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1. Podstawa opracowania 

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w nawiązaniu do pisma Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Lublin z dnia 2 sierpnia 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 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 lipca 2016 
r., znak NZ-700.2/12/2016. 

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

2. Wskazanie lokalizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem sąsiedztwa 
obiektów wraŜliwych (budynki mieszkalne, szpitale i domy opieki 
społecznej, budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieŜy, budynki rekreacyjno-wypoczynkowe itp.) 

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). 

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

Zakład połoŜony jest w przemysłowej części miasta, a jego bezpośrednie sąsiedztwo przedstawia 
się następująco:  

• od strony północnej: tereny, na których prowadzona jest działalność gospodarcza  
(BOSTA-BETON, METCOM Sp. z o.o. – złomowisko), dalej linia kolejowa 
i ul. Hajdowska, w większej odległości rozproszona zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna (1- i 2-kondygnacyjnymi); 

• od strony wschodniej: zabudowa przemysłowo-usługowa (kompleks obiektów firmy 
ORION S.A., zajmującej się działalnością deweloperską; na terenie działają teŜ inne firmy: 
składy i sklepy) wraz z budynkami biurowymi (1-, 2- i 3-kondygnacyjnymi), w dalszej 
odległości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (1-kondygnacyjna); 

• od strony południowo-wschodniej: budynek biurowy firmy MC BETON (sprzedaŜ 
produktów betonowych, transport samochodami cięŜarowymi, wynajem powierzchni 
biurowych) oraz kompleks obiektów firmy STALPOL (handel materiałami hutniczymi), 
następnie ulica Metalurgiczna, dalej kompleks budynków naleŜących do firmy NEPTUN 
Sp. z o.o. (dystrybucja systemów infrastrukturalnych); 
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• od strony południowej: ul. Mełgiewska, następnie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
(1- i 2-kondygnacyjna); 

• od strony zachodniej: tereny niezabudowane, ASKO (rozpoczęta i obecnie wstrzymana 
budowa), zabudowa mieszkaniowa (1-kondygnacyjna), w dalszej odległości budynek 
mieszkaniowy (4-kondygnacyjny), zabudowa przemysłowo-usługowa (w tym stacja 
benzynowa), pojedyncze budynki mieszkalne (1- i 2-kondygnacyjne). 

Lokalizację terenu inwestycji przedstawia Rysunek 1. Zaznaczono na nim zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną. Pozostała zabudowa mieszkaniowa to zabudowa jednorodzinna. 

Występujące w pobliŜu Zakładu pojedyncze obiekty mieszkalne w przewaŜającej mierze pełnią 
funkcję uzupełniającą dla zabudowy przemysłowej i znajdują się na terenach przeznaczonych 
w miejscowym planie zagospodarowania terenu pod działalność gospodarczą z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej, 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). 
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Rysunek 1: Lokalizacja planowanej inwestycji 
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2.1 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. 

Zakład w całości połoŜony jest na terenach przeznaczonych w miejscowym planie 
zagospodarowania terenu pod działalność gospodarczą. 

Szczegółowe ustalenia mpzp dla terenu, na którym połoŜony jest Zakład zostały omówione 
w przedłoŜonym raporcie oddziaływania inwestycji na środowisko, natomiast lokalizacja 
inwestycji względem zabudowy chronionej akustycznie – w kolejnych rozdziałach niniejszego 
uzupełnienia. 

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

3. Uzupełnienie charakterystyki przedsięwzięcia o informacje dotyczące 
przewidywanych wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz 
emisji hałasu 

Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego 
przedsięwzięcia, zostały szczegółowo omówione w dalszej części niniejszego raportu (w rozdziale 
„Ocena oddziaływania na środowisko”), gdzie w poszczególnych podrozdziałach omówiono 
źródła, rodzaje i wielkość emisji zanieczyszczeń, zarówno obecnie, jak i na etapie realizacji, 
eksploatacji oraz likwidacji inwestycji, przy czym etap likwidacji rozwaŜany był wyłącznie 
teoretycznie, gdyŜ Inwestor nie planuje obecnie zakończenia działalności w omawianej lokalizacji. 

Na etapie eksploatacji inwestycji występować będą oddziaływania związane z: 

• wytwarzaniem odpadów: 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 Błąd! Nie moŜna 
odnaleźć źródła odwołania. do przedłoŜonego raportu. Szacuje się, Ŝe w związku ze 
zwiększeniem moŜliwości produkcyjnych Zakładu ilość wytwarzanych odpadów moŜe 
wzrosnąć 2-krotnie w stosunku do stanu obecnego (por. tabela 6 w przedłoŜonym 
raporcie), przy czym rzeczywista ilość wytwarzanych odpadów jest niŜsza od ilości 
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maksymalnych określonych w pozwoleniu; sposób postępowania z odpadami nie 
zmieni się w stosunku do stanu obecnego; 

