwestycji 

Po realizacji planowanej inwestycji nowy węzeł betoniarski zastąpi węzeł istniejący, który 
przestanie funkcjonować. 

W związku z tym emitory odprowadzające zanieczyszczenia z procesu załadunku silosów 
materiałami pylistymi (emitory E2-E5) oraz emitor odpylania mieszarek betonowni (E7) przestaną 
funkcjonować. 

Emisja zanieczyszczeń z emitora E6 (odciąg z wibroprasy OMAG) pozostanie na dotychczasowym 
poziomie. 



44 
 
 

Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji 
Zakład Produkcyjny nr 90 w Lublinie 

POLBRUK S.A. 

7.2.3.4 Emisja zanieczyszczeń ze źródeł planowanych 

SILOSY SPOIW (CEMENTU I POPIOŁU) 

Dodatkowymi źródłami emisji zanieczyszczeń zorganizowanej będą nowe silosy magazynowe 
spoiw o pojemności 120 Mg kaŜdy, w których będą magazynowane cement i popiół. 

Emisja godzinowa 

Nowe silosy załadowywane będą z cementowozów pneumatycznie, a takŜe, podobnie jak silosy 
juŜ funkcjonujące, wyposaŜone będą w filtry tkaninowe gwarantujące stęŜenie pyłu za filtrem 
na poziomie nie przekraczającym 20 mg/m3, dlatego wielkość emisji godzinowej pyłu przyjęto 
na podstawie aktualnie obowiązującego pozwolenia, tj. 0,0138 kg/h. 

Emisja roczna 

Wielkość emisji rocznej dla poszczególnych emitorów policzono na podstawie emisji godzinowej 
oraz planowanej ilości załadunków silosów materiałami pylistymi. 

Planowane zuŜycie surowców w nowym węźle betoniarskim kształtować się będzie następująco: 

• cement: 36 500 Mg/rok; 

• popiół: 6 500 Mg/rok. 

Ilość załadunków poszczególnych materiałów policzono, dzieląc roczne zuŜycie danego surowca 
przez ilość przeładowywaną podczas jednego załadunku. 

Otrzymane wyniki przedstawia poniŜsza tabela: 

Surowiec  CEMENT POPIÓŁ 

Roczne zuŜycie [Mg] 36 500 6 500 

Ilość przeładowywana 
jednorazowo [Mg] 

27 27 

Ilość załadunków 
w ciągu roku 

1352 241 

Tabela 9: Liczba załadunków planowanych zbiorników magazynowych surowców pylistych 

Emisja roczna z załadunku planowanych zbiorników magazynowych materiałów pylistych 
(silosów cementu i popiołu) przy uwzględnieniu czasu trwania pojedynczego załadunku (poniŜej 
1 godziny). 

Emisja roczna = 
rok

Mg

rok

kg

rok

zaladunkow

zaladunek

h

h

kg
0220,09834,21)2411352(10138,0 ≈=+××  

Czas pracy poszczególnych emitorów 

Czas załadunku silosu nie przekracza 1 godziny. W związku z powyŜszym czas pracy zespołu 
silosów przedstawia się następująco: 

Czas pracy zespołu emitorów = 
rok

h

rok

zaladunkow

zaladunek

h
1593)2411352(1 =+×  



45 
 
 

Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji 
Zakład Produkcyjny nr 90 w Lublinie 

POLBRUK S.A. 

W związku z tym, Ŝe surowce dowoŜone będą w miarę zapotrzebowania, przyjęto, Ŝe maksymalny 
czas pracy planowanych silosów będzie taki sam, jak silosów juŜ istniejących (380 h). Wielkość 
emisji rocznej dla poszczególnych emitorów przyjęto jako 1/6 wielkości emisji dla całego zespołu 
emitorów. 

Wielkość emisji pyłu z planowanych silosów przedstawiono poniŜej:  

Źródło Emitor 
Maksymalny 
czas pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia 

Wielkość 
emisji 
[kg/h] 

Wielkość 
emisji 

[Mg/rok]  
silos cementu lub popiołu 

o pojemności 120 Mg E8 380 
pył zawieszony 

PM10 
0,0138 

silos cementu lub popiołu 
o pojemności 120 Mg E9 380 

pył zawieszony 
PM10 

0,0138 

silos cementu lub popiołu 
o pojemności 120 Mg E10 380 

pył zawieszony 
PM10 

0,0138 

silos cementu lub popiołu 
o pojemności 120 Mg E11 380 

pył zawieszony 
PM10 

0,0138 

silos cementu lub popiołu 
o pojemności 120 Mg E12 380 

pył zawieszony 
PM10 

0,0138 

silos cementu lub popiołu 
o pojemności 120 Mg E13 380 

pył zawieszony 
PM10 

0,0138 

0,0220 

Tabela 10: Wielkość  emisji zanieczyszczeń z planowanych silosów 

ODCIĄG PLANOWANEJ WIBROPRASY 

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie takŜe odciąg planowanej wibroprasy. 

Przewiduje się, Ŝe wibroprasa wyposaŜona będzie w instalację odpylającą, wyposaŜoną w baterię 
cyklonów umoŜliwiającą utrzymanie stęŜenia pyłu za instalacją odpylającą na poziomie 
nie przekraczającym 20 mg/m3. Podobne instalacje funkcjonujące w innych zakładach wyposaŜone 
są w samoczynny zawór dozujący, przez który następuje odbiór pyłu z baterii cyklonów 
do pojemnika typu big-bag. 

Przewidywana wydajność instalacji to ok. 20 000 m3/h. 

Emisja godzinowa 

Maksymalną godzinową emisję pyłu z odpylania planowanej wibroprasy policzono jako iloczyn 
wydatku wentylatora i stęŜenia pyłu za instalacją odpylającą: 

Emisja godzinowa = 
h

kg

h

m

m

mg
40,0102000020 6

3

3
=×× −  

Emisja roczna 

Wielkość emisji rocznej dla poszczególnych emitorów policzono na podstawie maksymalnej emisji 
godzinowej oraz planowanego czasu pracy instalacji w ciągu roku (przyjęto 4 800 h, analogicznie 
jak dla maszyny funkcjonującej obecnie). 

Emisja roczna = 
rok

Mg

rok

kg

rok

h

h

kg
920,11920480040,0 ==×  
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Wielkość emisji pyłu z planowanych silosów przedstawiono poniŜej:  

Źródło Emitor 
Maksymalny 
czas pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia 

Wielkość 
emisji 
[kg/h] 

Wielkość 
emisji 

[Mg/rok]  

odciąg planowanej 
wibroprasy E14 4800 

pył zawieszony 
PM10 

0,40 1,92 

Tabela 11: Wielkość  emisji zanieczyszczeń z planowanej wibroprasy 

7.2.3.5 Emisja z ruchu pojazdów po terenie inwestycji (emitory P1-P4) 

Emisja związana z transportem powstaje w wyniku poruszania się pojazdów po terenie inwestycji.  

Według szacunków Inwestora po realizacji przedsięwzięcia w ciągu doby moŜe poruszać się 
następująca liczba pojazdów: 

• samochody osobowe    50; 

• samochody dostawcze     6; 

• samochody cięŜarowe            120; 

• wózki widłowe       6. 

Do obliczenia emisji zanieczyszczeń z ruchu pojazdów po terenie inwestycji wykorzystano 
wskaźniki emisji, pochodzące z opracowania Ekspertyza naukowa – opracowanie 
oprogramowania do wyznaczania wielkości charakteryzujących emisję zanieczyszczeń z silników 
spalinowych pojazdów samochodowych w celu oceny oddziaływania na środowisko w latach 2010 
i 2020, autorstwa prof. dr hab. inŜ. Zdzisława Chłopka. 

Wskaźnik emisji NO2 oszacowano na podstawie wskaźnika emisji NOX, zawartego w Ekspertyzie 
oraz zapisu: „Stosunek ilościowy NO2 i NO w gazach emitowanych z układów wydechowych 
wynosi od 0,05 do 0,1” – praca zbiorowa pod redakcją dr. Jana Borzyszkowskiego „Ocena 
oddziaływania autostrady A2 na zdrowie ludzi”. Do obliczeń przyjęto, Ŝe emisja NO2 stanowi 10% 
emisji NOx.  

Wykorzystane wskaźniki przedstawiono w poniŜszej tabeli:  

Wskaźnik emisji [g/km/pojazd] 

Zanieczyszczenie samochody 
osobowe i dostawcze  

do 3,5 Mg 

samochody cięŜarowe  
powyŜej 3,5 Mg wózki widłowe 

pył 0,0615 0,2486 0,239 
tlenek węgla  0,8025 0,9135 117,155 
dwutlenek azotu  0,0442 0,3462 1,005 
benzen 0,0024 0,0185 0,000 
węglowodory alifatyczne 0,0503 0,7755 1,196 
węglowodory aromatyczne 0,0144 0,1935 0,000 

Tabela 12: Wskaźniki emisji z ruchu samochodów pojazdów 

Do obliczeń załoŜono, Ŝe w ciągu najbardziej niekorzystnej godziny po terenie przedsięwzięcia 
moŜe poruszać się 80% ruchu dobowego, czyli 40 samochodów osobowych, 5 samochodów 
dostawczych, 96 samochodów cięŜarowych oraz 5 wózków. 
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Schematyczne trasy przejazdu pojazdów po terenie inwestycji przedstawia Rysunek 12: 

 
Rysunek 12: Schematyczne trasy przejazdu pojazdów po terenie inwestycji 

Długość trasy, którą mogą pokonać poszczególne grupy pojazdów ustalono na podstawie 
powyŜszych wyznaczonych schematycznych tras przejazdu. Do obliczeń długość kaŜdego odcinka 
podwojono, uwzględniając konieczność pokonania trasy tam i z powrotem. 

Uwzględnioną w obliczeniach długość trasy przejazdu pojazdów przedstawiono poniŜej: 

Szacunkowa długość trasy [km] 

samochody osobowe samochody dostawcze  
do 3,5 Mg 

samochody cięŜarowe  
powyŜej 3,5 Mg wózki widłowe 

0,1481 0,5076 0,9375 0,2489 
Tabela 13: Szacunkowa długość trasy przejazdu pojedynczego pojazdu po terenie inwestycji 

Na podstawie informacji przekazanych przez Inwestora wiadomo, Ŝe po realizacji inwestycji 
pojedynczy wózek będzie mógł pokonać wyznaczoną powyŜej trasę do 100 razy w porze dnia  
(8-22), natomiast w porze nocy po terenie Zakładu poruszać się będzie jeden wózek, który będzie 
mógł pokonać wyznaczoną trasę do 40 razy (w godzinach 22-6). 
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Do obliczeń maksymalnej wielkości emisji przyjęto załoŜenie (znacznie przeszacowując), 
Ŝe w czasie najmniej korzystnej godziny pojedynczy wózek moŜe pokonać wyznaczoną trasę 40 
razy. 

Do obliczeń przyjęto czas pracy równy 6864 h dla wszystkich pojazdów. 

Emisję zanieczyszczeń z ruchu samochodów obliczono w następujący sposób: 

E [kg/h] = długość odcinka [km] ×  liczba pojazdów [
h

poj
] ×  wskaźnik [

pojkm

g

×
] / 1000 

E [Mg/rok] = E [
h

kg
] ×  liczba godzin [

rok

h
] / 1000 

Emisję zanieczyszczeń z ruchu wózków obliczono w następujący sposób: 

E [kg/h] = długość odcinka [km] × ilość przejazdów×  liczba pojazdów [
h

poj
] ×  wskaźnik 

[
pojkm

g

×
] / 1000 

Emisję roczną policzono w sposób analogiczny, jak dla pozostałych pojazdów. 

Sposób wykonania obliczeń dla przykładowego zanieczyszczenia przedstawiono poniŜej. 
Obliczenia wykonano dla samochodów osobowych. Dla pozostałych samochodów obliczenia 
wykonano w sposób analogiczny. 

E pył = 0,1481 km ×  40 
h

poj ×  0,0615 
pojkm

g

×
 / 1000 ≈ 0,000364

h

kg
 

E pył = 0,000364 
h

kg
 ×  6864 

rok

h
 / 1000 ≈  0,0025

rok

Mg
 

Emisję godzinową z ruchu pojazdów po terenie inwestycji przedstawiono w poniŜszej tabeli: 

Emisja [kg/h] 
Zanieczyszczenie osobowe 

pracowników 
dostawcze 

do 3,5 t cięŜarowe wózki 

pył 0,000364 0,000606 0,022371 0,011431 
tlenek węgla 0,004754 0,002226 0,082215 5,598709 

dwutlenek azotu  0,000262 0,000844 0,031158 0,048009 
benzen 0,000014 0,000045 0,001661 0,000000 

węglowodory alifatyczne 0,000298 0,001889 0,069795 0,057153 
węglowodory aromatyczne 0,000085 0,000471 0,017415 0,000000 

Tabela 14: Emisja godzinowa z ruchu pojazdów po terenie inwestycji 
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Emisję roczną z ruchu pojazdów po terenie inwestycji przedstawiono w poniŜszej tabeli: 

Emisja [Mg/rok] 
Zanieczyszczenie osobowe 

pracowników 
dostawcze 

do 3,5 t cięŜarowe wózki 

pył 0,002501 0,004157 0,153556 0,078460 
tlenek węgla 0,032632 0,015277 0,564324 38,429541 

dwutlenek azotu  0,001796 0,005790 0,213869 0,329531 
benzen 0,000098 0,000309 0,011398 0,000000 

węglowodory alifatyczne 0,002043 0,012969 0,479073 0,392298 
węglowodory aromatyczne 0,000586 0,003236 0,119537 0,000000 

Tabela 15: Emisja roczna z ruchu pojazdów po terenie inwestycji 

7.2.3.6 Parametry i lokalizacja emitorów 

Zestawienie parametrów emitorów, które przyjęto do obliczeń przedstawia poniŜsza tabela: 

Parametry emitora Wielkość emisji pyłu 

Źródło Emitor Wysokość 
[m] 

Średnica 
lub 

wymiary 
[m] 

Prędkość 
wylotowa 

[m/s] 

Temp. 
wylotowa 

[K] 

Max. 
czas 

pracy 
[h/rok] 

max 
godzinow
a [kg/h] 

roczna 
[Mg/rok] 

odciąg 
z wibroprasy 

OMAG 
E6 4 0,5x0,63 

0,0 
(przyjęta 

jako 
najmniej 
korzystna 

dla 
środowiska) 

293 4800 0,0170 0,0816 

silos cementu 
i popiołu 

o poj. 120 Mg 
E8 26 0,80 

0,0  
(wylot 

pionowy 
zadaszony) 

293 380 0,0138 0,0037 

silos cementu 
i popiołu 

o poj. 120 Mg 
E9 26 0,80 

0,0 
(wylot 

pionowy 
zadaszony) 

293 380 0,0138 0,0037 

silos cementu 
i popiołu 

o poj. 120 Mg 
E10 26 0,80 

0,0 
(wylot 

pionowy 
zadaszony) 

293 380 0,0138 0,0037 

silos cementu 
i popiołu 

o poj. 120 Mg 
E11 26 0,80 

0,0 
(wylot 

pionowy 
zadaszony) 

293 380 0,0138 0,0037 

silos cementu 
i popiołu 

o poj. 120 Mg 
E12 26 0,80 

0,0 
(wylot 

pionowy 
zadaszony) 

293 380 0,0138 0,0037 

silos cementu 
i popiołu 

o poj. 120 Mg 
E13 26 0,80 

0,0 
(wylot 

pionowy 
zadaszony) 

293 380 0,0138 0,0037 

odciąg 
z planowanej 
wibroprasy 

E14 15,5 0,70 
0,0 

(wylot 
boczny) 

293 4800 0,4000 1,9200 

*załoŜono wylot zadaszony jako wariant najmniej korzystny dla środowiska 
Tabela 16: Zestawienie parametrów wyrzutu 
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Na potrzeby obliczeń emisji zanieczyszczeń z ruchu pojazdów po terenie inwestycji ustanowione 
zostały następujące emitory liniowe: 

• L1 – dla samochodów osobowych; 

• L2 – dla samochodów dostawczych; 

• L3 – dla samochodów cięŜarowych; 

• L4 – dla wózków widłowych. 

Lokalizację emitorów przedstawiono poniŜej: 

 
Rysunek 13: Lokalizacja emitorów 
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7.2.3.7 Podokresy funkcjonowania instalacji 

Do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przyjęto następujące podokresy 
funkcjonowania instalacji: 

Podokres Ilość godzin Opis 
I 380 pracują wszystkie emitory 
II 4420 pracują tylko wibroprasy 
III 2064 tylko ruch pojazdów 

Tabela 17: Podokresy funkcjonowania instalacji 

7.2.3.8 Warunki meteorologiczne  

Przy obliczaniu stanu zanieczyszczenia powietrza istotne znaczenie mają warunki 
meteorologiczne. Na wielkość i sposób rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu 
wpływają bezpośrednio temperatura oraz rozkład prędkości wiatrów w danych sytuacjach 
meteorologicznych. WyróŜniamy 36 sytuacji meteorologicznych wynikających z sześciu stanów 
równowagi atmosfery (silnie chwiejna, chwiejna, lekko chwiejna, obojętna, lekko stała i stała). 

