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1. Wstęp. 
  
  Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 
realizacji punktu zbierania wraz zakładem przetwarzania zuŜytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego oraz odzysku metali i związków metali przy ul. Lucyny Herc 9  w Lublinie 
został opracowany na zlecenie Inwestora: helios Lidia Skubisz, ul. Pergolowa 4/70, 20-819 
Lublin.  
 W niniejszym opracowaniu dokonano oceny wpływu oddziaływania na środowisko 
planowanej inwestycji w szczególności na: ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, 
powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, dobra 
materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 
rejestrem lub ewidencją zabytków.  
Podstawę opracowania „Raportu…” stanowiły: 
− Informacje od Inwestora, 
− Ustawa z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 353). 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz. 

U. 2013 nr 0 poz. 1232 z późn. zm.). 
 Niniejszy raport będzie stanowił załącznik do wniosku Inwestora w postępowaniu 
administracyjnym w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 Podstawą do kwalifikowania inwestycji jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. (tekst jednolity Dz.U. 2016 Nr 0, poz. 71) w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
 Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 45 cytowanego wyŜej rozporządzenia przedmiotowe 
przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko - zakłady przetwarzania: 
a) w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495, z późn. zm.), w których jest przetwarzany 
zuŜyty sprzęt zawierający substancje lub mieszaniny niebezpieczne”, co oznacza, Ŝe do 
wniosku w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, załączony 
powinien być Raport OOŚ.  
 Dodatkowo Inwestor oprócz zakładu przetwarzania planuje w przedmiotowej 
lokalizacji prowadzić punkt odzysku metali i związków metali. Przedsięwzięcie to 
wymienione jest w powyŜszym rozporządzeniu w § 3, ust. 1, 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”. Ten 
rodzaj działalności został zaliczony do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, co oznacza, Ŝe procedurę uzyskania decyzji środowiskowej 
zaczyna się od przygotowania karty informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z faktem, 
Ŝe przedsiębiorca planuje prowadzić oba przedsięwzięcia na jednym terenie oraz stworzy 
wspólną infrastrukturę, w przedmiotowym raporcie dokonano wspólnej oceny wpływu na 
środowisko dla obu tych przedsięwzięć. 
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2. Podstawa formalno prawna  
 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz. U. 

2013 nr 0 poz. 1232 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. 2016 Nr0, poz. 
71). 

3. Ustawa 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. 2016 nr 0 poz. 353). 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z póź. 
zmianami).  

5. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
( Dz.U. 2015 poz. 1688).  

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 0, poz. 1923). 

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nie będące 
przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz 
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016 nr 0 poz.93).  

8. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz. 1680).   

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 
1973).  

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, poz. 1359). 

11. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity Dz. U. 2015 nr 0 poz. 
469). 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 
jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 
1800). 

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 nr 
0 poz. 1651 z póź. zmianami).  

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Tekst jednolity Dz. U. 2014 nr 0 poz. 
112). 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1031). 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.  Nr 16, poz. 87). 

17. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Tekst 
jednolity Dz. U. z 2014 nr 0 poz. 1446 z póź. zm). 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 
takŜe kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 
obszary Natura 2000 (Tekst jednolity Dz. U. z 2014 nr 0 poz. 1713).  

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133 z późn. zm.). 

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1409). 
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21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1408). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1348). 

22. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Tekst jednolity Dz. U. z 
2015 nr 0 poz. 687 z późn. zm.). 

 
 
