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1. Podstawa opracowania 

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w nawiązaniu do pisma Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Lublin z dnia 14 września 2016 r., znak OŚ-OD-I.6220.1.2016, 
wzywającego do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 
polegającego na budowie węzła betoniarskiego oraz montaŜu linii do produkcji elementów 
wibroprasowanych na terenie zakładu produkcyjnego nr 90 przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie, 
a takŜe zgodnie z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 6 września 
2016 r., znak OOŚ.4242.62.2016.IBK. 

W uzupełnieniu uwzględnione zostały kwestie wymienione jako wymagające uszczegółowienia 
lub rozszerzenia. 

2. Kwalifikacja planowanej inwestycji 

W przedłoŜonym raporcie oddziaływania na środowisko omawianej inwestycji została ona 
zakwalifikowana 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), w którym 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 odniesiono do następujących punktów 
niniejszego rozporządzenia: 

• pkt 21: instalacje do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niŜ 15 t na dobę. Po realizacji 
inwestycji wielkość produkcji wzrośnie z poziomu obecnego, tj. 126 000 Mg wyrobów 
betonowych rocznie do poziomu 270 000 Mg wyrobów betonowych rocznie, co przy 
uwzględnieniu czasu pracy na poziomie ok. 7 000 h/rocznie (Zakład pracuje obecnie od 
poniedziałku do piątku przez 24 godziny na dobę oraz w soboty w godzinach 6: 00-22:00) 
daje wzrost produkcji z 18 Mg/h do 38,6 Mg/h. 

• 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. Przedsięwzięcia nie zakwalifikowano do tego punktu, gdyŜ 
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, natomiast silosy na spoiwo, czyli cement i popiół zostaną posadowione 
w bezpośrednim sąsiedztwie hali, na terenie obecnie juŜ utwardzonym. 

• 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 
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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). 

3. Najkorzystniejszy dla środowiska wariant realizacji inwestycji  

W przedłoŜonym raporcie oddziaływania na środowisko omawianej inwestycji analizowano 
następujące warianty realizacji inwestycji: 

• wariant niepodejmowania zamierzenia inwestycyjnego; 

• wariant inwestorski, opisany szczegółowo w poszczególnych rozdziałach przedłoŜonego 
raportu; 

• racjonalny wariant alternatywny, za który uznano koncepcję opisaną w karcie 
informacyjnej przedsięwzięcia, która wpłynęła do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta Lublin dnia 11 stycznia 2016 r., przy czym 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. 

Jak pisano w raporcie koncepcja proponowana na etapie karty informacyjnej 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 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). 

Za wariant najkorzystniejszy dla środowiska w raporcie uznano wariant niepodejmowania 
zamierzenia inwestycyjnego. W przypadku rezygnacji z inwestycji oddziaływanie zakładu na 
środowisko będzie na obecnym poziomie. 

Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe wyboru rozwiązania najkorzystniejszego naleŜy dokonać spośród 
wariantów realizacyjnych na podstawie wielokryterialnej analizy wpływu tych wariantów na 
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poszczególne komponenty środowiska, za najkorzystniejszy dla środowiska wariant realizacyjny 
naleŜy uznać wariant inwestorski. 

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

Wnioski: 

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. 

4. Wycinka drzew i krzewów 

Wycinka drzew i krzewów planowana była na etapie karty informacyjnej, co było związane 
z faktem, Ŝe zakładano wtedy wyburzenie warsztatu mechanicznego, na miejscu którego miała 
powstać nowa hala produkcyjna, w której posadowiony miał być nowy węzeł betoniarski. W takim 
przypadku konieczna byłaby wycinka drzew i krzewów zlokalizowanych bezpośrednio obok 
obecnego warsztatu mechanicznego. 

Zgodnie z aktualną koncepcja, planowana linia produkcyjna oraz nowy węzeł betoniarski (poza 
silosami na spoiwa) 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. 

Planowana inwestycja nie spowoduje zmiany powierzchni zabudowy ani konieczności 
jakiejkolwiek ingerencji w istniejącą powierzchnię biologicznie czynną, dlatego nie przewiduje się 
konieczności wycinki drzew ani krzewów w związku z jej realizacją. 
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5. Głębokość zalegania wód podziemnych w obrębie przedmiotowej 
inwestycji 

Na potrzeby planowanej inwestycji nie były wykonywane badania gruntu, jednak z dokumentacji 
sporządzonej w związku z budową istniejącej hali wynika, Ŝe wody gruntowe na terenie 
przedmiotowej działki stwierdzono na głębokości ok. 7 m poniŜej poziomu terenu, dlatego uznano 
wtedy, Ŝe nie będą one miały wpływu na fundamentowanie. 

Ze względu na niski poziom wód gruntowych w rejonie omawianej inwestycji, jak równieŜ biorąc 
pod uwagę planowaną głębokość posadowienia fundamentów i płyt fundamentowych (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.) oraz uwzględniając fakt, Ŝe podczas 
prowadzonych dotychczas prac budowlanych nie napotkano sączenia wód podziemnych i nie było 
konieczności odwadniania wykopów, równieŜ obecnie nie przewiduje się konieczności ich 
odwadniania. 

6. Uszczegółowienie informacji o oddziaływaniu inwestycji na etapie 
realizacji 

Rodzaje maszyn budowlanych i środków transportu, jakie zostaną wykorzystane przy realizacji 
inwestycji  

W przypadku przedmiotowej inwestycji etap realizacji będzie ograniczony do prac ziemnych 
prowadzonych na niewielką skalę (wykonanie płyt fundamentowych na potrzeby posadowienia 
planowanych maszyn i urządzeń) oraz posadowienie maszyn i urządzeń (wewnątrz istniejącej hali 
produkcyjnej). 