• emisją ścieków: ścieki bytowe odprowadzane są obecnie i będą po realizacji inwestycji 
do miejskiej kanalizacji sanitarnej, natomiast wody opadowe i roztopowe – do miejskiej 
kanalizacji burzowej; w Zakładzie nie powstają obecnie i nie będą powstawać po 
realizacji inwestycji ścieki przemysłowe, gdyŜ całość wody zuŜywanej na cele 
technologiczne wykorzystywana jest do produkcji masy betonowej; 

• emisją zanieczyszczeń do powietrza:  

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

o emisja zanieczyszczeń pyłowych z emitora E6 (odciąg z wibroprasy OMAG) 
pozostanie na dotychczasowym poziomie; 

o nowymi źródłami emisji zanieczyszczeń pyłowych będzie 6 silosów na spoiwa 
(cement i popiół) o pojemności 120 Mg kaŜdy (emitory E8-E13) oraz odciąg 
z planowanej wibroprasy (emitor E14). 

o planowane mieszarki zostaną wyposaŜone w system odpylający nie powodujący 
emisji zanieczyszczeń na zewnątrz; 

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

o po realizacji planowanego przedsięwzięcia sposób ogrzewania obiektów nie 
ulegnie zmianie (obecnie obiekt zaopatrywany jest w ciepło z miejskiej sieci 
ciepłowniczej, a woda do celów uŜytkowych jest ogrzewana elektrycznie, więc 
emisja z procesów energetycznych nie następuje); 

o wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza wynikającą na etapie eksploatacji 
planowanego przedsięwzięcia zostały zestawione w tabelach nr 14-16 
przedłoŜonego raportu (str. 48-49); 

o wyniki obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu wykonano 
ponownie i omówiono w dalszej części niniejszego uzupełnienia; wydruki 
obliczeń zamieszczono jako załącznik do niniejszego opracowania; 

• emisją hałasu: 

o źródłem emisji hałasu po realizacji planowanej inwestycji będzie nowy węzeł 
betoniarski (który zastąpi istniejącą betonownię) oraz nowa wibroprasa; 

o emisja hałasu z istniejącej linii do produkcji elementów wibroprasowanych 
(wibroprasy) pozostanie na dotychczasowym poziomie; 

o źródłem emisji hałasu będzie takŜe ruch pojazdów po terenie inwestycji 
(samochody osobowe, dostawcze i cięŜarowe oraz wózki widłowe);  

o wielkość emisji hałasu z poszczególnych źródeł zostały szczegółowo omówione 
w rozdziale „Ocena oddziaływania na środowisko” przedłoŜonego raportu; 
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o w niniejszym uzupełnieniu ponownie przeanalizowano lokalizację inwestycji na 
tle zabudowy chronionej i ponownie wykonano modelowanie rozprzestrzeniania 
się hałasu w środowisku; wydruki obliczeń zamieszczono jako załącznik 
do niniejszego opracowania; 

4. Ocena oddziaływania na środowisko 

Jak pisano powyŜej, na potrzeby niniejszego uzupełnienia ponownie wykonano obliczenia 
rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu oraz modelowanie rozprzestrzeniania się hałasu 
w środowisku. 

Szczegóły przedstawiono poniŜej: 

4.1 Oddziaływanie na powietrze 

4.1.1 Dane przyjęte do obliczeń 

Do powtórnych obliczeń przyjęto analogiczne dane, jak opisane w raporcie (źródła i wielkość 
emisji zanieczyszczeń do powietrza, parametry i lokalizacje emitorów, podokresy funkcjonowania 
instalacji, warunki meteorologiczne, stan zanieczyszczenia powietrza (tło) określił Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w piśmie z dnia kwietnia 2016 r. 

Ponownej analizie poddano jedynie warunki topograficzne.  

W zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyŜszego emitora (26 m) znajdują się: 

• od strony zachodniej: tereny niezabudowane, tereny przemysłowe z zabudową 
przemysłową i przemysłowo-usługową (w tym stacja benzynowa), zabudowa 
mieszkaniowa (1-kondygnacyjna), w dalszej odległości budynek mieszkaniowy 
wielorodzinny (4-kondygnacyjny) oraz pojedyncze budynki mieszkalne jednorodzinne (1- i 
2-kondygnacyjne). 

• od strony północnej: tereny, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, dalej 
linia kolejowa i ul. Hajdowska, w większej odległości rozproszona zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna; 

• od strony wschodniej: zabudowa przemysłowo-usługowa wraz z budynkami biurowymi  
(1-, 2- i 3-kondygnacyjnymi), w dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  
(1-kondygnacyjna); 

• od strony południowo-wschodniej: budynek biurowy firmy MC BETON (3-
kondygnacyjny) oraz kompleks obiektów firmy STALPOL (2-kondygnacyjny), następnie 
ulica Metalurgiczna, dalej kompleks budynków naleŜących do firmy NEPTUN Sp. z o.o.; 

• od strony południowej: ul. Mełgiewska, następnie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
(1- i 2-kondygnacyjna); 

Dla dalszej analizy przyjęto, analogicznie jak w przedłoŜonym raporcie, z0 = 2 (miasto 100-500 
tys. mieszkańców, zabudowa średnia). 