3. Opis planowanego przedsi ęwzięcia.  
 
3.1. Charakterystyka całego przedsi ęwzięcia i warunki u Ŝytkowania terenu w fazie 
budowy i eksploatacji lub u Ŝytkowania. 
3.1.1. Lokalizacja planowanego przedsi ęwzięcia 
 Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie przy ulicy Lucyny Herc 9 w 
Lublinie. Lokalizacja przedmiotowej Inwestycji została przedstawiona na załączniku nr 1. 
 Przedsięwzięcie swoim zasięgiem obejmie fragment działki o nr ewidencyjnym 
21/11; arkusz 4, obręb 19, jednostka ewidencyjna Majdan Tatarski. 
 Zgodnie z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin (uchwalonego Uchwałą Nr 628/XXIX/2005 Rady Miasta 
Lubin z dnia 17 marca 2005 r) – części IV przedmiotowa działka zlokalizowana jest w 
obszarze oznaczonym tereny aktywno ści gospodarczej - AGc  z podstawowym 
przeznaczeniem gruntów pod róŜnego rodzaju działalność gospodarczą, zaplecza 
techniczne oraz bazy i składy materiałowe z wykluczeniem realizacji uciąŜliwych obiektów 
produkcyjnych a takŜe wszelkich obiektów kolidujących z sąsiedztwem terenów 
mieszkaniowych i terenów usług publicznych.  
Ponadto działka znajduje się w następujących strefach polityki przestrzennej: 

• Strefa Rekultywacji i Kontynuacji Tradycji SRiK 2, 
• Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleką Ekspozycją Zewnętrzną EZ 
• Strefa miejska - Y2, 
• Strefa lokalizacji obiektów handlowo - usługowych o powierzchni sprzedaŜy 

 powyŜej 2000 m2 - X5 
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi zał. nr 3. 
 
3.1.2. Rodzaj i skala przedsi ęwzięcia 
  Podstawą do kwalifikowania inwestycji jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. (tekst jednolity Dz.U. 2016 Nr 0, poz. 71) w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
 Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 45 cytowanego wyŜej rozporządzenia przedmiotowe 
przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko - zakłady przetwarzania: 
a) w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495, z późn. zm.), w których jest przetwarzany 
zuŜyty sprzęt zawierający substancje lub mieszaniny niebezpieczne”.  
 Dodatkowo Inwestor oprócz zakładu przetwarzania planuje w przedmiotowej 
lokalizacji prowadzić punkt odzysku metali i związków metali. Przedsięwzięcie to 
wymienione jest w powyŜszym rozporządzeniu w § 3, ust. 1, 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”. Ten 
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rodzaj działalności został zaliczony do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko.  
 Planowane przedsięwzięcie polegające na zbieraniu i przetwarzaniu zuŜytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odzysku metali zajmować będzie jedynie 
fragment działki 21/11 o powierzchni ok. 434 m2.  
 
3.1.3. Stan istniej ący. 
 W chwili obecnej  teren w obrębie którego zlokalizowana będzie Inwestycja jest 
ogrodzony, monitorowany, zagospodarowany i uzbrojony w zakresie sieci energetycznej, 
wodnej oraz kanalizacyjnej.  
 Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na powierzchni 434 m2  
obejmującej halę o konstrukcji Ŝelbetowej i murowanej o powierzchni 344 m2 oraz 
przyległy utwardzony plac o powierzchni 90 m2. W ramach przedmiotowej Inwestycji 
wykorzystane zostaną obiekty i budynki obecnie istniejące (hala demontaŜowo - 
produkcyjna wraz z pomieszczeniami socjalno – biurowymi).  
 Obiekty te były wykorzystywane dotychczas przez  przedsiębiorstwo zajmujące się 
naprawami maszyn budowlanych. 
 Do dyspozycji Inwestora będzie równieŜ elektroniczna waga platformowa o udźwigu 
do 2,0 Mg. 
 Planowana Inwestycja znajduje się w przemysłowej części Lublina, a w jej 
sąsiedztwie zlokalizowane są zakłady przemysłowe oraz obiekty usługowo – 
magazynowe.  
NajbliŜsze otoczenie terenu przedmiotowej inwestycji stanowią: 

• od strony wschodniej –  zakład MOLD-MET (obróbka skrawaniem metali), 
hurtownia farmaceutyczna APTEO oraz SANIT-KA – hurtownia hydrauliczna 

• od strony południowej – firma produkująca roboty przemysłowe, biurowiec INSTAL-
LUBLIN, dalej ulica  Pancerniaków, 

• od strony zachodniej – ulica Lucyny Herc, za nią hurtownia INNE MEBLE, 
• od strony północnej – zakład INBUD-FARO (produkcja przyczepek 

samochodowych)  i magazyn opon,  dalej hurtownia farmaceutyczna HERBA 
NajbliŜszy budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 530 m. 