W trakcie realizacji inwestycji będą wykorzystane typowe przy tego typu pracach maszyny 
budowlane (koparki, betonowozy itp.) oraz samochody cięŜarowe (wykorzystywane do transportu 
materiałów oraz planowanych do posadowienia urządzeń itp.). 

Prace uciąŜliwe akustycznie 

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

W ograniczonym zakresie mogą być teŜ prowadzone prace uciąŜliwe akustycznie (np. skuwanie za 
pomocą młota pneumatycznego fragmentów istniejącej posadzki hali w celu wykonania płyty 
fundamentowej pod planowane do posadowienia urządzenia). Prace tego typu będą jednak 
ograniczone do istniejącej hali produkcyjnej i jej bezpośredniego otoczenia, a takŜe będą 
krótkotrwałe i ustaną wraz z zakończeniem realizacji inwestycji. Dodatkowo, jak pisano równieŜ 
w przedłoŜonym raporcie, na etapie budowy prace uciąŜliwe akustycznie nie będą prowadzone 
w nocy. 

W celu maksymalnego ograniczenia oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny na etapie 
realizacji inwestycji zostaną podjęte odpowiednie, standardowe działania, takie jak eksploatacja 
i konserwacja sprzętu i stosowanych maszyn zgodnie z instrukcją obsługi, unikanie przeciąŜania 
maszyn i pojazdów oraz ich eksploatowania na najwyŜszych obrotach silnika.  
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7. Ocena oddziaływania na środowisko 

Na potrzeby niniejszego uzupełnienia uszczegółowiono następujące kwestie opisane 
w przedłoŜonym raporcie oddziaływania inwestycji na środowisko: 

7.1 Oddziaływanie na klimat akustyczny 

7.1.1 Odniesienie się do kwestii terenów chronionych akustycznie w otoczeniu zakładu 

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. 

Wymienione tereny zaklasyfikowano jako mieszkaniowo-usługowe, dla których 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 

 

Ponadto w sąsiedztwie zakładu znajdują się tereny przemysłowe z dopuszczeniem funkcji 
mieszkaniowej. Są to tereny oznaczone w Planie w sposób następujący: 

AG/M4 – tereny aktywności gospodarczej na działkach wydzielonych z dopuszczeniem funkcji 
mieszkaniowej 

AG/U/M4 – tereny aktywności gospodarczej/usług na działkach wydzielonych z dopuszczeniem  

NaleŜy podkreślić, Ŝe według miejscowego planu tereny te zostały zaklasyfikowane do terenów 
aktywności gospodarczej, a więc terenów przemysłowych: 
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Prezentuje to poniŜszy rysunek, wykonany na podstawie planszy koordynacyjnej w skali 1: 10 000, 
stanowiącej załącznik nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku tereny przemysłowe bądź tereny przemysłowe 
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej nie są terenami chronionymi akustycznie i nie obowiązują 
na ich terenie dopuszczalne poziomy hałasu. Rozporządzenie nie przewiduje równieŜ takiej 
moŜliwości, Ŝeby ustanawiać dopuszczalne normy hałasu dla budynków mieszkalnych, 
znajdujących się na terenach przemysłowych. 

PoniŜej zaprezentowano interpretację prawną z serwisu prawnego Wolters Kluwer, dotyczącą tego 
zagadnienia: 

 

 

 



9 
 
 

Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji 
Zakład Produkcyjny nr 90 w Lublinie 

POLBRUK S.A. 
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Ponadto naleŜy zaznaczyć, Ŝe jednym z celów miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest wskazanie terenów o określonym przeznaczeniu, na której to podstawie moŜna 
tym terenom przyporządkować odpowiednie normy hałasu, ustanowione w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku. O tym, czy dany teren podlega ochronie akustycznej, powinna decydować 
moŜliwość przyporządkowania tego terenu do danego rodzaju terenu, dla którego 
w Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku ustanowiono normy akustyczne.  

PoniŜej interpretacja z serwisu prawnego Wolters Kluwer, dotycząca tego zagadnienia: 
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Według autorów niniejszego opracowania teren o nazwie „teren aktywności gospodarczej na 
działkach wydzielonych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej”, umieszczony w planie 
miejscowym w kategorii zagospodarowania terenu „tereny aktywności gospodarczej” jest terenem 
przemysłowym, a dla terenów przemysłowych Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku nie ustala 
dopuszczalnych poziomów hałasu. 

Lokalizację terenów chronionych akustycznie w stosunku do lokalizacji planowanej inwestycji 
przedstawia poniŜszy rysunek: 
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Rysunek 1: Lokalizacja terenów chronionych akustycznie względem lokalizacji zakładu 
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7.1.2 Istniejący stan klimatu akustycznego w odniesieniu do terenów z zabudową 
mieszkalną, znajdującą się w sąsiedztwie przedmiotowego Zakładu oraz źródła 
hałasu, kształtujące warunki akustyczne na tych terenach 

W celu określenia istniejącego stanu klimatu akustycznego na terenach z zabudową mieszkalną, 
znajdującą się w sąsiedztwie zakładu, wykorzystano mapę akustyczną Lublina, zamieszczoną na 
stronie internetowej urzędu miasta: 

http://geoportal.lublin.eu/ 

Mapa akustyczna miasta Lublin to mapa oceniająca stan akustyczny środowiska na terenie całego 
miasta Lublin. Obejmuje trzy rodzaje źródeł hałasu: drogowego, kolejowego oraz przemysłowego.  