W niniejszym opracowaniu do obliczeń przyjęto dane ze stacji meteorologicznej Lublin. Wysokość 
pomiarów anemometrycznych na stacji Lublin wynosi ha = 12,0 m. 

Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru w % przedstawia poniŜsza tabela: 

NNE NEE E SEE SSE S SSW SWW W NWW  NNW N 

10,19 3,91 7,94 5,89 8,81 6,30 15,31 11,26 9,27 7,41 9,79 3,93 
Tabela 18: Udział kierunków wiatru [%] 

Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru w % przedstawia poniŜsza tabela: 

1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s >10m/s 

26,37 18,53 18,06 14,23 9,59 6,10 4,73 1,73 0,51 0,04 0,12 
Tabela 19: Prędkości wiatru [%] 

Na podstawie analizy zestawienia częstości występowania wiatrów z poszczególnych kierunków 
naleŜy stwierdzić, Ŝe najwięcej wiatrów występuje z kierunku południowo-zachodniego. Częstość 
ta wynosi 26,57%. Ilość cisz atmosferycznych i wiatrów o prędkości do 1 m/s jest największa – 
26,37%. DuŜy jest takŜe udział wiatrów o niskich prędkościach do 2 m/s i 3 m/s (odpowiednio 
18,53% i 18,06%). 

Na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń wpływa równieŜ temperatura otoczenia. NiŜsza 
temperatura powoduje wzrost wyniesienia termodynamicznego gazów. 

Średnia temperatura powietrza wynosi: 

• w roku     281,1 K (7,9oC) 

• w sezonie letnim   287,1 K (13,9oC) 

• w sezonie zimowym    275,1 K (1,9oC). 
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Rysunek 14: RóŜa wiatrów dla Lublina 

7.2.3.9 Stan zanieczyszczenia powietrza (tło) 

Stan zanieczyszczenia powietrza (tło) określił Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Lublinie w piśmie z dnia kwietnia 2016 r. 

Stanowi ono Załącznik nr 6 do niniejszego raportu. 

7.2.3.10 Warunki topograficzne 

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 uwzględnia wpływ terenu na intensywność 
rozpraszania się zanieczyszczeń w atmosferze. Wartości podstawowe ww. współczynników, 
obowiązujące dla poszczególnych rodzajów pokrycia terenu podano w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. Nr 16 z 2010 roku, poz. 87). 

Przy obliczaniu współczynnika szorstkości terenu z0, przedmiotowy teren dzieli się na 12 sektorów 
(w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyŜszego emitora) i dla kaŜdego z nich określa się 
średnią wartość współczynnika szorstkości poprzez określenie w nim udziałów poszczególnych 
typów pokrycia terenu.  
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Średnią wartość z0 oblicza się wg poniŜszego wzoru: 

 

gdzie: 

z0  średnia wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu na obszarze objętym 
obliczeniami (m); 

F  powierzchnia obszaru objętego obliczeniami (m²); 

C numer obszaru o danym typie pokrycia terenu. 

Wpływ aerodynamicznego współczynnika szorstkości jest następujący: 

• wyŜsza wartość z0 w dalszych odległościach od źródła emisji wpływa jedynie na szybkość 
zanikania stęŜeń, a więc na zasięg oddziaływania źródła, nie ma jednak istotnego wpływu 
na wysokość stęŜeń; 

• wyŜsze wartości z0 w bliŜszych odległościach od źródła emisji decydują przede wszystkim 
o wysokości stęŜeń, jak równieŜ o odległości ich występowania. 

W zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyŜszego emitora (35 m) znajdują się: 

• od strony zachodniej: tereny przemysłowe z zabudową przemysłową; 

• od strony południowo-zachodniej: tereny przemysłowe z zabudową przemysłową i linia 
kolejowa; 

• od strony południowo-wschodniej: tereny przemysłowe z zabudową przemysłową i linia 
kolejowa, w dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

• od strony wschodniej: tereny przemysłowe z zabudową przemysłową, w dalszej odległości 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

• od strony północnej: tereny przemysłowe, linia kolejowa, w dalszej odległości rozproszona 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane. 

Dla dalszej analizy przyjęto z0 = 2 (miasto 100-500 tys. mieszkańców, zabudowa średnia). 

W ramach rozpatrywane instalacji, w promieniu 10-krotnej wysokości emitora (26 m) występuje 
zabudowa wymagająca przeprowadzenia obliczeń stęŜeń zanieczyszczeń na jej poziomie  
(4-kondygnacyjny blok komunalny). 

Brak natomiast obszarów parków narodowych, terenów ochrony uzdrowiskowej oraz obszarów, 
na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę dziedzictwa światowego”. 
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7.2.3.11 Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń - metodyka 

Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń zostały wykonane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 z 2010 roku, poz. 87). 

JeŜeli z obliczeń wstępnych wynika, Ŝe spełnione są następujące warunki:  

a) dla pojedynczego emitora lub zespołu emitorów, z których został utworzony emitor zastępczy: 

 

b) dla zespołu emitorów:  

 

c) kryterium opadu pyłu,  

to na tym kończy się wymagane dla tego zakresu obliczenia. 

JeŜeli nie jest spełniony warunek określony w lit. c), to naleŜy wykonać obliczenia opadu 
substancji pyłowych w sieci obliczeniowej, z uwzględnieniem statystyki warunków 
meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku:  

 
JeŜeli nie są spełnione warunki określone w punkcie 3.1 lit. a) i b), to na całym obszarze, 
sprawdzamy, czy w kaŜdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek:  

 
JeŜeli z powyŜszych obliczeń wynika, Ŝe dla zespołu emitorów spełniony jest warunek:  

 
to na tym kończy się obliczenia.  
JeŜeli nie jest spełniony warunek określony powyŜszym wzorem, naleŜy sprawdzić warunek:  

 

Dalsze obliczenia nie są wymagane, jeŜeli jest spełniony warunek określony w punkcie 3.1 lit. c), 
a w pobliŜu emitorów nie znajdują się budynki wyŜsze niŜ parterowe.  

JeŜeli jednak nie jest spełniony warunek określony w punkcie 3.1 lit. c), to naleŜy wykonać 
obliczenia opadu substancji pyłowych w celu sprawdzenia warunku:  

 

JeŜeli w odległości od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole, mniejszej niŜ 
10h, znajdują się wyŜsze niŜ parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a takŜe budynki Ŝłobków, 
przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów, to naleŜy sprawdzić, czy budynki te nie są naraŜone 
na przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów 
substancji w powietrzu. W tym celu naleŜy obliczyć maksymalne stęŜenia substancji w powietrzu 
dla odpowiednich wysokości.  
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RozróŜnia się następujące przypadki:  

a) gdy geometryczna wysokość najniŜszego emitora w zespole jest nie mniejsza niŜ wysokość 
ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stęŜeń wykonuje się dla wysokości Z,  

b) gdy geometryczna wysokość najniŜszego emitora w zespole jest mniejsza niŜ wysokość 
ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stęŜeń wykonuje się dla wysokości zmieniających się 
co 1 m, począwszy od geometrycznej wysokości najniŜszego emitora do wysokości:  

Z, jeŜeli 
 

Hmax, jeŜeli  

Hmax oznacza najwyŜszą efektywną wysokość emitora w zespole z obliczonych dla wszystkich 
sytuacji meteorologicznych.  

Wszystkie wartości stęŜeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliŜu emitorów 
nie mogą przekraczać wartości D1.  

Częstość przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu 
naleŜy obliczyć, jeŜeli wartości stęŜeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliŜu 

emitorów przekraczają wartość D1 lub nie jest spełniony warunek   

Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu 
uwaŜa się za dotrzymane, jeŜeli częstość przekraczania wartości D1 przez stęŜenie uśrednione 
dla 1 godziny jest nie większa niŜ 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2% 
czasu w roku dla pozostałych substancji.  

7.2.3.12 Porównanie wyników obliczeń z wartościami dopuszczalnymi 

Porównanie wyników obliczeń z wartościami dopuszczalnymi wykonano na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia 
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 z 2010 roku, poz. 87).  

Dla pyłu PM2,5 przyjęto, celowo przeszacowując, Ŝe stanowi on 100% pyłu PM10. 

Wydruki z programu OPERAT przedstawia Załącznik nr 7. 

Porównanie stęŜeń maksymalnych jednogodzinnych z wartościami odniesienia uśrednionymi 
dla jednej godziny dla wysokości 0 m przedstawia poniŜsza tabela: 

Zanieczyszczenie Smm  D1[µg/m3]  

pył PM10 50,703 ≤ 280 

dwutlenek azotu 89,854 ≤ 200 

tlenek węgla 10416,128 ≤ 30000 

benzen 4,108 ≤ 30 

węglowodory aromatyczne 43,083 ≤ 1000 

węglowodory alifatyczne 172,668 ≤ 3000 

pył PM2,5* 50,703 - - 
* dla pyłu PM2,5 wartości odniesienia uśrednione dla roku nie zostały określone 

Tabela 20: Porównanie maksymalnych wartości stęŜeń Smm  z wartościami dopuszczalnymi D1 

Porównanie stęŜeń rocznych z wartościami odniesienia uśrednionymi dla roku przedstawiono 
poniŜej. Wartość tła dla poszczególnych zanieczyszczeń przyjęto na podstawie pisma 
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Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (Załącznik nr 6) lub na poziomie 10% wartości 
odniesienia. Zestawienie sporządzono dla substancji, dla których występuje przekroczenie 10% 
wartości odniesienia D1. 

Zanieczyszczenie Da [µg/m3]  R [µg/m3]  Sa [µg/m3]  Da -R [µg/m3] 

pył PM10 40 29,2 2,1983 ≤ 19 

dwutlenek azotu 40 19,6 5,2687 ≤ 6 

tlenek węgla - - 314,0500 - - 

benzen 5 1,8 0,2654 ≤ 3,2 

pył PM2,5* 25 21,3 2,1983 ≤ 3,7 
Tabela 21: Porównanie stęŜeń średniorocznych Sa  z dopuszczalnymi Da 

W ramach rozpatrywane instalacji, w promieniu 10-krotnej wysokości emitora (26 m) występuje 
zabudowa wymagająca przeprowadzenia obliczeń stęŜeń zanieczyszczeń na jej poziomie  
(4-kondygnacyjny blok komunalny), dlatego przeprowadzono obliczenia na ich poziomie 
(dla wysokości zabudowy z = 10 m – w miejscu występowania zabudowy). Zestawienie 
sporządzono dla substancji, dla których występuje przekroczenie 10% wartości odniesienia D1. 

Zanieczyszczenie Smm Wysokość (m)  D1[µg/m3] 

pył PM10 29,280 10 ≤ 280 
dwutlenek azotu 8,787 10 ≤ 200 
tlenek węgla 975,021 10 ≤ 30 000 
benzen 0,103 10 ≤ 30 
pył PM2,5* 29,280 10 - - 

Tabela 22: Porównanie maksymalnych wartości stęŜeń Smm z wartościami dopuszczalnymi D1 dla wysokości 10 m 
w miejscu występowania zabudowy 

Dla wszystkich substancji wartości wyliczone dla wysokości zabudowy w miejscu jej 
występowania nie przekraczają wartości odniesienia D1, dlatego dalsze obliczenia nie są 
wymagane. 

Kryterium obliczania opadu pyłu: 

Analizowano emisję pyłu z 7 emitorów. 

0,0667/n*h3,15 =   1419 

Suma emisji średniorocznej pyłu =  64,2  < 1419  [mg/s] 

Łączna emisja roczna  =  2,024  < 10 000  [Mg] 

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu. 

7.2.3.13 Opis rozwiązań technicznych i architektonicznych ograniczających emisję 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza 

Planowane silosy zostaną wyposaŜone w filtry tkaninowe gwarantujące stęŜenie pyłu za filtrem 
na poziomie nie przekraczającym 20 mg/m3.  

Planowana wibroprasa zostanie wyposaŜona w baterię cyklonów. 

Dodatkowo w Zakładzie przestrzegany jest reŜim technologiczny, a surowce i preparaty są i będą 
uŜytkowane racjonalnie. 
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7.2.3.14 Wnioski, w tym ocena wpływu planowanej działalności na nieruchomości sąsiednie, 
z uwzględnieniem sposobu ich obecnego i planowanego zagospodarowania 
i funkcjonowania 

Z obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wynika, Ŝe przedmiotowa inwestycja będzie 
spełniać dopuszczalne normy określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 
2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010, Nr 16, 
poz. 87). 

7.2.4 Oddziaływanie na klimat akustyczny 

7.2.4.1 Lokalizacja inwestycji na tle terenów chronionych akustycznie 

Teren planowanej inwestycji oraz obszary sąsiadujące są objęte miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr 628/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 
17 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublin – część IV. 

NajbliŜsze tereny chronione akustycznie względem lokalizacji zakładu to tereny oznaczone 
na rysunku planu symbolem M6 – tereny przeznaczone pod zabudowę podmiejską (zagrodową 
i jednorodzinną) wraz z nieuciąŜliwymi usługami. Znajdują się one w odległości 520 m 
na północny-wschód oraz 690 m północny-zachód od zakładowego budynku produkcyjnego. 

Analizowany teren zaklasyfikowano jako mieszkaniowo-usługowy, dla którego zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014, poz. 112) obowiązują następujące normy hałasu: 

• dla przedziału czasu odniesienia równego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno 
po sobie postępującym: 55 dB; 

• dla przedziału czasu odniesienia równego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno 
po sobie postępującym: 45 dB 

Lokalizację zakładu względem najbliŜszych terenów chronionych akustycznie przedstawia 
poniŜszy rysunek: 
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Rysunek 15: Lokalizacja zakładu na tle terenów chronionych akustycznie 
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7.2.4.2 Źródła hałasu 

STACJONARNE ŹRÓDŁA HAŁASU 

Źródła typu budynek 

Hala produkcyjna 

W istniejącej hali produkcyjnej główne źródło dźwięku stanowi linia do produkcji elementów 
wibroprasowanych (wibroprasa) oraz betonownia. 

Po realizacji planowanej inwestycji istniejąca betonownia zostanie zastąpiona nowym węzłem 
betoniarskim, ponadto zostanie dostawiona nowa wibroprasa. 

PoniŜej zestawiono wyniki stanowiskowych pomiarów hałasu, wykonanych dla zakładu 
w listopadzie 2015 (Załącznik nr 8.). 

Miejsce pomiaru Stanowisko Czynności 
RównowaŜny 

poziom dźwięku 
[dB] 

Sterowanie wibroprasą przy pulpicie 83,3 
Hala produkcyjna 

Operator 
wibroprasy Prace przygotowawcze, porządkowe, 

konserwacja maszyn 
81,5 

Sterowanie i obsługa pakieciarki 82,9 
Hala produkcyjna 

Operator 
pakieciarki Prace przygotowawcze, porządkowe, 

konserwacja maszyn 
81 

Brakowanie kostki brukowej 83,3 
Hala produkcyjna Brakarz Prace przygotowawcze, porządkowe, 

konserwacja maszyn 
80,7 

Nadzorowanie i kontrola parametrów 
procesu produkcyjnego 

68,3 

Obsługa betonomieszarek, kontrola procesu 
mieszania 

80,2 

Sterownia 
betonowni/Pomieszcz
enie betonowni 

Operator 
sterowni 
betonowni 

Prace przygotowawcze, porządkowe 63 
Tabela 23: Wyniki stanowiskowych pomiarów hałasu 

Na podstawie przytoczonych danych dla stanu istniejącego oraz uwzględniając planowane 
zainstalowanie w hali nowego źródło hałasu – nowej wibroprasy, przyjęto, Ŝe poziom dźwięku 
wewnątrz budynku, w odległości 1 m od ścian zewnętrznych hali, będzie wynosił 85 dB. 

Ściany zewnętrzne budynku stanowią słupy Ŝelbetowe wypełnione murem z cegły o grubości 
24 cm. Na podstawie Instrukcji ITB nr 338/2003 „Metoda określania emisji i imisji hałasu 
przemysłowego w środowisku” przyjęto izolacyjność akustyczną ścian zewnętrznych równą 43 dB. 

Dach hali stanowią płyty Ŝebrowe o grubości 30 mm. Na podstawie przywołanego wyŜej 
opracowania przyjęto izolacyjność akustyczną dachu równą 36 dB. 

Wysokość budynku to 12,1 m. 

Źródło oznaczono w programie HPZ2001 symbolem B1. 
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Źródła wszechkierunkowe 

W zakładzie nie występują urządzenia, które moŜna by potraktować jako wszechkierunkowe 
źródła hałasu. 

NIESTACJONARNE ŹRÓDŁA HAŁASU 

Źródła liniowe – samochody 

Emisja hałasu, związana z transportem, będzie powstawać w wyniku poruszania się po terenie 
zakładu samochodów osobowych, dostawczych, cięŜarowych oraz wózków widłowych. 

Według szacunków Inwestora po realizacji inwestycji po terenie zakładu w ciągu doby moŜe 
poruszać się następująca liczba pojazdów: 

• samochody osobowe   50; 

• samochody dostawcze    6; 

• samochody cięŜarowe           120; 

• wózki widłowe     6. 

Po realizacji inwestycji praca odbywać się będzie w trybie trzyzmianowym. 