 
3.1.4. Warunki wykorzystania terenu w fazie realiza cji i eksploatacji. 
 Planowana Inwestycja prowadzona będzie w obrębie ogrodzonego i dozorowanego 
kompleksu budynków przemysłowych i magazynowych stanowiących nieruchomości przy 
ul. Lucyny Herc 9 w Lublinie. UŜytkownikiem wieczystym przedmiotowej nieruchomości 
jest INSTAL–LUBLIN Sp. z o.o. UŜytkowanie nieruchomości na rzecz Inwestora ustalono 
na podstawie umowy przedwstępnej najmu w dniu 04.07.2016 r. Inwestor będzie mógł  
równieŜ korzystać z wewnętrznych  dróg dojazdowych.  
 Planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze zmianą dotychczasowego 
ukształtowania terenu i nie spowoduje ruchów masowych ziemi. W ramach realizacji 
inwestycji nie przewiduje się wykonywania dodatkowych obiektów budowlanych, w ramach 
prowadzonej działalności wykorzystana zostanie istniejąca infrastruktura techniczna.  
 W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie wystąpią ograniczenia 
korzystania z terenów w bezpośrednim jego sąsiedztwie.  
 
3.1.5. Główne cechy charakterystyczne procesów tech nologicznych.  
 Przedsięwzięcie polegające na zbieraniu i przetwarzaniu zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz odzysku metali i związków metali prowadzone będzie 
w obrębie ogrodzonego i dozorowanego kompleksu budynków przemysłowych i 
magazynowych stanowiących nieruchomości przy ul. Lucyny Herc 9 w Lublinie. 
 Inwestor przewiduje prowadzić działalność przetwarzania odpadów 
niebezpiecznych w ilości do 150 Mg/rok (do 20,83 Mg/m-c) i odpadów innych niŜ 
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niebezpieczne w ilości do 500 Mg/rok (do 62,5 Mg/m-c). Recykling lub odzysk metali i 
związków metali prowadzony będzie w ilości do 500,0 Mg/rok (do 16,67 Mg/m-c). 
 W ramach funkcjonowania zakładu przetwarzania wykorzystywane będą: 
1. utwardzony plac przed halą o powierzchni 90 m2 przeznaczony na zadaszone 

kontenery do zbierania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  
2. zamykana hala demontaŜowo-magazynowa o powierzchni 314 m2, 
3. pomieszczenia socjalno-biurowe o powierzchni 30 m2. 
 W ww kontenerze zbierany będzie zuŜyty sprzęt elektroniczny, który będzie 
przekazywany do przetworzenia do innych zakładów przetwarzania, natomiast w hali 
demontaŜowo-magazynowej wydzielone zostaną miejsca do: 

− magazynowania zuŜytego sprzętu; 
− testowania i napraw urządzeń przeznaczonych do ponownego uŜycia; 
− demontaŜu zuŜytego sprzętu; 
− odzysku metali; 
− magazynowania części odzyskanych oraz urządzeń przeznaczonych do 

ponownego uŜycia 
− magazynowania wytworzonych odpadów. 

 Do dyspozycji Inwestora pozostają wewnętrzne drogi dojazdowe. Teren działki jest 
ogrodzony, monitorowany, zagospodarowany, uzbrojony w zakresie sieci energetycznej, 
wodnej i kanalizacyjnej. Inwestor będzie miał do dyspozycji elektroniczną wagę 
platformową o udźwigu do 2,0 Mg.   
 Zakład funkcjonować będzie w godzinach 7-15, sześć dni w tygodniu. W 
przedsiębiorstwie pracować będzie 3 osoby w systemie jednozmianowym.  
 