W skład mapy akustycznej wchodzi zestaw map hałasowych obrazujących graficznie 
długookresowe średnie poziomy dźwięku A dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej (wskaźnik 
LDWN) oraz nocnej (wskaźnik LN), gdzie: 

• wskaźnik LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyraŜony w decybelach (dB), 
wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako 
przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu 
od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 
22.00 do godz. 6.00) 

• wskaźnik LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyraŜony w decybelach (dB), 
wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 
22.00 do godz. 6.00). 

Model obliczeniowy skalibrowano w oparciu o dane akustyczne, pochodzące z pomiarów poziomu 
dźwięku w środowisku, które przeprowadzone zostały w wytypowanych na terenie miasta 
punktach pomiarowych dla hałasu z ruchu kołowego, przemysłowego oraz szynowego. 

Mapa tworzona jest dla średnich wartości danych wejściowych, więc nie odzwierciedla ona 
sytuacji akustycznej w konkretnej chwili czasu. Na jej podstawie nie moŜna stwierdzić, Ŝe 
w wybranym punkcie miasta w określonej chwili czasu występuje poziom dźwięku o odczytanej 
z mapy wartości. 

(Źródło: http://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/mapa-akustyczna/) 

 

PoniŜej zamieszczono mapy, opracowane na podstawie mapy akustycznej Lublina, prezentujące 
hałas od dróg, kolei oraz przemysłu na terenach otaczających przedmiotowy zakład (wskaźnik 
LDWN). 

Na mapach zaznaczono dodatkowo: 

– granice terenów chronionych akustycznie – tereny oznaczone w miejscowym planie symbolem 
M6, przeznaczone pod zabudowę podmiejską (zagrodową i jednorodzinną) wraz z nieuciąŜliwymi 
usługami 

– granice terenów aktywności gospodarczej, na których dopuszczona jest funkcja mieszkaniowa 
(AG/M4 oraz AG/U/M4) 

– istniejące budynki mieszkalne 
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Rysunek 2: Mapa akustyczna – oddziaływanie od dróg, wskaźnik LLDWN 
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Rysunek 3: Mapa akustyczna – oddziaływanie od kolei, wskaźnik LLDWN 
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Rysunek 4: Mapa akustyczna – oddziaływanie od przemysłu, wskaźnik LLDWN 
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Rysunek 5: Mapa akustyczna – oddziaływanie od przemysłu – mniejsza skala, wskaźnik LLDWN
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Po przeanalizowaniu powyŜszych map widać wyraźnie, Ŝe na klimat akustyczny terenów 
z zabudową mieszkaniową, znajdujących się w sąsiedztwie zakładu, największy wpływ ma hałas 
drogowy, w drugiej kolejności – hałas kolejowy, a w najmniejszym stopniu hałas przemysłowy. 

Dodatkowo w mniejszej skali przedstawiono mapę prezentującą imisję hałasu od źródeł 
przemysłowych na znacznej powierzchni Lublina. Z mapy wynika, Ŝe na znacznej powierzchni 
Lublina hałas pochodzący od zakładów przemysłowych jest większy niŜ w rejonie planowanej 
inwestycji. 

Podsumowując – klimat akustyczny w otoczeniu zakładu kształtuje przede wszystkim hałas 
drogowy i kolejowy, hałas pochodzący od źródeł przemysłowych ma na tym terenie marginalne 
znaczenie. W związku z tym po planowanej rozbudowie zakładu sumaryczny hałas na terenach 
otaczających zakład, pochodzący od wszystkich rodzajów źródeł hałasu (drogi, kolej, przemysł) 
moŜe wzrosnąć jedynie nieznacznie w stosunku do stanu obecnego.  

 

7.1.3 Istniejące natęŜenie ruchu poszczególnych rodzajów środków transportu, 
związanych z funkcjonowaniem zakładu 

Tak jak napisano w karcie informacyjnej przedsięwzięcia przy opisie stanu istniejącego, obecnie 
w ciągu doby po terenie inwestycji moŜe poruszać się maksymalnie następująca liczba pojazdów: 

• samochody osobowe     30; 

• samochody dostawcze     6; 

• samochody cięŜarowe    60; 

• wózki widłowe:       4.  

 

7.1.4 Informacja, czy na zewnątrz hali, poza źródłami mobilnymi będą się znajdować 
inne, stacjonarne źródła hałasu (pneumatyczny rozładunek projektowanych 
silosów z cementowozów, urządzenia wchodzące w skład instalacji odpylającej 
planowanej i istniejącej wibroprasy) 

W obliczeniach uwzględniono dodatkowo następujące źródła dźwięku, które potraktowano jako 
źródła wszechkierunkowe: 

Rozładunek pneumatyczny cementowozów 

W ramach planowanej inwestycji zostanie zainstalowanych sześć silosów na spoiwa (cement, 
popiół). Operację polegającą na rozładunku cementowozów potraktowano jako wszechkierunkowe 
źródło hałasu. 