Według danych Inwestora na porę nocy będzie przypadać około 5% ruchu dobowego (jedynie 
samochody dostawcze będą przyjeŜdŜały tylko w porze dnia). 

Do obliczeń załoŜono zatem, Ŝe w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin dnia kolejno po sobie 
następujących po terenie zakładu będzie poruszać się:  

• samochody osobowe  47 (100% ruchu dla pory dnia); 

• samochody dostawcze:   6 (100% ruchu dla pory dnia); 

• samochody cięŜarowe    91 (80% ruchu dla pory dnia) 

ZałoŜono równieŜ, Ŝe w ciągu 1 najmniej korzystnej godziny nocy po terenie zakładu będzie 
poruszać się:  

• samochody osobowe    3 (100% ruchu dla pory nocy); 

• samochody cięŜarowe     5 (80% ruchu dla pory nocy). 

Źródła liniowe – wózki widłowe 

Po realizacji inwestycji wykorzystywanych będzie 6 wózków widłowych. Wg danych Inwestora 
w ciągu pory dnia kaŜdy wózek moŜe przejechać 100 razy po wyznaczonej trasie, co łącznie daje 
600 przejazdów wózków. Dla 8 najmniej korzystnych godzin dnia kolejno po sobie następujących 
przyjęto 80% liczby przejazdów dla pory dnia, czyli 480 przejazdów wózków. 

W porze nocy moŜe wystąpić 40 przejazdów jednego wózka (pozostałe 5 nie będzie 
wykorzystywanych). Dla 1 najmniej korzystnej godziny nocy przyjęto 80% liczby przejazdów 
dla pory nocy, czyli 32 przejazdy wózka. 
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Dalsze załoŜenie do obliczeń: 

• średnia prędkość pojazdów, poruszających  10 km/h 
się po terenie zakładu 

• poziom mocy akustycznej dla samochodów  82 dB 
osobowych 

• poziom mocy akustycznej dla samochodów  96,5 dB 
cięŜarowych 

• poziom mocy akustycznej wózka widłowego 88 dB 

Poziom mocy akustycznej określono na podstawie następujących opracowań: 

•  „Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, poruszających się  ze stałą 
prędkością”, Ryszard Hnatków, Politechnika Śląska, Instytut Fizyki, Gliwice – Materiały 
XXVIII Zimowej Szkoły Zwalczania ZagroŜeń Wibroakustycznych, Gliwice-Ustroń, 1999 

• „Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, poruszających się ruchem 
przyspieszonym lub opóźnionym”, Ryszard Hnatków, Politechnika Śląska, Instytut Fizyki, 
Gliwice – Materiały XXVIII Zimowej Szkoły Zwalczania ZagroŜeń Wibroakustycznych, 
Gliwice-Ustroń, 1999 

• Dla wózka widłowego – hałas określono na podstawie kart katalogowych przykładowych 
wózków widłowych spalinowych 

Obliczenia 

Drogę przejazdu kaŜdego źródła ruchomego zamieniono na zbiór zastępczych punktowych źródeł 
dźwięku. 

Dla kaŜdego odcinka trasy (zastępczego źródła hałasu) obliczono równowaŜny poziom mocy 
akustycznej według wzoru: 

 
Gdzie: 

LWeqn równowaŜny poziom mocy akustycznej dla zastępczego punktowego źródła dźwięku, 
zastępującego odcinek trasy przejazdu pojazdów [dB] 

LWn poziom mocy akustycznej dla pojedynczego pojazdu [dB] 

ti czas trwania sytuacji akustycznej (czas przejazdu pojazdu przez odcinek trasy) [h] 

T czas odniesienia [h] 

Schematyczne trasy przejazdu pojazdów po terenie zakładu przedstawiono na rysunku poniŜej: 
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Rysunek 16: Schematyczne trasy przejazdu pojazdów po terenie zakładu 
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Wyniki obliczeń przedstawiono poniŜej: 

(UWAGA: PoniewaŜ wyznaczone trasy to „tam i z powrotem”, w obliczeniach ilości pojazdów 
pomnoŜono przez 2 – Ŝeby uwzględnić dojazd i powrót) 

SAMOCHODY OSOBOWE I DOSTAWCZE 

Współrzędne źródła Długość Średnia 
prędkość 

Czas 
trwania  
sytuacji 

akustycznej 

LWeq 
Symbol 

Xp 
[m]  

Yp 
[m]  

Xk 
[m]  

Yk 
[m]  

[m]  

Liczba 
pojazdów 

[km/h]  [h] [dB]  

PORA DNIA, czas odniesienia – 8 h, LW = 82 dB 

DOSTAWCZE 

D1 859,1 613,3 808,1 715,8 114,5 12 10 0,1374 64,35 

D2 808,1 715,8 764,4 725,3 44,7 12 10 0,0537 60,27 

D3 764,4 725,3 747,4 710,5 22,5 12 10 0,0270 57,29 

D4 747,4 710,5 673,3 732,3 77,2 12 10 0,0927 62,64 

OSOBOWE 

O1 870,5 619,1 858,7 644,1 27,6 94 10 0,2599 67,12 

O2 858,7 644,1 868,9 651,1 12,4 94 10 0,1163 63,62 

O3 868,9 651,1 856,3 679,8 31,3 94 10 0,2946 67,66 

PORA NOCY, czas odniesienia – 1 h, LW = 82 dB 

OSOBOWE 

O1 870,5 619,1 858,7 644,1 27,6 6 10 0,0166 64,20 

O2 858,7 644,1 868,9 651,1 12,4 6 10 0,0074 60,71 

O3 868,9 651,1 856,3 679,8 31,3 6 10 0,0188 64,74 
Tabela 24: RównowaŜny poziom mocy akustycznej dla ruchu samochodów osobowych i dostawczych 

Sposób obliczeń przedstawiono poniŜej (dla źródła D1): 

Długość trasy = ( ) ( ) mmmmm 5,1143,6138,7151,8591,808 22 =−+−  

h

h

km
pojazdówm

ti 1374,0
10

1000/125,114 =×=  

dBLWeq 35,64]101374,0
8

1
[log10 821,0 =××= ×  
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SAMOCHODY CIĘśAROWE 

Współrzędne źródła Długość Średnia 
prędkość 

Czas 
trwania  
sytuacji 

akustycznej 

LWeq 
Symbol 

Xp 
[m]  

Yp 
[m]  

Xk 
[m]  

Yk 
[m]  

[m]  

Liczba 
pojazdów 

[km/h]  [h] [dB]  

PORA DNIA, czas odniesienia – 8 h, LW = 96,5 dB 

C1 864,4 616,6 816,6 716,7 110,9 182 10 2,0189 90,52 

C2 816,6 716,7 857,5 881,5 169,8 182 10 3,0903 92,37 

C3 857,5 881,5 706,5 923,3 156,7 182 10 2,8516 92,02 

C4 706,5 923,3 716,2 959 37,0 182 10 0,6733 85,75 

PORA NOCY, czas odniesienia – 1 h, LW = 96,5 dB 

C1 864,4 616,6 816,6 716,7 110,9 10 10 0,1109 86,95 

C2 816,6 716,7 857,5 881,5 169,8 10 10 0,1698 88,80 

C3 857,5 881,5 706,5 923,3 156,7 10 10 0,1567 88,45 

C4 706,5 923,3 716,2 959 37,0 10 10 0,0370 82,18 
Tabela 25: RównowaŜny poziom mocy akustycznej dla ruchu samochodów cięŜarowych 

WÓZKI WIDŁOWE 

Współrzędne źródła Długość Średnia 
prędkość 

Czas 
trwania  
sytuacji 

akustyczne
j  

LWeq 
Symbol 

Xp 
[m]  

Yp 
[m]  

Xk 
[m]  

Yk 
[m]  

[m]  

Liczba 
pojazdó

w 

[km/h]  [h] [dB]  

PORA DNIA, czas odniesienia – 8 h, LW = 88 dB 

W1 666,4 739,6 638,5 620,7 122,1 960 10 11,7244 89,66 

PORA NOCY, czas odniesienia – 1 h, LW = 88 dB 

W1 666,4 739,6 638,5 620,7 122,1 64 10 0,7816 86,93 
Tabela 26: RównowaŜny poziom mocy akustycznej dla ruchu wózków widłowych 

Źródła wszechkierunkowe 

W obliczeniach oddzielnie potraktowano sytuację akustyczną, jaką jest start/zatrzymanie 
samochodu cięŜarowego – uznano ją za wszechkierunkowe źródło hałasu. Poziomy mocy 
akustycznej przyjęto na podstawie następujących źródeł literaturowych: 

• „Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, poruszających się  ze stałą 
prędkością”, Ryszard Hnatków, Politechnika Śląska, Instytut Fizyki, Gliwice – Materiały 
XXVIII Zimowej Szkoły Zwalczania ZagroŜeń Wibroakustycznych, Gliwice-Ustroń, 1999 

• „Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, poruszających się ruchem 
przyspieszonym lub opóźnionym”, Ryszard Hnatków, Politechnika Śląska, Instytut Fizyki, 
Gliwice – Materiały XXVIII Zimowej Szkoły Zwalczania ZagroŜeń Wibroakustycznych, 
Gliwice-Ustroń, 1999 
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Charakterystykę omawianej sytuacji akustycznej przedstawiono w poniŜszej tabeli.  

Sytuacja akustyczna 
Poziom mocy 
akustycznej 

[dB]  

Czas trwania 
sytuacji 

akustycznej dla 
pojedynczego 
samochodu 

[s] 
Start samochodu cięŜarowego 100,8 5 

Hamowanie samochodu 
cięŜarowego 

94 3 

Tabela 27: Charakterystyka sytuacji akustycznej – start/zatrzymanie pojedynczego samochodu cięŜarowego 

ZałoŜono zatrzymywanie się samochodów w dwóch punktach. 

Ekwiwalentny poziom mocy akustycznej dla sytuacji akustycznej polegającej na starcie 
i hamowaniu samochodów cięŜarowych przedstawiono w poniŜszej tabeli. 

Symbol Sytuacja 
Liczba 

pojazdów 

Czas trwania 
sytuacji 

akustycznej 
[min]  

LWeq [dB]  

PORA DNIA, czas odniesienia – 8 h 

S/S1 Start/zatrzymanie samochodu 
cięŜarowego 

45 3,75 80,6 

S/S2 Start/zatrzymanie samochodu 
cięŜarowego 

46 3,83 80,6 

PORA NOCY, czas odniesienia – 1 h 

S/S1 Start/zatrzymanie samochodu 
cięŜarowego 

3 0,25 77,8 

S/S2 Start/zatrzymanie samochodu 
cięŜarowego 

2 0,17 76,1 

Tabela 28: RównowaŜny poziom mocy akustycznej dla sytuacji akustycznej polegającej na starcie 
 i zatrzymaniu samochodów cięŜarowych 

7.2.4.3 Ekrany akustyczne  

Jako ekrany akustyczny potraktowano następujące obiekty: 

Budynek socjalno-biurowy: 

– wysokość źródła – 9,3 

– symbol w programie HPZ2001 – E1 

Zbrojarnia: 

– wysokość źródła – 12,1 

– symbol w programie HPZ2001 – E2 

Warsztat: 

– wysokość źródła – 12,1 

– symbol w programie HPZ2001 – E3 
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7.2.4.4 Obliczenia 

Obliczenia wykonano przy uŜyciu programu HPZ2001, w oparciu o Instrukcję ITB nr 338/2003 
„Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku”. Parametry siatki 
obliczeniowej przedstawiono w poniŜszej tabeli: 

Xmin[m]  Xmax[m]  Ymin[m]  Ymax[m]  dx[m]  dy[m]  z[m] L tła[dB]  

0 1 410 0 1 830 30 30 4 0,00 
Tabela 29: Parametry siatki obliczeniowej 

7.2.4.5 Wnioski 

W poniŜszych tabelach przedstawiono porównanie maksymalnego poziomu dźwięku, otrzymanego 
na granicy terenów chronionych akustycznie, w wyniku wykonanej propagacji hałasu, 
z wartościami dopuszczalnymi, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 
826 z późn. zm). 

Wydruki z programu HPZ2001, za pomocą którego wykonano modelowanie rozprzestrzeniania się 
hałasu w środowisku, przedstawia Załącznik nr 9. 

Teren chroniony akustycznie 

Dopuszczalny poziom hałasu dla 
przedziału czasu odniesienia równego 

8 najmniej korzystnym godzinom 
dnia kolejno po sobie następującym 

Wartość 
otrzymana 
z obliczeń 

[dB] 

Teren zabudowy podmiejskiej (zagrodowej 
i jednorodzinnej) wraz z nieuciąŜliwymi 
usługami, oznaczony w miejscowym planie 
symbolem M6, sklasyfikowany jako teren 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

55 34,9 

Tabela 30: Porównanie uzyskanych maksymalnych poziomów hałasu z wartościami dopuszczalnymi dla pory dnia 

Teren chroniony akustycznie 

Dopuszczalny poziom hałasu dla 
przedziału czasu odniesienia równego 

8 najmniej korzystnym godzinom 
dnia kolejno po sobie następującym 

Wartość 
otrzymana z 
obliczeń [dB] 

Teren zabudowy podmiejskiej (zagrodowej 
i jednorodzinnej) wraz z nieuciąŜliwymi 
usługami, oznaczony w miejscowym planie 
symbolem M6, sklasyfikowany jako teren 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

45 31,2 

Tabela 31: Porównanie uzyskanych maksymalnych poziomów hałasu z wartościami dopuszczalnymi dla pory nocy 

Nie będą zatem przekraczane dopuszczalne normy, określone w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 112 j.t.); 
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7.2.4.6 Opis rozwiązań technicznych i architektonicznych ograniczających uciąŜliwość 
powodowaną hałasem  

W zakładzie zostały zastosowane następujące rozwiązania, ograniczające emisję hałasu: 

• istniejąca wibroprasa zlokalizowana jest wewnątrz budynku produkcyjnego, ponadto 
znajduje się ona w obudowie akustycznej,  

• istniejący węzeł betoniarski znajduje się w obudowie. 

W ramach planowanej inwestycji zostaną zastosowane następujące rozwiązania: 

• nowa wibroprasa zostanie zainstalowana wewnątrz istniejącej hali produkcyjnej, będzie się 
ona znajdować w obudowie; 

• planowany węzeł betoniarski, który zastąpi istniejącą betonownię, będzie się znajdował 
wewnątrz hali produkcyjnej. 

7.2.5 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1232 ze zm.) pod pojęciem powierzchni ziemi rozumie się naturalne ukształtowanie terenu, 
glebę oraz znajdującą się pod nią ziemię do głębokości oddziaływania człowieka. Pojęcie „gleba” 
oznacza górną warstwę litosfery, złoŜoną z części mineralnych, materii organicznej, wody, 
powietrza i organizmów, obejmującą wierzchnią warstwę gleby i podglebie. 

Dodatkowo na podstawie danych udostępnianych przez Państwową SłuŜbę Geologiczną moŜna 
stwierdzić, Ŝe teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami zagroŜonymi ruchami 
masowymi ziemi, przy czym przez ruchy masowe ziemi rozumie się powstające naturalnie 
lub na skutek działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych 
warstw skał, zwietrzeliny i gleby. 

W ramach inwestycji zastosowane zostaną następujące środki, zapobiegające negatywnemu 
wpływowi funkcjonowania inwestycji na powierzchnię ziemi: 

• pojazdy wjeŜdŜające na teren inwestycji będą poruszać się po terenie utwardzonym; 

• odpady magazynowane będą w wydzielonym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem 
osób trzecich i posiadającym utwardzone podłoŜe, co zapobiega przedostawaniu się 
substancji zawartych w odpadach do środowiska; 

• ścieki bytowe odprowadzane będą w dotychczasowy sposób, tj. do miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej; 

• w wyniku prowadzenia procesów produkcyjnych nie powstają i nie będą powstawać ścieki 
przemysłowe, gdyŜ całość wody wykorzystywana jest do produkcji masy betonowej; 

• wody opadowe z dachu oraz terenów utwardzonych będą odprowadzane do miejskiej 
kanalizacji burzowej. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze naleŜy uznać, Ŝe planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego 
wpływu na powierzchnię ziemi.  
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7.2.6 Oddziaływanie na krajobraz i zabytki  

Obiekty zabytkowe 

Na obszarze planowanego przedsięwzięcia ani w zasięgu jego oddziaływania nie występują dobra 
kultury, wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Brak jest równieŜ 
rozpoznanych stanowisk archeologicznych, chronionych na mocy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446). 

NajbliŜej połoŜony obiekt zabytkowy znajduje się zdecydowanie poza zasięgiem oddziaływania 
przedmiotowego przedsięwzięcia. Jest to wieŜa ciśnień z dawnego zespołu fabryki „Eternit” 
(oddalona o ok. 3,2 km od terenu inwestycji). 

Ze względu na znaczne oddalenie planowanej inwestycji od najbliŜej połoŜonych zabytków 
nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na te obiekty. 

Krajobraz 

Oddziaływanie na krajobraz, jakie naleŜy rozpatrzyć, dotyczy zmian w postrzeganiu krajobrazu 
przez ludzi, tj. zmian wizualnych (wizualno-estetycznych), rozumianych równieŜ jako zmiany 
w „ładzie przestrzennym” krajobrazu kulturowego.  