Spośród wymienionej powyŜej zabudowy w promieniu 10-krotnej wysokości najwyŜszego emitora 
(26 m) w ramach rozpatrywanej instalacji znajdują się dwa obiekty:  

• 4-kondygnacyjny budynek wielorodzinny (blok komunalny); 
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• 3-kondygnacyjny budynek biurowy. 

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

4.1.2 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 2. 

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 1: 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 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (Załącznik nr Błąd! Nie moŜna odnaleźć źródła 
odwołania.) 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 2: Porównanie stęŜeń średniorocznych Sa  z dopuszczalnymi Da 

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] 



10 
 
 

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

POLBRUK S.A. 

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu. 

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 oraz 3-kondygnacyjny budynek biurowy), dlatego 
przeprowadzono obliczenia na ich poziomie (dla wysokości zabudowy z = 10 m – w miejscu 
występowania zabudowy 4-kondygnacyjnej oraz 8 m dla zabudowy 3-kondygnacyjnej).  

Zestawienie sporządzono dla substancji, dla których występuje przekroczenie 10% wartości 
odniesienia D1. 

Zanieczyszczenie Smm 

dla wysokości 8 m 
Smm 

dla wysokości 10 m 
 D1[µg/m3] 

pył PM10 35,817 29,068 ≤ 280 
dwutlenek azotu 11,0436 8,698 ≤ 200 
tlenek węgla 1 333,091 967,159 ≤ 30 000 
benzen 0,428 0,102 ≤ 30 
pył PM2,5* 35,817 29,068 - - 

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 dopuszczalnych przeprowadzono porównanie stęŜeń 
rocznych z wartościami odniesienia uśrednionymi dla roku.  

Zestawienie przedstawiono poniŜej. 

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

dla wysokości 8 m 
Sa 

dla wysokości 10 m  Da -R [µg/m3] 

pył PM10 40 29,2 0,6148 0,2827 ≤ 19 

pył PM2,5* 25 21,3 0,6148 0,2827 ≤ 3,7 
Tabela 4: Porównanie stęŜeń średniorocznych Sa  z dopuszczalnymi Da   

na wysokości zabudowy w miejscu jej występowania 

4.1.3 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. 

4.1.4 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). 
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4.2 Oddziaływanie na klimat akustyczny 

4.2.1 Lokalizacja inwestycji na tle terenów chronionych akustycznie 

Na potrzeby niniejszego uzupełnienia ponownie przeanalizowano lokalizację inwestycji względem 
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. 

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 
funkcji mieszkaniowej 

Według autorów niniejszego raportu terenów tych nie naleŜy klasyfikować w całości jako tereny 
chronione akustycznie, poniewaŜ ich przeznaczenie podstawowe według Planu to realizacja 
obiektów dla róŜnych form działalności takich jak np. średnia i drobna wytwórczość, rzemiosło 
produkcyjne, warsztaty naprawcze i remontowe z niezbędnym zapleczem socjalno-
administracyjnym. Funkcja mieszkaniowa jest natomiast jedynie dopuszczana. 

W związku z powyŜszym za chronione akustycznie uznano jedynie istniejące budynki mieszkalne, 
znajdujące się na terenach, oznaczonych w Planie symbolem AG/M4 lub AG/U/M4. 

Dla analizowanych budynków przyjęto dopuszczalne poziomy hałasu jak dla zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku), tj.: 

• 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 2: Lokalizacja zakładu na tle terenów chronionych akustycznie 
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4.2.2 Dane przyjęte do obliczeń 

Wszelkie dane niezbędne do modelowania rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku przyjęto 
zgodnie z przedłoŜonym raportem oddziaływania inwestycji na środowisko (źródła hałasu i ich 
poziomy dźwięku, ekrany akustyczne). 

Ponadto za chronione akustycznie uznano istniejące budynki mieszkalne, znajdujące się 
na terenach, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 
AG/M4 lub AG/U/M4, a dla analizowanych budynków przyjęto dopuszczalne poziomy hałasu jak 
dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku). 

4.2.3 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 5: Parametry siatki obliczeniowej 

4.2.4 Wnioski 

W poniŜszych tabelach przedstawiono porównanie maksymalnego poziomu dźwięku, otrzymanego 
na granicy terenów chronionych akustycznie oraz w miejscu występowania budynków 
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 3. 

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 

Budynki chronione akustycznie, znajdujące się 
na terenie oznaczonym w Planie symbolem 
AG/M4 lub AG/U/M4 

55 43,7 

Tabela 6: Porównanie uzyskanych maksymalnych poziomów hałasu z wartościami dopuszczalnymi dla pory dnia 
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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 

Budynki chronione akustycznie, znajdujące się 
na terenie oznaczonym w Planie symbolem 
AG/M4 lub AG/U/M4 

45 40,1 

Tabela 7: 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.). 

4.2.5 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. 

4.3 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. 

5. Załączniki 

1. Pismo Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin z dnia 2 sierpnia 2016 r., znak 
OŚ-OD-I.6220.1.2016, wzywającego do uzupełnienia przedłoŜonego raportu. 

2. Wydruki z programu OPERAT. 

3. Analiza akustyczna. 

 