Nie jest znany poziom hałasu dla powyŜszej operacji w przedmiotowym zakładzie. 
W związku z tym do oszacowania poziomu hałasu z tego procesu wykorzystano decyzję 
środowiskową dla budowy wytwórni betonu w miejscowości Tuchów (decyzja Burmistrza 
Tuchowa z 2012 r). Według informacji przedstawionych w raporcie, na podstawie którego wydano 
przywołaną decyzję środowiskową, rozładunek cementowozu powoduje hałas na poziomie 71,5 
dB. Oznacza to, Ŝe poziom mocy akustycznej dla tego procesu wynosi: 
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Gdzie: 

LW – poziom mocy akustycznej [dB] 

Lm – średni poziom dźwięku A zmierzony na powierzchni pomiarowej w odległości d od maszyny 
lub urządzenia, lecz nie większej niŜ 2 m [dB] 

S – powierzchnia pomiarowa w odległości d od maszyny lub urządzenia [m2] 

S0 – powierzchnia odniesienia, równa 1 m2. 

Jako powierzchnię pomiarową przyjęto półsferę o promieniu R = 1. 

Pole półsfery wynosi: 

P = 222 3,6114,322 mR =××=π  

Poziom mocy akustycznej wynosi zatem: 

][5,793,6log105,71 dBL
W

=+=  

 

(obliczenia wykonano kalkulatorem akustycznym M. Kirpluka, zamieszczonym na stronie: 
http://www.ntlmk.com) 

Według danych z zakładu, po realizacji inwestycji maksymalny czas rozładunku cementowozu 
będzie wynosił 3,5 h. Załadunek będzie prowadzony tylko w porze dnia. 

Obliczono zatem równowaŜny poziom mocy akustycznej dla operacji rozładunku cementowozu, 
dla przedziału czasu odniesienia równego 8 najmniej niekorzystnym godzinom dnia kolejno po 
sobie następujących): 

][]10
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Gdzie: 

• LWeq   równowaŜny poziom mocy akustycznej źródła [dB]; 

• LWi   poziom mocy akustycznej źródła [dB]; 

• ti   czas pracy źródła o poziomie mocy akustycznej LWi [h]; 

• T  przedział czasu, dla którego określana jest wielkość poziomu           
równowaŜnego [h]. 
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][9,75]105,3
8

1
[log10 5,791,0 dBL

Weq
=××= ×  

 
(obliczenia wykonano kalkulatorem akustycznym M. Kirpluka, zamieszczonym na stronie: 
http://www.ntlmk.com) 

Do obliczeń załoŜono, Ŝe wszystkie silosy będą ładowane jednocześnie, tzn. nastąpi jednoczesny 
rozładunek sześciu cementowozów. W rzeczywistości sytuacja taka nie powinna mieć miejsca. 

Dla kaŜdego źródła przyjęto równowaŜny poziom mocy akustycznej równy 75,9 dB. Wysokość 
źródeł to 1 m.  

Źródła oznaczono w programie HPZ2001 symbolami od W1 do W6. 

 

Instalacja odpylająca istniejącej wibroprasy 

Nie są znane dane akustyczne instalacji odpylającej istniejącej wibroprasy. W związku z tym do 
obliczeń przyjęto dane akustyczne, udostępnianie przez jednego z producentów odpylaczy 
cyklonowych – poziom hałasu od tego urządzenia nie przekracza 79 dB. 

Poziom mocy akustycznej urządzenia wynosi zatem 87 dB: 

 

Do obliczeń przyjęto zatem, Ŝe poziom mocy akustycznej instalacji odpylającej istniejącej 
wibroprasy wynosi 87 dB. 

Instalacja odpylająca pracuje przez 24 h/dobę, zatem uwzględniono ją w obliczeniach 
wykonywanych zarówno dla pory dnia jak i dla pory nocy. 

Wysokość źródła to 13 m. 
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Źródło oznaczono w programie HPZ2001 symbolem W7. 

 

Instalacja odpylająca planowanej wibroprasy 

Instalacja odpylająca planowanej wibroprasy zostanie zlokalizowana wewnątrz hali produkcyjnej, 
nie będzie zatem stanowiła źródła wszechkierunkowego. 

 

7.1.5 Dane dot. źródeł hałasu typu budynek oraz ekranów akustycznych 

W poprzedniej wersji obliczeń omyłkowo potraktowano dwa obiekty w porze nocy jako źródła 
budynek, podczas gdy zarówno w porze dnia jak i w porze nocy źródła te naleŜy zakwalifikować 
jako ekrany akustyczne. Poprawione wydruki z programu obliczeniowego, uwzględniające równieŜ 
opisane powyŜej źródła wszechkierunkowe, załączono do niniejszego opracowania. 
 

7.1.6 Skumulowane oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia i innych 
przedsięwzięć na klimat akustyczny 

W celu określenia oddziaływania skumulowanego wykorzystano mapę akustyczną Lublina oraz 
wyniki obliczeń propagacji hałasu, wykonanych dla zakładu Polbruk po rozbudowie w programie 
HPZ 2001. 

Analizę przeprowadzono dla pory nocy, wykorzystując wskaźnik LN – długookresowy średni 
poziom dźwięku A wyraŜony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy 
w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00). 

PoniŜej zamieszono mapy, wykonane na podstawie mapy akustycznej Lublina, przedstawiające 
wskaźnik LN. 

Na mapach zaznaczono osiem punktów obserwacji, zlokalizowanych przy najbliŜszych budynkach 
mieszkalnych. W tych punktach wykonano równieŜ obliczenia poziomu hałasu pochodzącego od 
zakładu Polbruk w programie HPZ 2001. Numery punktów obserwacji wzięto z obliczeń 
wykonanych w programie HPZ2001. 