Przedsięwzięcie, którego dotyczy niniejszy raport, zlokalizowane jest na terenie miasta Lublin, 
w jego przemysłowej części. Obszar ten naleŜy zaliczyć do grupy antropogenicznych krajobrazów 
kulturowych, na który składają się w całości tereny uŜytkowane i ukształtowane przez człowieka 
(zabudowa miasta Lublin). 

Nowe obiekty, które powstaną w związku z realizacją przedsięwzięcia, będą nowymi elementami 
krajobrazu, które jednak nie powinny powodować negatywnego oddziaływania na krajobraz, 
gdyŜ zostaną posadowione na terenie istniejącego zakładu i będą nawiązywać stylistycznie 
i funkcjonalnie do istniejących obiektów. 

7.2.7 Oddziaływanie na klimat oraz odporność na klęski Ŝywiołowe 

Przedmiotowe przedsięwzięcie, ze względu na swój lokalny, niewielki charakter oraz niewielką 
emisję gazów i pyłów do powietrza, nie będzie wpływać na zmiany klimatu. Projektowana 
inwestycja w skali lokalnej nie przyczyni się do zmian w zakresie temperatury, ilości opadów 
atmosferycznych czy wilgotności powietrza. Nie przewiduje się tym samym negatywnego wpływu 
planowanego przedsięwzięcia na klimat na etapie jego realizacji, eksploatacji, a takŜe w przypadku 
ewentualnej likwidacji. Nie planuje się takŜe podejmowania dodatkowych działań mających 
na celu ograniczenie ewentualnych zmian w tym zakresie.  

Podczas realizacji inwestycji negatywne oddziaływania będą wynikać z konieczności 
wprowadzenia cięŜkiego sprzętu i prac budowlanych, które będą przyczyną emisji gazów i pyłów 
do powietrza. Oddziaływania w fazie realizacji będą odwracalne, chwilowe lub krótkotrwałe. 
Podczas wykonywania robót w Ŝaden sposób nie zostanie naruszona specyfika warunków 
klimatycznych, panujących w otoczeniu inwestycji. 

Podczas eksploatacji inwestycji do powietrza uwalniane będą pyły z procesów technologicznych 
oraz zanieczyszczenia ze spalania paliw w silnikach pojazdach poruszających się po terenie 
Zakładu. Ilość substancji uwalniana podczas eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie spowoduje 
zmian termicznych, zamglenia czy innych skutków wywołujących zmiany klimatu lokalnego. 

Inwestycja realizowana będzie w całości na terenie juŜ przekształconym (obiekty posadowione 
zostaną w istniejącej hali i na terenie obecnie juŜ utwardzonym). 
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W wariancie alternatywnym (koncepcja proponowana na etapie karty informacyjnej) zakładano, Ŝe 
w związku z inwestycją konieczna będzie wycinka drzew i krzewów zlokalizowanych 
bezpośrednio obok obecnego warsztatu mechanicznego, która miała nastąpić po inwentaryzacji 
zieleni i uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, jeśli będą wymagane.  

Obecnie nie przewiduje się konieczności wycinki wszystkich drzew i krzewów rosnących w tym 
miejscu, więc biorąc pod uwagę, Ŝe zachowanie terenów zielonych jest naturalnym sposobem 
uwięzienia CO2, wybór wariantu inwestorskiego jest bardziej korzystny dla środowiska niŜ 
rozwiązanie proponowane dotychczas. 

Nie zachodzi równieŜ konieczność planowania specjalnych rozwiązań przystosowujących 
przedsięwzięcie do potencjalnych zmian warunków klimatycznych. Oddziaływanie warunków 
klimatycznych brane jest pod uwagę na etapie projektowania, wykonawstwa robót budowlanych 
oraz utrzymania obiektu. Rozwiązania projektowe planowanego obiektu będą w znacznym stopniu 
uwzględniać zabezpieczenie przed skutkami ewentualnego wystąpienia zdarzeń takich jak np. fale 
upałów, fale chłodu, silne wiatry, intensywne opady śniegu, zamarzanie i odmarzanie. 
W przypadku wystąpienia zjawisk ekstremalnych o bardzo duŜym nasileniu lub bardzo długim 
czasie trwania, do których obiekt nie jest przystosowany, eksploatacja obiektu zostanie 
wstrzymana. 

7.2.8 Oddziaływanie inwestycji na ludzi 

Inwestycja nie będzie powodować przekroczenia standardów środowiska poza terenem, do którego 
Inwestor posiada tytuł prawny, w związku z czym moŜna uznać, Ŝe nie będzie miała negatywnego 
wpływu na ludzi.  

7.2.9 Oddziaływanie na dobra materialne 

W związku z ograniczonym zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia oraz ze względu na fakt, 
Ŝe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w całości na terenie naleŜącym do Inwestora, naleŜy 
stwierdzić, Ŝe nie będzie naruszać interesów osób trzecich, a tym samym nie będzie miało wpływu 
na dobra materialne.  

7.2.10 Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 

Na terenie inwestycji ani w jej sąsiedztwie nie występują chronione gatunki roślin, zwierząt 
i grzybów ani cenne siedliska przyrodnicze, w związku z czym przedsięwzięcie nie będzie miało 
negatywnego oddziaływania na te elementy środowiska. 

7.2.11 Oddziaływanie na obszary NATURA 2000 

Obszar NATURA 2000 Bystrzyca Jakubowicka (PLH060096) 

ZagroŜeniem dla ostoi jest przede wszystkim ograniczanie ekstensywnego uŜytkowania obszaru. 
Zaprzestaje się koszenia oraz wypasu. W związku z tym postępuje sukcesja w kierunku 
zaroślowym i leśnym. Powoduje to kurczenie siedlisk dla chronionych gatunków motyli oraz roślin 
muraw kserotermicznych. Dwa niewielkie wysypiska znajdują się na terenie ostoi.  

Główne zagroŜenia ostoi związane są z zanieczyszczeniem wód rzeki Bystrzycy, jej zaśmiecaniem 
(m.in. poprzez pozbywanie się na brzegach rzeki odpadów z gospodarstw domowych). 
Zaniedbanie wykaszania łąk, muraw oraz zaniechanie wypasu na tych zbiorowiskach równieŜ 
wpływa negatywnie na te tereny, przyczyniając się do ich zarastania. 
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ZagroŜenie stanowi równieŜ zanieczyszczenie rzeki Bystrzycy. Do cieku zrzucane są cieki 
z oczyszczalni Hajdów obsługującej miasto Lublin. Pomimo oczyszczania ładunek nieczystości 
jest stosunkowo duŜy [6]. 

W związku z powyŜszym naleŜy stwierdzić, Ŝe planowana inwestycja nie będzie negatywnie 
oddziaływać na omawiany obszar NATURA 2000. 

Obszar NATURA 2000 Świdnik (PLH060021) 

Do najpowaŜniejszych zagroŜeń dla Ŝyjących tu susłów naleŜy zaniechanie wykaszania łąk, 
zarastanie terenu w wyniku naturalnej sukcesji, a takŜe drapieŜnictwo psów i kotów z okolicznych 
gospodarstw [6]. 

W związku z powyŜszym naleŜy stwierdzić, Ŝe planowana inwestycja nie będzie negatywnie 
oddziaływać na omawiany obszar NATURA 2000. 

7.2.12 Wzajemne oddziaływania między elementami środowiska 

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na Ŝaden z komponentów 
środowiska (co wykazano we wcześniejszych rozdziałach niniejszego raportu), więc nie spowoduje 
równieŜ zmiany wzajemnych relacji pomiędzy nimi. 

7.2.13 Wpływ na bezpieczeństwo i prawidłowość funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego w rejonie 

Przy analizie potencjalnego wpływu inwestycji na bezpieczeństwo i prawidłowość funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego w rejonie rozpatrywano dwa aspekty: 

• lokalizację inwestycji względem sieci elektroenergetycznej; 

• zapotrzebowanie instalacji na energię elektryczną po realizacji przedsięwzięcia. 

Lokalizacja inwestycji względem sieci elektroenergetycznej 

W pobliŜu planowanej inwestycji przebiegają elektroenergetyczne linie napowietrzne 110kV 
pomiędzy stacjami WN/SN: Abramowice-Wschód i Odlewnia – FSC E2. 

Lokalizacja powyŜszej infrastruktury zostanie uwzględniona zarówna no etapie projektowania, jak 
i realizacji planowanej inwestycji. Obiekty zostaną posadowione w bezpiecznej odległości od tej 
linii, a prace prowadzone będą w sposób uwzględniający ograniczenia związane z występowaniem 
omawianej infrastruktury i nie stwarzający ryzyka uszkodzenia sieci.  

Zapotrzebowanie na energię elektryczną 

Obecnie Zakład wykorzystuje ok. 25-40% mocy przyłączeniowej, jaką dysponuje na podstawie 
umowy z lokalnym zakładem energetycznym PGE Dystrybucja S.A., a po realizacji inwestycji 
szacuje się, Ŝe wykorzystywane będzie dodatkowo ok. 15% mocy przyłączeniowej. 

Oznacza to, Ŝe w stosunku do parametrów określonych w umowie Zakład dysponować będzie 
jeszcze znacznym zapasem mocy, więc zwiększenie poboru energii w związku z realizacją 
inwestycji nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo i prawidłowość funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego w rejonie. 
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7.2.14 Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko, obejmujący oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, krótko-, 
średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe wynikające z istnienia 
przedsiębiorstwa, wykorzystywania zasobów środowiska i emisji 

Nie przewiduje się znaczących oddziaływań na środowisko związanych z funkcjonowaniem 
przedsięwzięcia, którego dotyczy niniejszy raport. 

Analiza przeprowadzona w niniejszym raporcie wykazała, Ŝe z uwagi na charakter przedsięwzięcia 
oraz skalę i zakres inwestycji największe znaczenie posiadać będą oddziaływania bezpośrednie, 
długoterminowe i stałe, nie powodujące jednak poza terenem inwestycji przekroczeń 
dopuszczalnych norm. Podczas realizacji inwestycji dominowały będą oddziaływania 
bezpośrednie, głównie o charakterze krótkotrwałym. 

PoniŜej przedstawiono zestawienie przewidywanych oddziaływań z ich podziałem w zaleŜności 
od intensywności i okresu występowania. 

Rodzaj oddziaływań Opis oddziaływań 

Krótko- 
 i  

średnioterminowe 

� emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego 
(uciąŜliwość okresowa ograniczona głównie do terenu 
inwestycji, związana z jej realizacją)  

� emisja hałasu (uciąŜliwość okresowa związana z realizacją 
inwestycji); 

� emisja ścieków bytowych (na etapie realizacji); 
� emisja odpadów opakowaniowych, budowlanych 

i komunalnych (na etapie realizacji); 
� nieznacznie zwiększony ruch na drogach dojazdowych do 

placu budowy związany z dostawą materiałów, usuwaniem 
odpadów itp. (na etapie realizacji) 

Bezpośrednie 

Długoterminowe 

� emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego 
(uciąŜliwość związana z funkcjonowaniem zakładu i ruchem 
samochodów na terenie zakładu); 

� emisja hałasu – emisja związana jw.; 
� pobór wody z utworów podziemnych; 
� wytwarzanie odpadów na etapie funkcjonowania; 
� nieznacznie zwiększenie ruchu na drogach dojazdowych 

związane z funkcjonowaniem zakładu 
Pośrednie 

długoterminowe 
Inwestycja nie będzie powodować nagromadzenia w środowisku Ŝadnych szkodliwych 
czynników, których obecność mogłaby uruchomić łańcuch szkodliwych procesów. 

Wtórne Nie przewiduje się. 

Stałe 
Inwestycja nie przewiduje zwiększenia powierzchni zabudowy – planowane obiekty 
zostaną posadowione wewnątrz istniejącej hali lub na terenie obecnie juŜ utwardzonym.  

Chwilowe 
Nie przewiduje się. Za takie mogą być uwaŜane oddziaływania związane ze stanami 
awaryjnymi, poŜarem itp. 

Tabela 32: Rodzaje przewidywanych oddziaływań 

Szczegółowe opisy oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko podano 
we wcześniejszych rozdziałach niniejszego raportu. Zasięg oddziaływania na środowisko będzie 
miał charakter lokalny. 
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7.2.15 Analiza skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z innymi 
zrealizowanymi lub planowanymi przedsięwzięciami 

Oddziaływania skumulowane naleŜy rozumieć, jako występujące łącznie w określonym czasie 
podobne czynniki/działania pochodzące z róŜnych, połoŜonych we wzajemnym sąsiedztwie źródeł, 
powodujących takie same lub podobne, sumujące się skutki środowiskowe. W takich sytuacjach 
następuje nałoŜenie się na siebie podobnych wpływów, co moŜe prowadzić do sytuacji, 
Ŝe określony teren naraŜony jest na większe negatywne oddziaływanie, względnie rośnie 
powierzchnia terenu poddanego niepoŜądanym /nieakceptowanym oddziaływaniom. 

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się następujące firmy: 

• BOSTA-BETON – produkcja betonu towarowego; 

• Budownictwo Drogowe Zdzisław Kozieł – wykonawstwo robót drogowych; 

• METCOM Sp. z o.o. – złomowisko; 

• ORION S.A. – działalność deweloperska; na terenie działają teŜ inne firmy (składy 
i sklepy); 

• MC BETON – sprzedaŜ produktów betonowych, transport samochodami cięŜarowymi, 
wynajem powierzchni biurowych; 

• STALPOL – handel materiałami hutniczymi; 

• ASKO – rozpoczęta i obecnie wstrzymana budowa. 
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Rysunek 17: Firmy w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu 

Inwestycja zlokalizowana jest w przemysłowej części miasta, przy linii kolejowej i ruchliwej ulicy, 
dlatego przeanalizowano moŜliwość kumulowania się oddziaływania inwestycji ze źródłami 
połoŜonymi w jej sąsiedztwie. W przypadku omawianej inwestycji rozwaŜane było przede 
wszystkim nakładanie się oddziaływań na stan jakości powietrza oraz klimat akustyczny. 

W obliczeniach wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego 
(model rozkładu zanieczyszczeń) uwzględniono aktualny poziom zanieczyszczeń, czyli tło 
zanieczyszczeń powietrza w rejonie planowanej inwestycji podane przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Lublinie. Analiza wykazała, Ŝe po realizacji planowanego przedsięwzięcia 
nie będzie ono źródłem ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń. 

Dla planowanej inwestycji przeprowadzono takŜe analizę akustyczną, która wykazała,  
Ŝe po realizacji planowanego przedsięwzięcia działalność Zakładu nie będzie powodować 
przekraczania dopuszczalnych norm, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 112). Na klimat akustyczny w rejonie omawianej inwestycji zdecydowanie większy wpływ 
niŜ działalność Zakładu ma hałas komunikacyjny (od ul. Mełgiewskiej) oraz hałas kolejowy. 
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7.2.16 MoŜliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Główne zasady przeprowadzania postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
w kontekście transgranicznym zawarte są w dwóch aktach prawnych: Ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz Konwencji EKG 
ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, zwanej Konwencją 
z Espoo. Zgodnie z powyŜszą konwencją oddziaływanie transgraniczne oznacza jakiekolwiek, 
niekoniecznie globalne, oddziaływanie odczuwalne na terenie jednej ze Stron Konwencji z Espoo, 
spowodowane przedsięwzięciem zlokalizowanym na terenie innej Strony.  

W związku z lokalizacją przedmiotowej inwestycji w znacznej odległości od granicy państwowej 
oraz brakiem ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko, występujących poza terenem 
działki, na których inwestycja będzie się znajdować, stwierdza się, Ŝe nie ma moŜliwości 
występowania transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

7.3 Faza likwidacji 

Etap likwidacji rozpatruje się czysto teoretycznie, poniewaŜ Inwestor nie przewiduje tego etapu.  

W przypadku konieczności ewentualnej likwidacji planowanego przedsięwzięcia konieczna będzie 
inwentaryzacja obiektów i elementów konstrukcyjnych, które nie będą wykorzystane w następnej 
(demontaŜ i rozbiórka) elementów konstrukcyjnych, które nie będą wykorzystane w następnej 
funkcji. 

Wszystkie obiekty i urządzenia powinny być zlikwidowane zgodnie w wymaganiami 
wynikającymi z przepisów prawa budowlanego i przepisów uwzględniających wymagania ochrony 
środowiska.  

W tej fazie nie wystąpi większe obciąŜenie środowiska niŜ w fazie realizacji.  

Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie likwidacji, podobnie jak i realizacji będzie krótkotrwałe, 
nieciągłe, ograniczone do terenu zakładu i ustanie z chwilą zakończenia prac, a uciąŜliwości 
związane z prowadzonymi pracami powinny być zminimalizowane i nie powinny przekraczać 
poziomów dopuszczalnych. 

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia, rozumianej jako zakończenie prowadzenia działalności 
produkcyjnej w zakładzie i rozbiórki istniejących obiektów, mogą występować oddziaływania 
na środowisko dotyczące: 

• emisji zanieczyszczeń do powietrza, związanej z ruchem pojazdów po terenie obiektu oraz 
pyleniem podczas prowadzenia prac rozbiórkowych; 

• emisji hałasu, związanej z ruchem pojazdów po terenie obiektu; 

• powstawania odpadów, związanych z wyburzeniem istniejących obiektów. 