Przy pomocy legendy mapy akustycznej Lublina odczytano przedział poziomu dźwięku dla 
kaŜdego z punktów (naleŜy zaznaczyć, Ŝe istnieje moŜliwość błędnego odczytu, poniewaŜ kolory 
w legendzie do mapy akustycznej Lublina nie do końca odpowiadają kolorom na samej mapie, a na 
mapie zamieszczonej na stronie http://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/mapa-akustyczna/ nie ma 
moŜliwości odczytania wartości w konkretnym punkcie, co bardzo utrudnia odczyt prawidłowej 
wartości). 

W celu bardziej precyzyjnego odczytu właściwych wartości z mapy przedstawiającej 
oddziaływanie hałasu od dróg, zaprezentowano dodatkowo trzy fragmenty tej mapy, w większej 
skali, obejmujące najbliŜsze budynki mieszkalne. 

 
 
 
 
 
 



22 
 
 

Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji 
Zakład Produkcyjny nr 90 w Lublinie 

POLBRUK S.A. 

 

Rysunek 6: Mapa akustyczna – oddziaływanie od przemysłu, wskaźnik LN 
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Rysunek 7: Mapa akustyczna – oddziaływanie od kolei, wskaźnik LN 
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Rysunek 8: Mapa akustyczna – oddziaływanie od dróg, wskaźnik LN 



25 
 
 

Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji 
Zakład Produkcyjny nr 90 w Lublinie 

POLBRUK S.A. 

 

         
Rysunek 9: Mapa akustyczna – oddziaływanie od dróg – większa skala, wskaźnik LN 
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Rysunek 10: Mapa akustyczna – oddziaływanie od dróg – większa skala, wskaźnik LN 

 

 

W  poniŜszej tabeli zestawiono: 

• numery punków obserwacji 

• poziom hałasu w punktach obserwacji dla pory nocy, otrzymany z obliczeń wykonanych dla 
zakładu Polbruk po rozbudowie programem HPZ 2001 

• poziom hałasu od przemysłu, kolei i dróg w punktach obserwacji, odczytany z mapy 
akustycznej Lublina; poziom hałasu określono poprzez wskaźnik LN 

• zsumowany poziom hałasu od przemysłu, kolei i dróg w punktach obserwacji (sumowanie za 
pomocą kalkulatora akustycznego M. Kirpluka) 

• zsumowany poziom hałasu od przemysłu, kolei i dróg oraz od zakładu Polbruk po rozbudowie 
w punktach obserwacji (sumowanie za pomocą kalkulatora akustycznego M. Kirpluka) 
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Numer punktu 
obserwacji 

(z programu 
 HPZ 2001) 

Poziom hałasu od 
zakładu Polbruk 

po rozbudowie (na 
podstawie 

wykonanych 
obliczeń w 

programie HPZ 
2001) [dB] 

Poziom hałasu od 
dróg, wskaźnik 

LN (na podstawie 
mapy 

akustycznej 
Lublina)* 

[dB] 

Poziom hałasu od 
kolei, wskaźnik 

LN (na podstawie 
mapy 

akustycznej 
Lublina)* 

[dB] 

Poziom hałasu od 
przemysłu 

wskaźnik L N  (na 
podstawie mapy 

akustycznej 
Lublina)* 

[dB] 

Sumaryczny 
poziom hałasu od 

dróg, kolei i 
przemysłu (bez 

zakładu Polbruk 
po rozbudowie) 

[dB] 

Sumaryczny 
poziom hałasu od 

wszystkich 
źródeł, łącznie z 

zakładem 
Polbruk po 

rozbudowie [dB] 

11 39,2 62,5 47,5 - 62,6 62,6 

12 40,2 62,5 47,5 - 62,6 62,6 

13 37,9 62,5 47,5 - 62,6 62,6 

14 36,6 57,5 47,5 - 57,9 57,9 

15 37,6 62,5 47,5 - 62,6 62,6 

17 37,1 52,5 47,5 - 53,7 53,7 

19 36,9 57,5 47,5 - 57,9 57,9 

20 35,0 57,5 47,5 - 57,9 57,9 

* mapa podaje przedział poziomu dźwięku (np. 50-55 dB), do obliczeń przyjęto wartość średnią z podanego przedziału 
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Sumowanie poziomów dźwięku wykonano według poniŜszego wzoru: 

][...)1010(log10 21,011,0 dBL LL ++= ××  

Gdzie: 

L – sumaryczny poziom dźwięku 

L1 – poziom dźwięku pochodzący od źródła nr 1 

L2 – poziom dźwięku pochodzący od źródła nr 2 

 

PoniŜej zrzuty ekranu dla sumowania poziomów dźwięku dla punktu nr 11: 

 

Sumaryczny poziom hałasu od dróg, kolei i przemysłu (bez zakładu Polbruk po rozbudowie) [dB]: 

 

Sumaryczny poziom hałasu od wszystkich źródeł, łącznie z zakładem Polbruk po rozbudowie [dB]: 

 
 
 

Po przeanalizowaniu danych zamieszczonych w tabeli moŜna zauwaŜyć, Ŝe: 

1. sumaryczna wartość poziomu hałasu od dróg, kolei i przemysłu w punktach obserwacji jest 
o około 20 dB większa niŜ wartość poziomu hałasu w tych punktach, pochodzącego tylko do 
zakładu Polbruk 

2. po rozbudowie zakładu Polbruk poziom hałasu w punktach obserwacji praktycznie nie wzrośnie 
w stosunku do stanu obecnego 

Widać zatem wyraźnie, Ŝe stan klimatu akustycznego w miejscu występowania budynków 
mieszkalnych, znajdujących się w sąsiedztwie analizowanego zakładu, kształtuje przede wszystkim 
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hałas od dróg i od kolei, a rozbudowa zakładu Polbruk praktycznie w ogóle nie zmieni istniejącego 
poziomu hałasu w miejscu występowania najbliŜszych budynków mieszkalnych. 

 

7.1.7 Wnioski 

W poniŜszych tabelach przedstawiono porównanie maksymalnego poziomu dźwięku, otrzymanego 
na granicy terenów chronionych akustycznie oraz w miejscu występowania budynków 
mieszkalnych, znajdujących się na terenie przemysłowym, 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 2. 

Rodzaj terenu 

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 35,0 

Budynki mieszkalne, znajdujące się na 
terenach przemysłowych, oznaczonym w 
Planie symbolem AG/M4 lub AG/U/M4 

– 43,8 

Tabela 1: Porównanie uzyskanych maksymalnych poziomów hałasu z wartościami dopuszczalnymi 
dla pory dnia 

 

Rodzaj terenu 
Dopuszczalny poziom hałasu dla 

przedziału czasu odniesienia równego 
1 najmniej korzystnej godzinie nocy  

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 31,3 

Budynki mieszkalne, znajdujące się na 
terenach przemysłowych, oznaczonym w 
Planie symbolem AG/M4 lub AG/U/M4 

– 40,2 

Tabela 2: 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 Oddziaływanie na powietrze 

7.2.1 Obliczenia poziomów substancji w powietrzu na wysokości zabudowy w miejscu jej 
występowania 

W ramach rozpatrywanej instalacji, w promieniu 10-krotnej wysokości emitora (26 m) występuje 
zabudowa wymagająca przeprowadzenia obliczeń stęŜeń zanieczyszczeń na jej poziomie  
(4-kondygnacyjny blok komunalny oraz 3-kondygnacyjny budynek biurowy), dlatego 
przeprowadzono obliczenia na ich poziomie. 

W przedłoŜonym raporcie oraz uzupełnieniu z sierpnia 2016 r. przeprowadzono obliczenia 
dla wysokości zabudowy z = 10 m (w miejscu występowania zabudowy 4-kondygnacyjnej) oraz 
8 m (dla zabudowy 3-kondygnacyjnej), co wynikało z przeoczenia faktu, Ŝe jeden z emitorów jest 
zdecydowanie niŜszy od pozostałych (E6 – wysokość 4 m), więc w związku z tym obliczenia 
powinny być wykonane dla wysokości zmieniających się co 1 m, począwszy od geometrycznej 
wysokości najniŜszego emitora do wysokości ostatniej kondygnacji budynku. 

Parametry siatki dodatkowej, przyjętej do obliczeń przedstawiono poniŜej: 

 

Rysunek 11: Parametry siatki dodatkowej przyjętej do obliczeń 
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Zestawienie wyliczonych maksymalnych wartości stęŜeń na wysokości zabudowy w miejscu jej 
występowania (w siatce dodatkowej) przedstawiono poniŜej: 

 budynek wielorodzinny budynek biurowy   

Zanieczyszczenie Smm Z 
[m] 

Smm Z 
[m]  

 D1[µg/m3] 

pył PM10 29,068 10 35,817 8 ≤ 280 
dwutlenek azotu 10,062 4 13,250 4 ≤ 200 
tlenek węgla 1121,335 4 1544,484 4 ≤ 30 000 
benzen 0,112 4 0,556 4 ≤ 30 
pył PM2,5 29,068 10 35,817 8 - - 

Tabela 3: Porównanie maksymalnych wartości stęŜeń Smm z wartościami dopuszczalnymi D1  
na wysokości zabudowy w miejscu jej występowania 

Dla wszystkich substancji wartości wyliczone dla wysokości zabudowy w miejscu jej 
występowania nie przekraczają wartości odniesienia D1. Jednak dla substancji, dla których 
występuje przekroczenie 10% wartości odniesienia uśrednionych dla jednej godziny, 
przeprowadzono porównanie stęŜeń rocznych z wartościami odniesienia uśrednionymi dla roku.  

Zestawienie przedstawiono poniŜej. 

budynek 
wielorodzinny 

budynek biurowy 

Zanieczyszczenie 
Da  

[µg/m3]  
R [µg/m3]  

Sa Z 
[m] 

Sa Z 
[m]  

 
Da -R 

[µg/m3] 

pył PM10 40 29,2 0,2827 10 0,6318 4 ≤ 10,8 

pył PM2,5 25 21,3 0,2827 10 0,6318 4 ≤ 3,7 
Tabela 4: Porównanie stęŜeń średniorocznych Sa  z dopuszczalnymi Da   

na wysokości zabudowy w miejscu jej występowania 

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). 

Wydruki z programu OPERAT zamieszczono jako załącznik do niniejszego uzupełnienia. 

7.2.2 Skumulowane oddziaływania planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć 
na stan jakości powietrza 

W wykonanej analizie wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza nie 
uwzględniono funkcjonującej wytwórni betonu firmy Bosta Beton, która, jak wskazano w raporcie, 
na dzierŜawionym terenie posiada trzy węzły betoniarskie. 