7.3.1 Emisja zanieczyszczeń do powietrza  

Podstawowymi źródłami oddziaływania na powietrze będą: emisja zanieczyszczeń do powietrza, 
powodowana przez pracę silników spalinowych maszyn budowlanych i środków transportu oraz 
pylenie podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz ruchu pojazdów. 

W celu ograniczenia oddziaływania maszyn budowlanych i środków transportu na środowisko 
naleŜy eksploatować i konserwować sprzęt zgodnie z instrukcją obsługi. Maszyny i pojazdy 
nie powinny być przeciąŜane oraz eksploatowane na najwyŜszych obrotach silnika. W przeciwnym 
wypadku wystąpi wzrost ilości wydzielanych spalin (na skutek większego zuŜycia paliwa).  
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7.3.2 Emisja hałasu 

W trakcie prac rozbiórkowych moŜe występować emisja hałasu do środowiska, związana z ruchem 
samochodów oraz maszyn budowlanych po terenie inwestycji. 

W celu ograniczenia oddziaływania maszyn budowlanych i środków transportu na klimat 
akustyczny, sprzęt naleŜy eksploatować i konserwować zgodnie z instrukcją obsługi. Maszyny 
i pojazdy nie powinny być przeciąŜane oraz eksploatowane na najwyŜszych obrotach silnika. 
W przeciwnym wypadku wystąpi wzrost poziomu hałasu.  

Na etapie likwidacji prace uciąŜliwe akustycznie nie będą prowadzone w nocy. 

7.3.3 Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w przypadku ewentualnej 
likwidacji będzie zbliŜone do etapu realizacji. 

7.3.4 Rodzaje i ilości odpadów, które mogą powstać na etapie likwidacji przedsięwzięcia 
oraz sposoby ich zagospodarowania 

W trakcie tak rozumianej fazy likwidacji mogą zostać wytworzone następujące rodzaje odpadów: 

• 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe – 15 Mg; 

• 15 02 03 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 
i ubrania ochronne inne niŜ wymienione w 15 02 02 – 900 kg; 

• 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposaŜenia inne niŜ wymienione w 17 01 06 – 90 Mg; 

• 17 02 01 drewno – 3 Mg; 

• 17 02 02 szkło – 3 Mg; 

• 17 03 03 tworzywa sztuczne – 3 Mg; 

• 17 04 07 mieszaniny metali – 3 Mg; 

• 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niŜ wymienione w 17 05 03 –150 Mg; 

• 17 06 04 materiały izolacyjne inne niŜ wymienione w 17 06 01 17 06 03 – 900 kg; 

• 17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niŜ wymienione w 17 08 01 – 900 
kg; 

• 17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaŜu inne niŜ wymienione 
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 – 1500 kg. 

NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe podane liczby mają jedynie charakter orientacyjny. 

Odpady powstające podczas likwidacji przedsięwzięcia będą segregowane i magazynowane 
w odpowiednich pojemnikach w wydzielonych miejscach, a następnie przekazywane 
uprawnionym firmom celem odzysku lub unieszkodliwienia. 

Odpady niebezpieczne, jakie mogą pojawiać się w ramach robót rozbiórkowych będą segregowane 
i oddzielane od odpadów obojętnych i nieszkodliwych celem wywozu do przedsiębiorstw 
zajmujących się unieszkodliwianiem. 
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8. Wskazanie czy konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego 
uŜytkowania  

Nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania inwestycji poza terenem działek, 
na których będzie ona zlokalizowana. W związku z tym nie będzie konieczne ustanowienie wokół 
terenu inwestycji obszaru ograniczonego uŜytkowania. 

9. Monitoring 

Inwestycja nie będzie powodować niekorzystnego oddziaływania na środowisko, w związku z tym 
nie ma potrzeba prowadzenia pomiarów w tym zakresie. 

Monitoring odbywa się za pomocą ewidencji zuŜycia poszczególnych surowców oraz czasu pracy 
instalacji. 

10. Ryzyko wystąpienia powaŜnej awarii 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 
rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje 
o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o duŜym ryzyku wystąpienia 
powaŜnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 138) przedmiotowy zakład 
wraz z eksploatowanymi na jego terenie instalacjami (zarówno w stanie obecnym, 
jak i po realizacji planowanej inwestycji) nie zalicza się z racji swojego funkcjonowania, 
zuŜywania substancji lub materiałów niebezpiecznych do kategorii zakładów o zwiększonym 
ryzyku lub zakładu o duŜym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej. 

Wszelkie drobne awarie, mogące wystąpić w związku z funkcjonowaniem instalacji będą usuwane 
na bieŜąco. 

11. Ryzyko wystąpienia bezpośredniego zagroŜenia szkodą lub szkody 
w środowisku 

Zgodnie z art. 6 pkt 11 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku 
i ich naprawie (Dz.U. z 2014 r., poz. 210 j.t.) pod pojęciem szkody w środowisku rozumie się 
negatywną, mierzalną zmianę stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, ocenioną w stosunku 
do stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność 
prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska. 

Pod pojęciem „bezpośredniego zagroŜenia szkodą w środowisku” naleŜy rozumieć wysokie 
prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w środowisku, w dającej się przewidzieć przyszłości, 
a podmiot korzystający ze środowiska wyrządza szkodę w środowisku jeŜeli negatywna zmiana 
dotyczy: 

• gatunków chronionych lub chronionych siedlisk przyrodniczych; 

• wód – ich stanu ekologicznego, chemicznego lub ilościowego; 

• powierzchni ziemi – zanieczyszczenia gleby lub ziemi, w tym w szczególności 
zanieczyszczenia mogące stanowić zagroŜenie dla zdrowia ludzi. 
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Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na gatunki chronione ani chronione 
siedliska przyrodnicze, stan ekologiczny, chemiczny lub ilościowy wód ani zanieczyszczenia gleby 
lub ziemi, w tym w szczególności zanieczyszczenia mogące stanowić zagroŜenie dla zdrowia 
ludzi, co udowodniono we wcześniejszych rozdziałach niniejszego opracowania. 

W związku z powyŜszym nie będzie powodować ryzyka wystąpienia bezpośredniego zagroŜenia 
szkodą w środowisku lub szkody w środowisku. 

12. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, 
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 
oddziaływań na środowisko 

Planuje się stosowanie następujących rozwiązań chroniących środowisko: 

Na etapie realizacji:  

• w celu ograniczenia oddziaływania maszyn i środków transportu na środowisko na etapie 
realizacji inwestycji sprzęt będzie eksploatowany i konserwowany zgodnie z instrukcją 
obsługi – maszyny i pojazdy nie będą przeciąŜane oraz eksploatowane na najwyŜszych 
obrotach silnika, co zapobiegnie wzrostowi ilości wydzielanych spalin (na skutek 
większego zuŜycia paliwa) i poziomu hałasu; 

• wykonawcy robót będą mieli wzgląd na właściwą ich organizację nie powodującą 
zanieczyszczeń i szkodliwości dla środowiska naturalnego oraz osób trzecich; 

• ścieki bytowe będą gromadzone w zbiornikach wbudowanych w przenośnie toalety 
i regularnie wywoŜone do najbliŜszej oczyszczalni ścieków przez wyspecjalizowaną firmę;  

• odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia będą segregowane oraz tymczasowo 
magazynowane w pojemnikach, zapewnionych przez wykonawcę robót; odpady 
niebezpieczne będą segregowane i oddzielane od odpadów obojętnych i nieszkodliwych. 
Odpady komunalne będę podobnie jak budowlane gromadzone w osobnych pojemnikach 
przeznaczonych na te odpady (zabezpieczenie w pojemniki równieŜ będzie po stronie 
wykonawcy prac). Wytworzone odpady zostaną przekazane uprawnionej firmie, celem ich 
odzysku bądź unieszkodliwienia. 

• przestrzegana będzie odpowiednia i terminowa konserwacja maszyn, co pozwoli 
na uniknięcie wycieków paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych  
i w konsekwencji ich przedostawania się do gleby i wód podziemnych; 

• zaplecze budowy zorganizowane będzie na uszczelnionym podłoŜu; 

Na etapie eksploatacji:  

• w zakresie ochrony powietrza: 

o planowane silosy zostaną wyposaŜone w filtry tkaninowe gwarantujące stęŜenie 
pyłu za filtrem na poziomie nie przekraczającym 20 mg/m3; 

o planowana wibroprasa zostanie wyposaŜona w baterię cyklonów; 

o planowane mieszarki zostaną wyposaŜone w system odpylający nie powodujący 
emisji zanieczyszczeń na zewnątrz; 
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o obiekt zaopatrywany jest w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, a woda do celów 
uŜytkowych jest ogrzewana elektrycznie; 

• w zakresie ochrony przed hałasem: 

o istniejąca wibroprasa (w obudowie akustycznej) zlokalizowana jest wewnątrz 
budynku produkcyjnego; 

o nowa wibroprasa zostanie zainstalowana wewnątrz istniejącej hali produkcyjnej 
i będzie się znajdować w obudowie; 

o planowany węzeł betoniarski, który zastąpi istniejącą betonownię, będzie się 
znajdował wewnątrz hali produkcyjnej. 

W zakresie ochrony wody i gleby: 

• na etapie eksploatacji: 

o pobór wód odbywać się będzie w sposób zgodny z kaŜdorazowo posiadanym 
pozwoleniem wodnoprawnym; 

o urządzenia słuŜące do poboru wód podziemnych utrzymywane są w naleŜytym 
stanie technicznym; 

o utrzymywana jest czystość wokół studni; 

o samochody poruszają się po powierzchniach utwardzonych; 

o ścieki bytowe odprowadzane są i będą do kanalizacji miejskiej; 

o w związku z funkcjonowaniem Zakładu nie powstają i nie będą powstawać ścieki 
technologiczne;  

o wody opadowe i roztopowe z dachów oraz powierzchni utwardzonych 
odprowadzane są do miejskiej kanalizacji burzowej; 

• w zakresie gospodarki odpadami: 

o procedury oraz zarządzanie produkcją są prowadzone w taki sposób, aby 
maksymalnie ograniczyć ilości powstających odpadów; 

o procesy technologiczne będą prowadzone w sposób zapewniający moŜliwość 
selektywnej zbiorki odpadów, w tym surowców wtórnych; 

o wytwarzane odpady będą magazynowanie czasowo, w wyznaczonych miejscach i w 
sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska (m.in. gromadzenie odpadów w 
szczelnych pojemnikach, kontenerach zabezpieczających przed wysypaniem 
odpadów, oraz ich oddziaływaniem odpadów na grunt i inne elementy środowiska), 

o wytwarzane odpady są w pierwszej kolejności przekazywane do recyklingu 
materiałowego lub innych procesów odzysku, a dopiero odpady nieprzydatne z 
punktu widzenia odzysku są przekazywane do unieszkodliwienia.  

o odbiorcami odpadów są kaŜdorazowo podmioty posiadające stosowne decyzje 
administracyjne na gospodarowanie odpadami, a w dozwolonych przepisami 
przypadkach odpady mogą być odbierane przez osoby fizyczne; 

o prowadzący instalację prowadzi i będzie prowadzić ewidencję wytwarzanych 
i przekazywanych odpadów – stosując obowiązujące dokumenty ewidencji 
odpadów. 
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Kompensacja przyrodnicza (łac. compensatio – równowaŜenie) – procedura zdefiniowana 
w art. 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1232 ze zm.) jako „zespół działań (...) prowadzących do przywrócenia równowagi 
przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację 
przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych”.  

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651) 
procedura ta stosowana jest w przypadku realizacji planu lub przedsięwzięcia, który moŜe mieć 
negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony 
został wyznaczony lub zaprojektowany obszar Natura 2000.  

Wg stanowiska Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko „Kompensacja 
przyrodnicza zawsze powinna być poprzedzona dokładną analizą wszystkich moŜliwych wariantów 
wykonania przedsięwzięcia i wybraniem spośród nich rozwiązania najbardziej korzystnego dla 
środowiska, a takŜe określeniem działań minimalizujących negatywny wpływ przedsięwzięcia na 
środowisko. Natomiast nigdy kompensacja przyrodnicza nie powinna być środkiem, który stosuje 
się tylko po to, by umoŜliwić realizację przedsięwzięcia”.   

Zgodnie z art. 75 Ustawy Prawo ochrony środowiska kompensacja przyrodnicza moŜe być 
realizowana tylko wówczas, gdy „ochrona elementów przyrodniczych nie jest moŜliwa”.  

Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko, czego 
skutkiem jest powstanie niniejszej dokumentacji, moŜna stwierdzić, Ŝe inwestycja nie będzie 
ingerować w jakikolwiek sposób w tereny NATURA 2000, w związku z czym nie dotyczy jej 
wymóg kompensacji przyrodniczej. 

13. Rozwiązania ograniczające uciąŜliwość obiektu, z zastosowaniem 
najlepszych dostępnych technik 

Porównanie zastosowanych technik z tzw. BAT ma miejsce w raportach, dotyczących 
przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, wymienionych w załączniku 
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji 
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 
środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). 

W związku z tym, Ŝe instalacje eksploatowane ani planowane w Zakładzie nie naleŜą 
do wymienionych w powyŜszym rozporządzeniu, to instalacja nie wymaga uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego, a w konsekwencji takŜe porównania zastosowanych technik z tzw. BAT.  
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14. Analiza moŜliwych konfliktów społecznych 

Projektowane przedsięwzięcie nie powinno wywoływać negatywnych odczuć miejscowej ludności 
poniewaŜ: 

• zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część 
IV, zatwierdzonym Uchwałą Nr 628/XXIX/2005, inwestycja zlokalizowana będzie 
na terenach aktywności gospodarczej; 

• w najbliŜszym otoczeniu zakładu znajdują się wyłącznie tereny przemysłowe; 

• najbliŜsza zabudowa mieszkaniowa znajduje się zdecydowanie poza zasięgiem 
oddziaływania Zakładu (ok. 400 m na północny wschód oraz ok. 500 m na północny 
zachód od granic zakładu); 

• planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terenie, do którego Inwestor posiada 
tytuł prawny i nie spowoduje naruszenia interesów osób trzecich, nie spowoduje 
uciąŜliwości dla osób trzecich w zakresie pozbawienia dostępu do drogi publicznej, 
pozbawienia moŜliwości korzystania z wody, energii elektrycznej oraz ze środków 
łączności i dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 
oraz nie spowoduje uciąŜliwości poprzez nadmierny hałas, wibracje, bądź zakłócenia 
energetyczne; 

• prowadzone na terenie zakładu procesy i operacje technologiczne nie spowodują 
ponadnormatywnego oddziaływania na terenach sąsiadujących; 

• inwestycja zostanie zrealizowana przy zachowaniu warunków wynikających z przepisów 
prawnych i funkcjonować będzie w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska.  

15. Art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska  

Warunkiem wymagającym spełnienia jest to, aby nowo uruchamiana instalacja oraz urządzenia 
z nią związane spełniały wymogi stawiane w art. 143 – ustawy Prawo ochrony środowiska z roku 
2001, który mówi, Ŝe technologia stosowana w nowo uruchomianych instalacjach i urządzeniach 
powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

• stosowanie substancji o małym potencjale zagroŜeń 

W zakładzie nie będą stosowane rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie 
się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o duŜym 
ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.  

Beton nie uwalnia do środowiska zanieczyszczeń, jest teŜ skuteczną matrycą słuŜącą 
unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych zawierających metale cięŜkie (trwale wiąŜe).  

Proces produkcyjny polega na wytworzeniu betonu z podstawowych składników takich jak: woda, 
cement, popiół lotny, kruszywo oraz dodatki). Beton o składzie wg receptur podawany jest 
następnie do form (kostka betonowa, elementy małej architektury do wysokości 300 mm) 
umieszczonych w wibroprasie.  
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Jak wynika z powyŜszego opisu procesu produkcyjnego, nie stosuje się w nim surowców 
i materiałów zawierających substancje niebezpieczne tj. wybuchowe, utleniające czy toksyczne 
bądź bardzo toksyczne, a stosowane substancje charakteryzują się małym potencjałem zagroŜeń. 

• efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii 

Zmniejszenie energochłonności eksploatacyjnej jest najbardziej racjonalnym podejściem 
w dziedzinie poprawy opłacalności wytwórczości, takŜe w przedmiotowej instalacji. Zastosowane 
w zakładzie rozwiązania w tym zakresie to m. in.: zastosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń 
o moŜliwie niskim zapotrzebowaniu na energię; w 

� zastosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń o moŜliwie niskim zapotrzebowaniu 
na energię elektryczną;  

� zastosowane zostaną energooszczędne źródła światła 

• zapewnienie racjonalnego zuŜycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw 

DąŜenie do zmniejszenia zuŜycia wszystkich przewidzianych dla tej instalacji surowców 
i nośników energii oraz zatrudnienie wykwalifikowanych specjalistów, którzy nie pozwolą sobie 
na marnotrawstwo stosowanych surowców, jest najbardziej racjonalnym podejściem w dziedzinie 
poprawy opłacalności funkcjonowania warsztatu. Rozwiązania zastosowane w tym celu to: 

� zuŜycie wody jest obecnie i będzie po realizacji inwestycji opomiarowane 
i systematycznie ewidencjonowane; 

� woda w procesie produkcyjnym jest całkowicie wykorzystywana i nie powstają ścieki 
technologiczne (zuŜyte wody) wprowadzane do wód lub do ziemi; powstawanie 
ścieków będzie miało charakter wyłącznie socjalno-bytowy; 

� ilość zuŜywanych surowców jest dobierana do konkretnej receptury, a składniki są 
automatycznie dozowane i dostarczane do urządzeń mieszających; 

• stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz moŜliwość odzysku 
powstających odpadów 

Funkcjonowanie Zakładu nie moŜe być bezodpadowe, zastosowane będą jednak rozwiązania 
umoŜliwiające minimalizację ilości powstających odpadów, m. in.: 

� w zakładzie wdroŜono własną Politykę Ochrony Środowiska POLBRUK S.A. i Politykę 
Ochrony Środowiska irlandzkiego koncernu CRH.plc do którego naleŜy firma 
POLBRUK S.A.; obowiązujące w zakładzie procedury oraz zarządzanie produkcją są 
prowadzone w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ilości powstających odpadów. Jest 
to tym bardziej waŜne, Ŝe przyczynia się do obniŜenia kosztów prowadzonej działalności. 
Zastosowanie nowoczesnej technologii produkcji, skuteczna kontrola jakości i korzystanie 
z dobrej jakości surowców w znacznym stopniu wpływają na jakość wytwarzanych 
wyrobów oraz ograniczenie ilości produktów wybrakowanych. 

� procesy technologiczne będą prowadzone w sposób zapewniający moŜliwość selektywnej 
zbiorki odpadów, w tym surowców wtórnych; 

� odpady wytwarzane w obiekcie będą magazynowanie czasowo, w wyznaczonych 
miejscach i w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska – m.in. gromadzenie 
odpadów w szczelnych pojemnikach, kontenerach zabezpieczających przed wysypaniem 
odpadów, oraz ich oddziaływaniem odpadów na grunt i inne elementy środowiska, 

� w zakładzie nadzorowane jest selektywne gromadzenie wytworzonych odpadów w sposób 
zapobiegający zmieszaniu poszczególnych rodzajów odpadów; 
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� wytwarzane odpady są w pierwszej kolejności przekazywane do recyklingu materiałowego 
lub innych procesów odzysku, a dopiero odpady nieprzydatne z punktu widzenia odzysku 
są przekazywane do unieszkodliwienia.  

� odbiorcami odpadów są kaŜdorazowo podmioty posiadające stosowne decyzje 
administracyjne na gospodarowanie odpadami, a w dozwolonych przepisami przypadkach 
odpady mogą być odbierane przez osoby fizyczne; 

� prowadzący instalację prowadzi i będzie prowadzić ewidencję wytwarzanych 
i przekazywanych odpadów – stosując obowiązujące dokumenty ewidencji odpadów. 

• rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji 

W Zakładzie są obecnie i będą po realizacji planowanej inwestycji spełnione wymagania norm 
prawnych dotyczących ochrony środowiska.  

� w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza przewidziane są system odpylania z 
procesów załadunku silosów i planowanej wibroprasy; 

� w celu zmniejszenia emisji hałasu w projekcie przewidziana jest zastosowanie konstrukcji 
zapewniających minimalizację drgań przenoszonych przez prasy (odpowiednie 
posadowienie) oraz umieszczenie planowanej betonowni oraz wibroprasy w obudowie 
akustycznej; 

• wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 
zastosowane w skali przemysłowej, postęp naukowo-techniczny 

Rozwiązania zastosowane w instalacji są z jednej strony jednymi z najnowocześniejszych, 
jak równieŜ z drugiej strony skutecznie zastosowanymi w przemyśle.  

Planowana instalacja pod względem technologicznym jest porównywalna do obecnie 
eksploatowanych zakładów produkujących betonowe wyroby wibroprasowane na terenie Unii 
Europejskiej. Proces technologiczny będzie realizowany przy zastosowaniu przetestowanych 
w branŜy technologii i procedur. 

16. Opis analizowanych wariantów realizacji inwestycji 

16.1 Wariant niepodejmowania zamierzenia inwestycyjnego 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 628/XXIX/2005, planowane przedsięwzięcie realizowane będzie 
na terenach aktywności gospodarczej, dla których podstawowym przeznaczeniem gruntów jest 
róŜnego rodzaju działalność produkcyjno-wytwórcza i składowo-magazynowa (produkcja 
przemysłowa, średnia wytwórczość, zaplecze techniczne budownictwa, bazy sprzętu i transportu, 
składy, magazyny, hurtownie, urządzenia obsługi rolnictwa oraz inne formy działalności 
gospodarczej wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym). 

Niepodejmowanie zamierzeń inwestycyjnych na terenach przeznaczonych w dokumentach 
planistycznych gmin pod przedmiotową działalność stoi w sprzeczności z zasadą rozwoju 
lokalnego. 

W przypadku niepodejmowania zamierzenia inwestycyjnego oddziaływanie inwestycji 
na środowisko pozostałoby na dotychczasowym poziomie, opisanym w niniejszym opracowaniu 
jako stan obecny. 
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16.2 Wariant, którego dotyczy raport 

Wariant ten został szczegółowo opisany we wcześniejszych rozdziałach niniejszego opracowania.  

W wyniku przeprowadzonych obliczeń i analiz udowodniono, Ŝe realizacja inwestycji w wariancie 
inwestorskim nie będzie powodować przekraczania standardów jakości środowiska. 

16.3 Wariant alternatywny 

Za racjonalny wariant alternatywny naleŜy uznać taki, który jest moŜliwy do zrealizowania 
zarówno z ekonomicznego, technicznego/technologicznego, jak i technologicznego punktu 
widzenia. 

W związku z powyŜszym za alternatywny wariant realizacji inwestycji naleŜy uznać koncepcję 
opisaną w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, która wpłynęła do Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Lublin dnia 11 stycznia 2016 r. 

PrzedłoŜona dokumentacja dotyczyła budowy węzła betoniarskiego wraz z przebudową istniejącej 
hali oraz montaŜu linii do produkcji elementów wibroprasowanych i linii wibroprasy mobilnej 
na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego nr 90 przy ul. Mełgiewskiej 74 w Lublinie. 
W związku z przedsięwzięciem planowano takŜe przebudowę części istniejącej hali. 

Dotychczasowa koncepcja zakładała następujące zasadnicze elementy: 

� posadowienie dwóch nowych linii do produkcji elementów wibroprasowanych w istniejącej 
hali produkcyjnej (w obecnym projekcie zrezygnowano z planowanej wcześniej linii 
wibroprasy mobilnej); 

� budowa nowej hali produkcyjnej o powierzchni około 1 500 m2 kosztem wyburzenia części 
istniejącej hali, tj. warsztatu mechanicznego. W nowej hali produkcyjnej posadowiony miał 
zostać nowy węzeł betoniarski złoŜony z: 4 mieszarek produkujących beton, 12 zbiorników 
na kruszywa, kaŜdy po 120 Mg (posadowione wewnątrz planowanej hali), 5 silosów 
na cement i popioły, kaŜdy po 100 Mg (silosy prawdopodobnie na zewnątrz hali) oraz 
placu składowego kruszyw (na zewnątrz hali) (obecnie nie planuje się wyburzenia 
fragmentów hali, a jedynie jej dostosowanie do obecnej koncepcji, nowy węzeł betoniarski 
zostanie posadowiony wewnątrz istniejącej hali produkcyjnej, z wyjątkiem silosów 
na spoiwa, które zostaną posadowione na zewnątrz hali, w jej bezpośrednim sąsiedztwie); 

� na potrzeby zaopatrywania w mieszankę betonową istniejącej linii produkcyjnej miał 
pracować istniejący węzeł betoniarski, natomiast nowy węzeł miał zaopatrywać 
w planowane linie produkcyjne (obecnie koncepcja zakłada, Ŝe po zakończeniu inwestycji 
istniejąca betonownia przestanie działać, a produkcja betonu odbywać się będzie wyłącznie 
w nowym węźle betoniarskim). 

W przypadku realizacji inwestycji w wariancie proponowanym na etapie karty informacyjnej 
przedsięwzięcia rodzaj oddziaływań byłby analogiczny jak w wariancie proponowanym obecnie. 

Wariant proponowany na etapie karty informacyjnej przedsięwzięcia zakładał większą skalę 
inwestycji niŜ obecnie, zarówno na etapie realizacji (konieczność dokonania rozbiórek i budowa 
nowej hali oznaczałaby m. in. dłuŜszy czas eksploatacji sprzętu budowlanego, która jest źródłem 
emisji hałasu oraz zanieczyszczeń ze spalania paliwa w silnikach, czy większą ilość powstających 
odpadów do zagospodarowania, a takŜe konieczność wycinki drzew i krzewów znajdujących się 
w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca posadowienia hali produkcyjnej planowanej w poprzedniej 
koncepcji), jak i eksploatacji inwestycji (większe moŜliwości produkcyjne przekładają się na 
większe zuŜycie wody, energii i surowców, a więc takŜe większą emisję pyłu z załadunku silosów 
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czy większy ruch pojazdów po terenie inwestycji, przekładający na większą emisję zanieczyszczeń 
ze spalania paliw w ich silnikach). 

Zaznaczyć przy tym naleŜy, Ŝe takŜe realizacja inwestycji w wariancie proponowanym na etapie 
karty informacyjnej przedsięwzięcia nie powodowałoby przekroczenia standardów jakości 
powietrza poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. 

W związku z lokalizacją przedmiotowej inwestycji stwierdza się, Ŝe nie ma moŜliwości, 
aby realizacja wariantu alternatywnego spowodowała występowanie transgranicznego 
oddziaływania inwestycji na środowisko. 

16.4 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska to wariant niepodejmowania zamierzenia 
inwestycyjnego. W przypadku rezygnacji z inwestycji oddziaływanie zakładu na środowisko 
będzie na obecnym poziomie. 

16.5 Wnioski 

W przypadku przedmiotowej inwestycji wariantem najkorzystniejszym dla środowiska byłby 
wariant niepodejmowania zamierzenia inwestycyjnego. W przypadku rezygnacji z inwestycji 
oddziaływanie zakładu na środowisko pozostałoby na dotychczasowym poziomie, jednak z punktu 
widzenia Inwestora realizacja inwestycji jest konieczna w celu dostosowania produkcji Zakładu 
do obecnych potrzeb rynkowych. 

Realizacja inwestycji w wariancie inwestorskim najlepiej wypełnia cel załoŜony przez Inwestora, 
a przy tym nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska, co udowodniono 
we wcześniejszych rozdziałach niniejszego raportu. 

W związku z powyŜszym planuje się realizację wariantu inwestorskiego. 

17. Obowiązki przedsiębiorcy i wymagane uregulowania 
administracyjne, dotyczące planowanej działalności, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 

Rzetelnie prowadzona działalność nie moŜe obyć się bez odpowiednich uregulowań 
administracyjnych. Mając na uwadze charakter planowanej inwestycji naleŜy liczyć się 
z koniecznością uzyskania lub aktualizacji posiadanych przez Zakład decyzji administracyjnych 
(pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenie na wytwarzanie 
odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów). 

18. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej i kartograficznej 

Zagadnienia w formie graficznej zostały przedstawione w niniejszym opracowaniu w postaci tabel 
i map w poszczególnych rozdziałach raportu oraz w załącznikach. W ramach przedstawienia 
zagadnień w formie kartograficznej przedstawione zostały do opracowania mapy, pokazujące 
wynik modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń atmosferycznych w powietrzu 
z nałoŜeniem mapy przedstawiającej lokalizację planowanej inwestycji na tle zagospodarowania 
okolicy. Do opracowania dołączono równieŜ mapę rozkładu poziomu dźwięku A z nałoŜeniem 
mapy przedstawiającej lokalizację planowanej inwestycji. 
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19. Opis metod prognozowania oddziaływań przedsięwzięcia 
na środowisko 

W raporcie zastosowano: 

• Metody opisu stanu środowiska, jego inwentaryzacji i waloryzacji 

Opis stanu środowiska stanowi punkt wyjściowy do prognozowania przyszłych potencjalnych 
zmian. Środowisko zostało w opracowaniu opisane m.in. przy wykorzystaniu danych 
pochodzących z Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012-2015 
z perspektywą do roku 2019, Programu ochrony powietrza dla strefy – Aglomeracja Lubelska 
(aktualizacja z 2013 r.), Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Lublin oraz 
informacji udostępnianych przez Urząd Miasta Lublin. 

• Metody prognostyczne słuŜące do identyfikacji, przewidywania wielkości i znaczenia 
konkretnych wpływów przedsięwzięcia na konkretne elementy środowiska  

Za pomocą modelowania matematycznego prognozowano zmiany w klimacie akustycznym oraz 
rozprzestrzenienie się zanieczyszczeń wokół terenu inwestycji.  

• Metody identyfikacji i obróbki informacji m. in. oceny znaczenia wpływów, porównanie 
wariantów 

W opracowaniu posiłkowano się głównie metodą listy sprawdzającej oraz metodą sieci 
przyczynowo-skutkowych. 

20. Trudności, jakie napotkano podczas opracowywania raportu 

W związku z tym, Ŝe na obecnym etapie realizacji inwestycji nie znane są dokładne parametry 
planowanych do zastosowania maszyn i urządzeń, do obliczeń emisji zanieczyszczeń do powietrza 
i emisji hałasu przyjęto parametry na podstanie istniejących urządzeń lub podobnych instalacji. 

Planowana wielkość produkcji i zuŜycie surowców zostało oszacowane na podstawie zakładanych 
parametrów planowanych urządzeń. 

21. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegająca na budowie węzła betoniarskiego oraz 
montaŜu linii produkcyjnej do produkcji elementów wibroprasowanych na terenie Zakładu 
Produkcyjnego Nr 90 w Lublinie, pod adresem 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 74. 

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyŜszego przedsięwzięcia 
został nałoŜony postanowieniem Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 marca 2016 r., znak OŚ-OD-
I.6220.1.2016, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Postanowienie to określa 
równieŜ zakres raportu. 

Raport został opracowany ze szczegółowością wynikającą 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 ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 353 j.t). 
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21.1 Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

21.1.1 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie Zakładu Produkcyjnego Nr 90 w Lublinie, 
pod adresem 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 74.  

Teren Zakładu obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 127/3, 127/5, 129/2, 51/7, 51/8, 55/4, 
55/5, 55/7 przy czym planowane przedsięwzięcie w całości realizowane będzie na działce 55/7. 

Inwestycja zlokalizowana będzie w całości na terenie, do którego Inwestor posiada tytuł prawny 
(uŜytkowanie wieczyste). 

Zakład połoŜony jest w przemysłowej części miasta, a jego bezpośrednie sąsiedztwo stanowią 
głównie tereny przemysłowe i niezabudowane.  

21.1.2 Obecny sposób wykorzystania terenu 

Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje się zakład produkcyjny firmy POLBRUK S.A. 
zajmujący się produkcją wibroprasowanych elementów drogowych takich jak: kostka brukowa, 
płyty brukowe, płyty tarasowe, krawęŜniki drogowe, obrzeŜa chodnikowe. 

W skład eksploatowanej przez Zakład instalacji wchodzi linia do produkcji elementów 
wibroprasowanych z wibroprasą OMAG (posadowiona wewnątrz hali) oraz betonownia, w skład 
której wchodzą: 

• 3 mieszarki do produkcji betonu, 

• 4 zbiorniki cementu i popiołów, wyposaŜonych w podajniki ślimakowe oraz filtry 
odpylające gwarantujące stęŜenie pyłu za filtrem na poziomie nie przekraczającym 
20 mg/m3, odpowiednio 2 silosy o pojemności 600 Mg i 2 silosy o pojemności 60 Mg, 

• 8 zbiorników kruszyw o pojemności 25 Mg kaŜdy. 

Na terenie Zakładu znajduje się takŜe plac składowy kruszyw i plac składowania wyrobów 
gotowych oraz infrastruktura towarzysząca (w tym sieć energetyczna, kanalizacyjna 
i ciepłownicza, oświetlenie terenu, ogrodzenie, parking, drogi wewnętrzne itp.). 

Reszta powierzchni zagospodarowana jest zielenią (trawniki oraz pojedyncze drzewa). 

Zakład pracuje obecnie od poniedziałku do piątku przez 24 godziny na dobę oraz w soboty 
w godzinach 6: 00-22:00. 

Wielkość produkcji obecnie to ok. 126 000Mg wyrobów betonowych rocznie. 

Obecnie zakład zatrudnia 34 osoby. 

21.1.3 Informacje o planowanej inwestycji 

Inwestycja polega na budowie nowego węzła betoniarskiego oraz posadowieniu linii do produkcji 
elementów wibroprasowanych. 

Nowa linia produkcyjna oraz planowany węzeł betoniarski (z wyłączeniem zbiorników na spoiwa) 
posadowiony zostanie wewnątrz istniejącej hali produkcyjnej, która zostanie odpowiednio 
dostosowana do potrzeb inwestycji bez wyburzania jej części. 