Podejście takie wynikało z ujęcia jako teren Zakładu wyłącznie tego obszaru, który jest 
w eksploatacji firmy POLBRUK S.A. i na którym będzie realizowana inwestycja. Teren 
dzierŜawiony przez firmę Bosta Beton wydzielono natomiast jako znajdujący się poza granicami 
Zakładu, przyjętymi takŜe w obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu. 

W rozdziale 5.3. przedłoŜonego raportu (dotychczasowy sposób wykorzystania terenu) 
uwzględniono wszystkie działki ewidencyjne, których uŜytkownikiem wieczystym jest POLBRUK 
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S.A. (tj. działki: 127/3, 127/5, 129/2, 51/7, 51/8, 55/4, 55/5, 55/7), wyraźnie zaznaczając teren 
uŜytkowany przez firmę Bosta Beton. 

Wszystkie powyŜsze działki, z wyszczególnieniem terenu, na którym znajdują się betonownie 
firmy Bosta Beton, zobrazowano na rysunku na str. 10 przedłoŜonego raportu, który zamieszczono 
takŜe poniŜej: 

 
Rysunek 12: Zagospodarowanie terenu inwestycji – stan obecny 

W dalszej części raportu teren dzierŜawiony przez firmę Bosta Beton rozpatrywano juŜ jako 
połoŜony poza granicami Zakładu (rozumianego jak teren eksploatowany wyłącznie przez 
POLBRUK S.A. i na którym realizowane będzie przedsięwzięcie), co ilustruje zamieszczony 
poniŜej rysunek, zamieszczony takŜe na str. 12 przedłoŜonego raportu. 
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Rysunek 13: Zagospodarowanie terenu inwestycji z uwzględnieniem planowanych zmian 

Oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczone będzie do terenu inwestycji, zaznaczonego ciągłą 
zieloną linią na powyŜszym rysunku, natomiast teren uŜytkowany przez Bosta Beton znajduje się 
poza tym obszarem. 

Przy takim podejściu opierano się na Wyroku NSA (II OSK 1149/11, data orzeczenia 2012-10-19), 
gdzie Naczelny Sąd Administracyjny zwaŜył, Ŝe kumulacja zachodziłaby w sytuacji gdyby zasięg 
inwestycji wykraczał poza granice terenu inwestycji. Natomiast w rozpatrywanej przez Sąd 
sprawie, obszar oddziaływania inwestycji zamknie się w granicach terenu inwestycji. Wobec 
powyŜszego NSA orzekł, Ŝe prawidłowo Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, Ŝe 
w przedmiotowej sprawie nie będziemy mieli do czynienia z kumulacją. 

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. 
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Uwzględnienie emisji zanieczyszczeń z innego zakładu do obliczania stęŜeń 1-godzinnych 
nastręcza szereg trudności, między innymi ze względu na to, Ŝe nie jest moŜliwe ustalenie 
w ramach dwóch róŜnych firm jednoczesności lub braku jednoczesności występowania emisji 
z poszczególnych emitorów, czasu trwania emisji, wielkości emisji z poszczególnych źródeł, ilości 
pojazdów poruszających się po terenie i ich trasy itp.  

Z drugiej strony warto takŜe zwrócić uwagę na fakt, Ŝe obliczenia wykonane dla terenu inwestycji 
wykazały, Ŝe stęŜenia maksymalne poza granicami inwestycji będą utrzymywać się zdecydowanie 
poniŜej określonych przepisami progów, czego dowodem jest zamieszczone w przedłoŜonym 
raporcie porównanie stęŜeń maksymalnych jednogodzinnych z wartościami odniesienia 
uśrednionymi dla jednej godziny dla wysokości 0 m, przedstawione równieŜ w poniŜszej tabeli: 

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 wartość odniesienia uśredniona dla jednej godziny nie została określona 

Tabela 5: Porównanie maksymalnych wartości stęŜeń Smm  z wartościami dopuszczalnymi D1 

Uwzględniając powyŜsze wartości stęŜeń poza terenem inwestycji oraz oddalenie betonowni 
eksploatowanych przez firmę Bosta Beton od źródeł emisji eksploatowanych przez firmę 
POLBRUK, naleŜy przyjąć, Ŝe nawet w przypadku łącznego rozpatrywania emisji z obydwu 
zakładów wielkość emisji nie będzie przekraczać przewidzianych przepisami progów. 

7.3 Oczyszczanie popłuczyn 

Jak pisano w przedłoŜonym raporcie oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, 
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, natomiast powstające w wyniku płukania popłuczyny 
pompowane będą do recyklingu, a oczyszczona woda będzie wykorzystywana w procesie 
produkcji betonu. 

W branŜy stosowanych jest kilka metod oczyszczania popłuczyn, a w związku ze stałym rozwojem 
proces jest stale udoskonalany.  

W przypadku planowanej inwestycji nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja odnośnie metody 
oczyszczania popłuczyn, która zostanie zastosowana w omawianej instalacji, jednak wszystkie one 
opierają się na kilku zasadniczych elementach: 

• przepompowanie popłuczyn do instalacji do ich podczyszczania; 

• odseparowanie wody od cząstek betonu i kruszywa (np. w osadniku); 
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• skierowanie oczyszczonej wody ponownie do procesu produkcyjnego (np. poprzez 
zbiornik, z którego moŜe być pobierana do kolejnych zarobów betonu), dzięki ponownemu 
wykorzystaniu wody w procesie produkcyjnym nie powstają ścieki przemysłowe; 

• usunięcie z osadnika pozostałości betonu, które są przekazywany jako odpad o kodzie 
10 13 14 (odpady betonowe i szlam betonowy); w celu zmniejszenia objętości odpadu 
i usunięcia nadmiaru wody moŜe on być dodatkowo prasowany.  