Planowany węzeł betoniarski składać się będzie z następujących elementów: 

• betonowni złoŜonej z 4 mieszarek produkujących beton; 
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• 6 silosów na spoiwa (cement, popiół) po 120 Mg kaŜdy; 

• 17 zbiorników wewnątrz hali na materiały sypkie (kruszywa), (10 zbiorników po 100 Mg 
oraz 7 po 60 Mg). 

Po realizacji inwestycji nowa betonownia zaopatrywać będzie obie linie do produkcji elementów 
wibroprasowanych, a istniejący węzeł betoniarski przestanie funkcjonować. 

Planowana inwestycja nie spowoduje zmiany powierzchni zabudowy, gdyŜ zarówno planowany 
węzeł betoniarski (poza silosami na spoiwa), jak i nowa linia produkcyjna zostaną posadowione 
wewnątrz istniejącej hali, która zostanie dostosowana do potrzeb inwestycji. Silosy na spoiwo 
(cement i popiół) zostaną posadowione w bezpośrednim sąsiedztwie hali, na terenie obecnie juŜ 
utwardzonym. 

Po realizacji inwestycji Zakład będzie pracować w dotychczasowych godzinach, 
tj. od poniedziałku do piątku przez 24 godziny na dobę oraz w soboty w godzinach  
6:00-22:00. 

Szacuje się, Ŝe produkcja wzrośnie do 270 000 Mg wyrobów gotowych rocznie. 

W związku z inwestycją planuje się wzrost zatrudnienia do 45 osób. 

21.1.4 Opis procesu technologicznego (obecnie) 

POLBRUK S.A. prowadzi działalność w zakresie produkcji wibroprasowanych elementów 
drogowych oraz produkcją betonu na potrzeby własne. 

Proces technologiczny realizowany w instalacji składa się z następujących etapów: 
magazynowanie i transport surowców; produkcja mieszanki betonowej; formowanie wyrobów; 
dojrzewanie wyrobów; pakowanie. 

Cement i popiół magazynowane są w silosach wyposaŜonych w podajniki ślimakowe oraz filtry 
odpylające gwarantujące stęŜenie pyłu za filtrem na poziomie nie przekraczającym 20 mg/m3. 
Obecnie Zakład wykorzystuje 4 silosy do magazynowania cementu i popiołu: dwa o pojemności 
600 Mg i dwa o pojemności 60 Mg. Przesyp cementu i popiołu z samochodu do silosów odbywa 
się za pomocą spręŜonego powietrza dostarczanego ze spręŜarki znajdującej się na samochodzie. 

Piasek i kruszywa składowane są na placu składowym kruszyw, skąd za pomocą przenośników 
taśmowych są dostarczane do zbiorników kruszyw o pojemności 25 Mg kaŜdy (8 szt.). 

Dodatki i farby magazynowane są w oryginalnych opakowaniach w wyznaczonym miejscu 
na terenie obiektu. 

Beton wytwarzany jest z podstawowych składników takich jak: woda, cement, popiół lotny, 
kruszywo oraz dodatki. Produkcja mieszanek betonowych odbywa się w zautomatyzowanych 
mieszarkach wg ściśle określonych receptur. Surowce do mieszarek dozowane są automatycznie 
bezpośrednio z poszczególnych zbiorników kruszyw i spoiw. Woda i dodatki równieŜ są dozowane 
automatycznie. Mieszanie następuje przy dodaniu odpowiedniej dawki farby i środka 
uplastyczniającego.  

Mieszanki betonowe ze zbiorników zasypowych dozowane są do maszyny formującej (wibroprasy 
OMAG), gdzie wilgotny beton jest wibrowany i zagęszczany pod ciśnieniem w ten sposób, Ŝe nie 
wyschnięty jeszcze surowiec utrzymuje swoją formę na blatach produkcyjnych. Zmiana 
asortymentów produkcji dokonywana jest poprzez zmianę osprzętu maszyny formującej. 

Gotowe blaty produkcyjne z nie wyschniętymi produktami są automatycznie układane 
w dojrzewalniach o kształcie wysokiego regału, gdzie przez 24 godziny ulegają procesowi 
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związania i wysuszenia (proces dojrzewania). Do utrzymania odpowiednich warunków podczas 
procesu dojrzewania wykorzystywane jest ciepło powstające podczas wiązania i schnięcia betonu. 

Wyschnięte wyroby, które pozytywnie przejdą kontrolę jakości, są następnie paczkowane na palety 
handlowe, pakowane za pomocą pasków polipropylenowych i folii oraz znakowane odpowiednimi 
naklejkami.  

Gotowe palety z zapakowanymi produktami zdejmowane są z linii pakującej za pomocą wózków 
widłowych i umieszczane w odpowiednim polu na placu składowania wyrobów gotowych, skąd są 
załadowywane na środki transportu (samochody cięŜarowe z przyczepami) i wywoŜone poza teren 
zakładu.  

Wszystkie elementy wchodzące w skład procesu produkcyjnego znajdują się w zamkniętej hali 
o konstrukcji zabezpieczającej przed rozprzestrzenianiem hałasu. Maszyna formująca usytuowana 
została w kabinie dźwiękochłonnej obniŜającej emisje hałasu. 

21.1.5 Opis procesu technologicznego w planowanej inwestycji 

Inwestycja polega na budowie nowego węzła betoniarskiego oraz montaŜu linii do produkcji 
elementów wibroprasowanych. 

Planowany węzeł betoniarski składać się będzie z następujących elementów: 

• betonowni złoŜonej z 4 mieszarek produkujących beton; 

• 6 silosów na spoiwa (cement, popiół) po 120 Mg kaŜdy; 

• zbiorników wewnątrz hali na materiały sypkie (kruszywa), (10 zbiorników po 100 Mg oraz 
7 po 60 Mg). 

Planowany węzeł betoniarski (z wyłączeniem zbiorników na spoiwa) posadowiony zostanie 
wewnątrz istniejącej hali produkcyjnej, która zostanie odpowiednio dostosowana do potrzeb 
inwestycji bez wyburzania jej części. 

Po realizacji inwestycji nowa betonownia zaopatrywać będzie obie linie do produkcji elementów 
wibroprasowanych, a istniejący węzeł betoniarski przestanie funkcjonować. 

Nowa linia do produkcji elementów wibroprasowanych takŜe zostanie posadowiona wewnątrz 
istniejącej hali produkcyjnej. 

Planowana nowa linia technologiczna będzie mogła pracować w sposób analogiczny jak linia 
obecnie funkcjonująca w Zakładzie, ale dodatkowo będzie takŜe umoŜliwiać produkcję metodą 
płukania. 

W przypadku produkcji kostki metodą płukania proces produkcyjny zostanie uzupełniony 
o dodatkowy etap, tj. płukanie. Zaformowany wyrób przemieszczany będzie na stanowisko 
płukania, gdzie częściowo wypłukiwany będzie zaczyn z górnej warstwy. 

Po zakończonym płukaniu wyroby kierowane będą do komór dojrzewalni, a dalsze etapy procesu 
będą analogiczne jak dla innych wyrobów. 

Powstające w wyniku płukania popłuczyny pompowane będą do recyklingu, a oczyszczona woda 
będzie wykorzystywana w procesie produkcji betonu. 
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21.1.6 Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 628/XXIX/2005, teren inwestycji znajduje się w przewaŜającej części 
na obszarze oznaczonym następującymi symbolami: 

• AG – tereny aktywności gospodarczej z podstawowym przeznaczeniem gruntów 
pod róŜnego rodzaju działalność produkcyjno-wytwórczą i składowo-magazynową taką 
jak: produkcja przemysłowa, średnia wytwórczość, zaplecze techniczne budownictwa, 
bazy sprzętu i transportu, składy, magazyny, hurtownie, urządzenia obsługi rolnictwa oraz 
inne formy działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym; 

• AGc – tereny aktywności gospodarczej z podstawowym przeznaczeniem gruntów 
pod róŜnego rodzaju działalność gospodarczą, zaplecza techniczne budownictwa, bazy 
sprzętu i transportu, składy, magazyny, hurtownie, urządzenia obsługi rolnictwa oraz inne 
formy działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym; 

Planowana inwestycja jest zgodna z przeznaczeniem terenów w mpzp, a uciąŜliwość 
dla środowiska po realizacji inwestycji nie będzie wykraczać poza granice terenu inwestycji. 

21.2 Charakterystyka elementów przyrodniczych środowiska 

Teren, na którym realizowana będzie przedmiotowa inwestycja, zlokalizowany jest w Lublinie 
przy ul. Mełgiewskiej 74 (Zadębie). 

Lublin to największe miasto na wschodzie Polski, a zarazem stolica województwa lubelskiego, to 
"Brama Unii Europejskiej na Wschód", stolica Polski Wschodniej. 

Lublin leŜy na północnym skraju WyŜyny Lubelskiej, a dolina Bystrzycy dzieli miasto na dwie 
odmienne krajobrazowo części: lewobrzeŜną z urozmaiconą rzeźbą terenu, głębokimi dolinami 
i starymi wąwozami lessowymi i prawobrzeŜną, płaską, będącą częścią płaskowyŜu świdnickiego. 
Kilkanaście kilometrów na północ od miasta roztacza się juŜ NiŜ Polski. Historycznie miasto 
połoŜone jest w Małopolsce i jest stolicą Lubelszczyzny. 

Lublin dzieli się na 27 dzielnic. W centrum miasta znajdują się dzielnice najstarsze: Stare Miasto, 
Śródmieście, które pełnią głównie funkcje turystyczne, usługowe i handlowe. Dookoła rozciągają 
się nowsze osiedla mieszkaniowe. Przemysł skupia się głównie w północno-wschodniej części 
miasta (Zadębie, Majdan Tatarski) oraz w okolicach dworca kolejowego (na południu). 

Średnia gęstość zaludnienia wynosi 3214 osób/km2 (dane GUS). 

Wg podziału J. Kondrackiego miasto Lublin połoŜone jest w północnej części WyŜyny Lubelskiej, 
na pograniczu subregionów o róŜnych cechach rzeźby terenu. Północno-zachodnią część miasta 
zajmuje PłaskowyŜ Nałęczowski, którego powierzchnię budują lessy o miąŜszości kilkunastu 
metrów. Rzeźba tej części miasta, charakteryzuje się silnym rozcięciem oraz względnie duŜymi 
deniwelacjami rzędu 20-30 m. PłaskowyŜ Świdnicki, Wyniosłość Giełczewska oraz Równina 
BełŜycka zajmujące południową i wschodnią część miasta to niskie równiny denudacyjne 
rozwinięte na skałach węglanowych przykrytych cienką warstwą utworów piaszczysto-pylastych. 
Teren inwestycji leŜy w obrębie PłaskowyŜu Świdnickiego, którego tereny stanowi dość płaska 
równina denudacyjna wymodelowana w marglach kredowych i pozbawiona pokrywy lessowej. 
Wysokości obniŜają się od 230–240 m na południu do 200 m n.p.m. na północy. 

Lublin leŜy w tzw. lubelskim regionie klimatycznym (wg podziału Wincentego Okołowicza 
i Danuty Martyn). 
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Region wyŜynny lubelski wyróŜnia silny wpływ klimatyczny kontynentalnych mas powietrza (z 
długim latem i długą, mroźną zimą), największą liczbą dni pogodnych i liczbą dni z burzą w Polsce 
oraz opadami powyŜej 600 mm. Województwo Lubelskie naleŜy do najbardziej usłonecznionych 
obszarów kraju. We wschodniej części województwa usłonecznienie przekracza 1 650 h/rok. 
Średnia prędkość wiatru w okresie październik – kwiecień wynosi 0,93 m/s, a w okresie ciepłym 
od maja do września wynosi około 0,8 m/s 

Zanieczyszczenie powietrza na terenie Aglomeracji Lubelskiej to głównie zanieczyszczenia 
pochodzenia antropogenicznego, związane z działalnością człowieka. Największy wpływ na stan 
zanieczyszczenia powietrza wywiera ogrzewanie budynków (niska emisja), produkcja energii 
cieplnej i przemysł (emisja punktowa) oraz ruch komunikacyjny (emisja liniowa).  

Głównym źródłem hałasu na terenie miasta Lublin jest hałas komunikacyjny. Drugie pod 
względem stwarzanego zagroŜenia źródło uciąŜliwości akustycznej stanowi hałas kolejowy. 

Na obszarze planowanego przedsięwzięcia ani w zasięgu jego oddziaływania nie występują dobra 
kultury, wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Brak jest równieŜ 
rozpoznanych stanowisk archeologicznych, chronionych na mocy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446). 

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się tereny podlegające ochronie 
zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627 j.t.). 
NajbliŜsze tereny NATURA 2000 znajdują się zdecydowanie poza wpływem oddziaływania 
przedsięwzięcia. 

21.3 Ocena oddziaływania na środowisko 

W opracowaniu przedstawione zostały etapy realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia 
ze szczególnym naciskiem na oddziaływanie tych etapów na środowisko.  

21.3.1 Etap realizacji 

Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji jest krótkotrwałe, nieciągłe, ograniczone 
do terenu zakładu i ustanie z chwilą zakończenia realizacji inwestycji, a przy odpowiedniej, 
standardowej organizacji prac uciąŜliwości te powinny być zminimalizowane i nie powinny 
przekraczać poziomów dopuszczalnych. 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Podstawowymi źródłami oddziaływania na powietrze będzie emisja zanieczyszczeń do powietrza, 
powodowana przez pracę silników spalinowych maszyn budowlanych i środków transportu oraz 
pylenie podczas prowadzenia prac ziemnych oraz ruchu pojazdów. 

Oddziaływanie występującej na placu budowy emisji pyłu do powietrza (związanej z ruchem 
maszyn budowlanych i pojazdów cięŜarowych oraz emisja pyłów materiałów budowlanych, 
generowanej przez przejeŜdŜające samochody lub powstającej w wyniku „wtórnego pylenia”, czyli 
porywania przez wiatr materiałów pylistych z nieosłoniętych miejsc składowania cementu, piasku, 
kruszyw, nieczyszczonych dróg wewnętrznych) przy zastosowaniu odpowiednich środków 
organizacyjnych i technicznych moŜna ograniczyć do terenu budowy. 

Emisja hałasu 

W trakcie budowy moŜe występować emisja hałasu do środowiska, związana z ruchem 
samochodów oraz maszyn budowlanych po terenie inwestycji. 
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W celu ograniczenia oddziaływania maszyn budowlanych i środków transportu na klimat 
akustyczny, sprzęt naleŜy eksploatować i konserwować zgodnie z instrukcją obsługi. Maszyny 
i pojazdy nie powinny być przeciąŜane oraz eksploatowane na najwyŜszych obrotach silnika. 
W przeciwnym wypadku wystąpi wzrost poziomu hałasu.  

Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne 

W przypadku przedmiotowej inwestycji etap realizacji będzie obejmował prace ziemne 
na ograniczoną skalę, tj. wykonanie płyt fundamentowych na potrzeby posadowienia planowanych 
maszyn i urządzeń. Nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów, a wydobyte podczas 
realizacji inwestycji masy ziemne będą wywoŜone z terenu inwestycji jako odpad o kodzie 17 05 
04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niŜ wymienione w 17 05 03*. 

Gospodarka odpadami 

Podczas prac budowlanych i montaŜowych powstać mogą m.in. następujące rodzaje odpadów: 
opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, 
sorbenty, tworzywa sztuczne, Ŝelazo i stal, mieszaniny metali, kable, materiały izolacyjne, 
materiały konstrukcyjne, zmieszane odpady z budowy oraz zmieszane odpady komunalne. 

Odpady przekazywane będą podmiotom, posiadającym wymagane prawem zezwolenia 
na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk/unieszkodliwianie) odpadów. Większość wytworzonych 
odpadów podczas montaŜu nadawać się będzie do odzysku. Z tego względu preferowani będą 
odbiorcy zapewniający ten sposób zagospodarowania odpadów. 

21.3.2 Etap eksploatacji 

Wytwarzanie odpadów 

W wyniku funkcjonowania instalacji mogą powstawać (zarówno obecnie, jak i po realizacji 
planowanej inwestycji) następujące rodzaje odpadów:  

• odpady niebezpieczne: inne oleje hydrauliczne; inne oleje silnikowe, przekładniowe 
i smarowe; opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, filtry olejowe, płyny hamulcowe, płyny 
zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje niebezpieczne, niebezpieczne elementy 
inne niŜ wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, zuŜyte urządzenia zawierające niebezpieczne 
elementy inne niŜ wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, baterie i akumulatory ołowiowe; 

• odpady inne niŜ niebezpieczne: odpady tworzyw sztucznych; odpady betonowe i szlam 
betonowy; wybrakowane wyroby; opakowania (z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, 
drewna, metalu), sorbenty, zuŜyte opony, baterie alkaliczne, Ŝelazo i stal, mieszaniny 
metali, zuŜyte urządzenia i elementy usunięte ze zuŜytych urządzeń. 

Miejsca magazynowania odpadów gwarantują zabezpieczenie środowiska przed ewentualnym 
zanieczyszczeniem (utwardzone i uszczelnione podłoŜe, specjalistyczne szczelne pojemniki, 
wykonane z materiału odpornego na działanie składników umieszczonego w nim odpadu).  