7.4 Ilości odpadów wytwarzanych w wyniku funkcjonowania Zakładu 
obecnie oraz po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji 

Jak pisano w przedłoŜonym raporcie oddziaływania na środowisko omawianej inwestycji, 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 stanowiło 
Załącznik nr 4 do przedłoŜonego raportu. 

Pozwolenie to określa maksymalne ilości poszczególnych rodzajów odpadów, dopuszczonych do 
wytwarzania w ciągu roku. Rzeczywiste ilości wytwarzanych odpadów uzaleŜnione są od ilości 
i rodzaju zamówień, a zestawienia rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów są regularnie 
przekazywane odpowiedniemu Marszałkowi Województwa. 

W przedłoŜonym raporcie przyjęto jako ilość wytwarzanych odpadów wartości określone 
w pozwoleniu i dodatkowo przyjęto, Ŝe po realizacji inwestycji ilość wytwarzanych odpadów 
wzrośnie dwukrotnie w stosunku do stanu obecnego. 

Zestawienie informacji o rodzajach i ilości moŜliwych do wytworzenia odpadów obecnie, jak i po 
realizacji omawianej inwestycji zestawiono w poniŜszych tabelach: 
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L.p. 
Rodzaje odpadu 

(zgodnie z katalogiem odpadów) 
Kod 

odpadu 

Ilo ść odpadów 
wytwarzanych 

obecnie 
[Mg/rok] 

Ilo ść odpadów 
wytwarzanych 
po realizacji 
inwestycji 
[Mg/rok] 

ODPADY NIEBEZPIECZNE  

1. Inne oleje hydrauliczne 13 01 13* 3,00 6,00 

2. 
Inne oleje silnikowe, przekładniowe 

i smarowe 
13 02 08* 0,50 1,00 

3. 
Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 
15 01 10* 0,20 0,40 

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 1,00 

5. Filtry olejowe 16 01 07* 0,50 1,00 
6. Płyny hamulcowe 16 01 13* 0,01 0,02 

7. 
Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające substancje niebezpieczne 
16 01 14* 0,05 0,10 

8. 
Niebezpieczne elementy inne niŜ 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11 
16 01 21* 0,10 0,20 

9. 
ZuŜyte urządzenia zawierające 

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

16 02 13* 0,20 0,40 

10 Baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01* 0,20 0,40 

Tabela 6: Rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do wytwarzania w Zakładzie 
obecnie i planowanych do wytworzenia na etapie eksploatacji inwestycji 
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L.p. 
Rodzaje odpadu 

(zgodnie z katalogiem odpadów) 
Kod 

odpadu 

Ilo ść odpadów 
wytwarzanych 

obecnie 
[Mg/rok] 

Ilo ść odpadów 
wytwarzanych 
po realizacji 
inwestycji  
[Mg/rok] 

ODPADY INNE NI ś NIEBEZPIECZNE  

1. Odpady tworzyw sztucznych 07 02 13 0,50 1,00 

2. Odpady betonowe i szlam betonowy 10 13 14 1000,0 2000,00 
3. Wybrakowane wyroby 10 13 82 1200,0 2400,00 
4. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 1,00 2,00 
5. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 2,00 4,00 
6. Opakowania z drewna 15 01 03 10,00 20,00 
7. Opakowania z metalu 15 01 04 2,00 4,00 

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 0,60 

9. ZuŜyte opony 16 01 03 0,50 1,00 

10 
ZuŜyte urządzenia inne niŜ wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13 
16 02 14 0,10 0,20 

11 
Elementy usunięte ze zuŜytych urządzeń 

inne niŜ wymienione w 16 02 15 
16 02 16 0,10 0,40 

12 
Baterie alkaliczne  

(z wyłączeniem 16 06 03) 
16 06 04 0,05 0,10 

13 śelazo i stal 17 04 05 300 600 
14 Mieszaniny metali 17 04 07 100 100 

Tabela 7: Rodzaje i ilości odpadów innych niŜ niebezpieczne dopuszczonych do wytwarzania 
w Zakładzie obecnie i planowanych do wytworzenia na etapie eksploatacji inwestycji 

7.5 Źródło powstawania odpadu o kodzie 10 13 14 (odpady betonowe i szlam 
betonowy)  

Źródłem powstawania odpadu o kodzie 10 13 14 (odpady betonowe i szlam betonowy) jest obecnie 
betonownia oraz hala produkcyjna z linią do produkcji kostki brukowej z wibroprasą OMAG.  

Po realizacji inwestycji źródłem powstawania powyŜszego odpadu będzie takŜe nowy węzeł 
betoniarski oraz planowana linia do produkcji elementów wibroprasowanych, umoŜliwiająca 
równieŜ produkcję metodą płukania, a w związku z powyŜszym równieŜ recykling powstających 
popłuczyn będzie źródłem powstawania odpadów o tym kodzie (opis sposobu oczyszczania 
popłuczyn zamieszczono w wcześniejszej części niniejszego uzupełnienia). 

8. Załączniki 

1. Wezwanie do uzupełnienie przedłoŜonego raportu (pismo Urzędu Miasta Lublin  
z dn. 14.09.2016 r., znak OŚ-OD-I.6220.1.2016). 

2. Analiza akustyczna, wykonana przy wykorzystaniu programu HPZ 2001 

3. Wydruki z programu OPERAT. 

 