Wytwarzane odpady są w pierwszej kolejności przekazywane do recyklingu materiałowego 
lub innych procesów odzysku. Dopiero odpady nieprzydatne z punktu widzenia odzysku są 
przekazywane do unieszkodliwienia. Odbiorcami odpadów są kaŜdorazowo podmioty posiadające 
stosowne decyzje administracyjne na gospodarowanie odpadami, a w dozwolonych przepisami 
przypadkach odpady mogą być odbierane przez osoby fizyczne. 
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Transport odpadów odbywa się środkami własnymi odbiorcy odpadów. 

Odzysk odpadów 

W instalacji prowadzony jest równieŜ odzysk odpadów o kodach 10 01 02 (popioły lotne z węgla i 
10 01 17 (popioły lotne ze współspalania nie zawierające substancji niebezpiecznych). 

Odzysk odpadów prowadzony jest w węźle betoniarskim za pomocą procesu odzysku R5 
(recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych). Na terenie Zakładu popioły 
magazynowane są w przeznaczonych na ten cel silosach, a przetwarzanie odpadów polega na 
wbudowaniu popiołów lotnych w masę betonową na etapie jej produkcji poprzez zastąpienie 
określonej ilości cementu odpadowymi popiołami lotnymi oraz zmieszanie w odpowiednich 
proporcjach z cementem, piaskiem, kruszywem, plastyfikatorami i wodą zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami branŜowymi. Po realizacji planowanej inwestycji 
prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niŜ niebezpieczne prowadzona 
będzie nadal zgodnie z posiadanym przez Zakład zezwoleniem.  

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) 
o nazwie Bystrzyca od zbiornika Zemborzyckiego do ujścia (PLRW20001524699,), która naleŜy 
do dorzecza Wisły (region wodny Środkowej Wisły oraz jednolitej części wód podziemnych 
(JCWPd) nr 107 (PLGW2300107). 

Stan tej JCWP określono jako zły, a realizację celów środowiskowych – jako zagroŜoną. 
Zastosowano dla niej derogację czasową 4(4)-1 (brak moŜliwości technicznych): wpływ 
działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia 
celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych moŜliwych do zastosowania 
w celu poprawy stanu JCW. 

Stan chemiczny JCWPd 107 określono jako dobry, a osiągnięcie dobrego stanu chemicznego jako 
niezagroŜone., natomiast stan ilościowy – jako słaby (w subczęści), a osiągnięcie dobrego stanu 
ilościowego jako zagroŜone. Zastosowanie dla tej JCWPd ma derogacja 4(4)-1 (derogacje czasowe 
– brak moŜliwości technicznych, uzasadnienie derogacji: ze względu na znaczący pobór wody 
z poziomu kredowego przez ujęcia aglomeracji lubelskiej). 

Woda wykorzystywana na terenie inwestycji pochodzi ze studni zlokalizowanej na terenie 
Zakładu. 

Szacowane zuŜycie wody na cele produkcyjne wzrośnie po realizacji inwestycji z 4 500 m3/rok do 
10 000 m3/rok, natomiast zuŜycie wody na cele socjalno-bytowe wzrośnie z poziomu ok. 486 
m3/rok do poziomu ok. 684 m3/rok. 

Ścieki bytowe są obecnie i będą po realizacji inwestycji odprowadzane do miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej.  

W wyniku pracy Zakładu nie powstają i nie będą powstawać ścieki przemysłowe, gdyż całość 

wody zużywanej na cele technologiczne wykorzystywana jest do produkcji masy betonowej. 

Wody opadowe i roztopowe z dachów i powierzchni utwardzonych odprowadzane są do miejskiej 
kanalizacji burzowej. 

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na realizację celów środowiskowych 
wyznaczonych dla JCWP i JCWPd, na terenie których zlokalizowany jest przedmiotowy Zakład. 
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Oddziaływanie na powietrze 

Obecnie emisja zanieczyszczeń do powietrza odbywa się z: 2 silosów magazynowych cementu 
i popiołu o pojemności 600 Mg (emitory E2 i E3), 2 silosów magazynowych cementu i popiołu 
o pojemności 60 Mg (emitory E4 i E5), odciągu z wibroprasy (emitor E6), odpylanie mieszarek 
betonowni (emitor E7). 

Po realizacji planowanej inwestycji nowy węzeł betoniarski zastąpi węzeł istniejący, który 
przestanie funkcjonować, więc z dotychczasowych źródeł pozostanie wyłącznie emitor E6 (odciąg 
z wibroprasy OMAG), z którego emisja pozostanie na dotychczasowym poziomie. 

Nowymi źródłami emisji zanieczyszczeń będzie: 5 silosów na spoiwa (cement i popiół) 
o pojemności 120 Mg kaŜdy (emitory E8-E12) oraz odciąg z planowanej wibroprasy (emitor E13). 
Planowane mieszarki zostaną wyposaŜone w system odpylający nie powodujący emisji 
zanieczyszczeń na zewnątrz. 

Dodatkowo emisję zanieczyszczeń powodować będzie ruch pojazdów po terenie zakładu (emisja 
gazów i pyłów ze spalania paliw w silnikach pojazdów) – emitory L1-L4. 

Obiekt nie jest i nie będzie źródłem emisji z procesów energetycznych (obiekt zaopatrywany jest 
w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, a woda do celów uŜytkowych jest ogrzewana 
elektrycznie). 

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wynika, Ŝe przedmiotowa 
inwestycja będzie spełniać dopuszczalne normy określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 
(Dz.U. 2010, Nr 16, poz. 87). 

Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Jako główne źródła hałasu emitowanego do otoczenia z rozpatrywanego terenu rozpatrzono źródła 
stacjonarne typu budynek (istniejąca hala produkcyjna) oraz niestacjonarne źródła hałasu 
(związane z ruchem pojazdów po terenie obiektu).  

Jako ekrany akustyczne potraktowano budynek socjalno-biurowy, zbrojarnię oraz warsztat. 

Obliczenia wykonane przy uŜyciu programu HPZ2001, w oparciu o Instrukcję ITB nr 338/2003 
„Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku” wykazały, Ŝe na granicy 
terenów chronionych akustycznie nie będą przekraczane dopuszczalne normy, określone 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112). 

Inne oddziaływania 

W dokumentacji wykazano takŜe, Ŝe planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego 
wpływu na powierzchnię ziemi, krajobraz i zabytki, klimat, ludzi, dobra materialne, oraz 
środowisko przyrodnicze, w tym tereny objęte ochroną prawną w trybie przepisów Ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w związku z tym, Ŝe planowane przedsięwzięcie nie 
spowoduje znaczącego oddziaływania na Ŝaden z komponentów środowiska, nie spowoduje 
równieŜ zmiany wzajemnych relacji pomiędzy nimi. 

Nie przewiduje się znaczących oddziaływań na środowisko związanych z funkcjonowaniem 
przedsięwzięcia, którego dotyczy niniejszy raport.  

Inwestycja zlokalizowana jest w przemysłowej części miasta, przy linii kolejowej i ruchliwej ulicy, 
dlatego przeanalizowano moŜliwość kumulowania się oddziaływań ze źródłami połoŜonymi w jej 
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sąsiedztwie. W przypadku omawianej inwestycji rozwaŜane było przede wszystkim nakładanie się 
oddziaływań na stan jakości powietrza oraz klimat akustyczny. 

W obliczeniach wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego 
(model rozkładu zanieczyszczeń) uwzględniono aktualny poziom zanieczyszczeń, czyli tło 
zanieczyszczeń powietrza w rejonie planowanej inwestycji podane przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Lublinie. Analiza wykazała, Ŝe po realizacji planowanego przedsięwzięcia 
nie będzie ono źródłem ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń. 

Dla planowanej inwestycji przeprowadzono takŜe analizę akustyczną, która wykazała,  
Ŝe po realizacji planowanego przedsięwzięcia działalność Zakładu nie będzie powodować 
przekraczania dopuszczalnych norm, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  
(Dz.U. z 2014 r., poz. 112). Na klimat akustyczny w rejonie omawianej inwestycji zdecydowanie 
większy wpływ niŜ działalność Zakładu ma hałas komunikacyjny  
(od ul. Mełgiewskiej) oraz hałas kolejowy. 

Stwierdzono równieŜ, Ŝe w związku z lokalizacją przedmiotowej inwestycji oraz brakiem 
ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko, nie ma moŜliwości występowania 
transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

21.3.3 Etap likwidacji 

Etap likwidacji rozpatruje się czysto teoretycznie, poniewaŜ Inwestor nie przewiduje tego etapu.  

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia, rozumianej jako zakończenie prowadzenia działalności 
zakładu i rozbiórki istniejących obiektów, oddziaływania na stan jakości powietrza, klimat 
akustyczny oraz gospodarka wodno-ściekowa będą zbliŜone do etapu realizacji inwestycji. 

W trakcie tak rozumianej fazy likwidacji mogą zostać wytworzone następujące rodzaje odpadów: 
zmieszane odpady opakowaniowe, sorbenty, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposaŜenia, drewno, szkło, tworzywa 
sztuczne, mieszaniny metali, gleba i ziemia, w tym kamienie, materiały izolacyjne, materiały 
konstrukcyjne zawierające gips, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaŜu.  

Odpady powstające podczas likwidacji przedsięwzięcia będą segregowane i magazynowane 
w odpowiednich pojemnikach w wydzielonych miejscach, a następnie przekazywane 
uprawnionym firmom celem odzysku lub unieszkodliwienia. Odpady niebezpieczne, jakie mogą 
pojawiać się w ramach robót rozbiórkowych będą segregowane i oddzielane od odpadów 
obojętnych i nieszkodliwych celem wywozu do przedsiębiorstw zajmujących się 
unieszkodliwianiem. 

21.4 Inne informacje 

Przedmiotowy zakład wraz z eksploatowanymi na jego terenie instalacjami (zarówno w stanie 
obecnym, jak i po realizacji planowanej inwestycji) nie zalicza się z racji swojego funkcjonowania, 
zuŜywania substancji lub materiałów niebezpiecznych do kategorii zakładów o zwiększonym 
ryzyku lub zakładu o duŜym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej. 

Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na gatunki chronione ani chronione 
siedliska przyrodnicze, stan ekologiczny, chemiczny lub ilościowy wód ani zanieczyszczenia gleby 
lub ziemi, w tym w szczególności zanieczyszczenia mogące stanowić zagroŜenie dla zdrowia 
ludzi, w związku z powyŜszym nie będzie powodować ryzyka wystąpienia bezpośredniego 
zagroŜenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku. 
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W dokumentacji przedstawiono opis działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie 
negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko, z uwzględnieniem działań juŜ 
wdroŜonych, a takŜe planowanych do zastosowania na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

W opracowaniu przeanalizowano równieŜ moŜliwe do wystąpienia konflikty społeczne, 
jakie mogłyby powstawać w związku z inwestycją i stwierdzono, Ŝe projektowane przedsięwzięcie 
nie powinno wywoływać negatywnych odczuć miejscowej ludności, gdyŜ inwestycja jest zgoda z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,  inwestycja realizowana będzie w całości 
na terenie, do którego Inwestor posiada tytuł prawny i nie spowoduje naruszenia interesów osób 
trzecich, prowadzone na terenie zakładu procesy i operacje technologiczne nie spowodują 
ponadnormatywnego oddziaływania na terenach sąsiadujących, a takŜe inwestycja zostanie 
zrealizowana przy zachowaniu warunków wynikających z przepisów prawnych i funkcjonować 
będzie w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.  

Udowodniono takŜe, Ŝe inwestycja będzie spełniać wymogi stawiane nowym instalacjom w art. 
143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 
j.t.), tj.: stosowania substancji o małym potencjale zagroŜeń, efektywnego wytwarzania 
oraz wykorzystywania energii, zapewnienia racjonalnego zuŜycia wody i innych surowców oraz 
materiałów i paliw, stosowania technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz moŜliwości 
odzysku powstających odpadów, rodzaju, zasięgu i wielkości emisji oraz postępu naukowo-
technicznego. 

21.5 Wariant alternatywny 

Za alternatywny wariant realizacji inwestycji naleŜy uznać koncepcję opisaną w karcie 
informacyjnej przedsięwzięcia, która wpłynęła do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
Lublin dnia 11 stycznia 2016 r. 

PrzedłoŜona dokumentacja dotyczyła budowy węzła betoniarskiego wraz z przebudową istniejącej 
hali oraz montaŜu linii do produkcji elementów wibroprasowanych i linii wibroprasy mobilnej 
na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego nr 90 przy ul. Mełgiewskiej 74 w Lublinie. 
W związku z przedsięwzięciem planowano takŜe przebudowę części istniejącej hali. 

Dotychczasowa koncepcja zakładała następujące zasadnicze elementy: 

� posadowienie dwóch nowych linii do produkcji elementów wibroprasowanych w istniejącej 
hali produkcyjnej (w obecnym projekcie zrezygnowano z planowanej wcześniej linii 
wibroprasy mobilnej); 

� budowa nowej hali produkcyjnej o powierzchni około 1 500 m2 kosztem wyburzenia części 
istniejącej hali, tj. warsztatu mechanicznego. W nowej hali produkcyjnej posadowiony miał 
zostać nowy węzeł betoniarski złoŜony z: 4 mieszarek produkujących beton, 12 zbiorników 
na kruszywa, kaŜdy po 120 Mg (posadowione wewnątrz planowanej hali), 5 silosów 
na cement i popioły, kaŜdy po 100 Mg (silosy prawdopodobnie na zewnątrz hali) oraz 
placu składowego kruszyw (na zewnątrz hali) (obecnie nie planuje się wyburzenia 
fragmentów hali, a jedynie jej dostosowanie do obecnej koncepcji, nowy węzeł betoniarski 
zostanie posadowiony wewnątrz istniejącej hali produkcyjnej, z wyjątkiem silosów 
na spoiwa, które zostaną posadowione na zewnątrz hali, w jej bezpośrednim sąsiedztwie); 

� na potrzeby zaopatrywania w mieszankę betonową istniejącej linii produkcyjnej miał 
pracować istniejący węzeł betoniarski, natomiast nowy węzeł miał zaopatrywać 
w planowane linie produkcyjne (obecnie koncepcja zakłada, Ŝe po zakończeniu inwestycji 
istniejąca betonownia przestanie działać, a produkcja betonu odbywać się będzie wyłącznie 
w nowym węźle betoniarskim). 
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W przypadku realizacji inwestycji w wariancie proponowanym na etapie karty informacyjnej 
przedsięwzięcia rodzaj oddziaływań byłby analogiczny jak w wariancie proponowanym obecnie, 
natomiast zakładana była większa skala inwestycji niŜ obecnie, zarówno na etapie realizacji 
(konieczność dokonania rozbiórek i budowa nowej hali oznaczałaby m. in. dłuŜszy czas 
eksploatacji sprzętu budowlanego, która jest źródłem emisji hałasu oraz zanieczyszczeń ze spalania 
paliwa w silnikach, czy większą ilość powstających odpadów do zagospodarowania, a takŜe 
konieczność wycinki drzew i krzewów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 
posadowienia hali produkcyjnej planowanej w poprzedniej koncepcji), jak i eksploatacji inwestycji 
(większe moŜliwości produkcyjne przekładają się na większe zuŜycie wody, energii i surowców, a 
więc takŜe większą emisję pyłu z załadunku silosów czy większy ruch pojazdów po terenie 
inwestycji, przekładający na większą emisję zanieczyszczeń ze spalania paliw w ich silnikach). 

Zaznaczyć przy tym naleŜy, Ŝe takŜe realizacja inwestycji w wariancie proponowanym na etapie 
karty informacyjnej przedsięwzięcia nie powodowałoby przekroczenia standardów jakości 
powietrza poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. 

W związku z lokalizacją przedmiotowej inwestycji stwierdza się, Ŝe nie ma moŜliwości, 
aby realizacja wariantu alternatywnego spowodowała występowanie transgranicznego 
oddziaływania inwestycji na środowisko. 

21.6 Wnioski 

Z przeprowadzonych w opracowaniu analiz wynika, Ŝe przy opisanej organizacji, technice oraz 
wielkości przedsięwzięcia nie będzie ono powodować uciąŜliwości dla środowiska i zdrowia ludzi. 
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23. Załączniki 

1. Postanowienie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 marca 2016 r., znak OŚ-OD-
I.6220.1.2016 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 

2. Decyzja Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2010 r., znak OŚ.OŚ.II.7642-17/10, 
udzielająca Zakładowi pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. 

3. Decyzja Prezydenta Miasta Lublin z dn. 11 stycznia 2016 r., znak OŚ-OW-I.6341.89.2015, 
udzielająca Zakładowi pozwolenia na pobór wód podziemnych. 

4. Decyzja Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 maja 2010 r., znak OŚ-GO.I.7639-64/10, 
udzielająca Zakładowi pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 

5. Decyzja Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 lutego 2015 r., znak OŚ-EO-I.6233.75.2014, 
udzielająca Zakładowi zezwolenia na przetwarzanie odpadów poprzez odzysk popiołów 
lotnych. 

6. Aktualny stan jakości powietrza (tło) dla lokalizacji zakładu. 

7. Wydruki z programu OPERAT. 

8. Stanowiskowe pomiary hałasu. 

9. Analiza akustyczna. 

 