ZBIERANIE ODPADÓW  
 W zakładzie zbierane będą odpady zuŜytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego zaliczonych wg ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zuŜytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym do następujących grup  (zgodnie z załącznikiem nr 1): 

Numer  Nazwa grupy sprz ętu  

1 Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury 

2 Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niŜ 100 cm 2 

3 Lampy 

4 Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów 
przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt 
informatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, 
sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia 
elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby 
medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, 
sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu 
ujętego w grupach sprzętu nr 1–3. 

5 Sprzęt małogabarytowy, którego Ŝaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 
50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt 
konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, 
sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt 
rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania 
i kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. 
Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1–3 i 6. 

6 Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego Ŝaden z 
zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm. 
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 Procedura przyjmowania poszczególnych rodzajów odpadów do zakładu składać 
się będzie z kilku etapów, mających na celu określenie ilości dostarczanych odpadów oraz 
ich klasyfikację jakościową. 
 Przyjmowany zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie w pierwszej 
kolejności wstępnie poddawany segregacji na urządzenia zawierające elementy 
niebezpieczne i urządzenia nie zawierające elementów niebezpiecznych, a takŜe 
segregowany na poszczególne grupy odpadów i waŜony. Następnie dokonanie będą  
czynności administracyjne.  
  ZuŜyty sprzęt z grup 1 i 3 - wg załącznika nr 1 do ustawy o ZSEE, nie będą 
przetwarzane, a jedynie zbierane na szczelnym, utwardzonym betonowym podłoŜu w hali 
magazynowej o konstrukcji Ŝelbetowej, które po zgromadzeniu ilości transportowej 
przekazywane do przetworzenia uprawnionym podmiotom. 
 Pozostały zuŜyty sprzęt będzie gromadzony w zadaszonym kontenerze i w 
odpowiednich pojemnikach, paletach lub bezpośrednio na szczelnym, utwardzonym 
betonowym podłoŜu w hali magazynowej o konstrukcji Ŝelbetowej.  
 Miejsca magazynowania będą wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób 
postronnych.  
 Ponadto miejsce, w którym magazynowany będzie zuŜyty sprzęt przed poddaniem 
go przetwarzaniu wyposaŜone będzie: 

− w zadaszenie zabezpieczające je przed działaniem czynników atmosferycznych, 
− nieprzepuszczalne, betonowe, podłoŜe  
− odpowiednią ilość środków do likwidacji ewentualnych wycieków (odpowiednie 

sorbenty).  
Odpady będą magazynowane oddzielnie w szczelnych pojemnikach lub kontenerach. 
Odpady niebezpieczne będą magazynowane w specjalnych pojemnikach odpornych na 
działanie składników umieszczonego w nim odpadu. Magazyn wyposaŜony zostanie w 
stosowny sprzęt gaśniczy.  
 
PRZETWARZANIE ODPADÓW W PROCESIE R12.  
 DemontaŜ sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie odbywał się w hali 
demontaŜowo-magazynowej o konstrukcji Ŝelbetowej i murowanej. W hali zostanie 
wydzielona część, w której  zostaną urządzone 2-3 stanowiska do demontaŜu ręcznego 
sprzętu. Hala ogrzewana będzie za pomocą centralnego ogrzewania zasilanego z LPEC. 
Zakład przetwarzania wyposaŜony będzie w: 

− podesty/stoły do demontaŜu, 
− narzędzia i elektronarzędzia do demontaŜu: wkrętarki, śrubokręty, cąŜki, klucze do 

demontaŜu śrub, młotki itp.  
− legalizowane urządzenie waŜące do ustalenia masy przyjętego zuŜytego sprzętu 

oraz masy odpadów powstałych ze zuŜytego sprzętu, umoŜliwiające wykonanie 
zbiorczego, elektronicznego wydruku wszystkich dokonywanych waŜeń odrębnie 
dla zuŜytego sprzętu i odrębnie dla odpadów powstałych ze zuŜytego sprzętu, 

− magazyn - w postaci wydzielonej części hali - na odpady powstałe z zuŜytego 
sprzętu przygotowane do ponownego uŜycia,  

− pojemniki do magazynowania baterii i akumulatorów oraz innych odpadów 
niebezpiecznych,  

− pojemniki, kontenery i kartony na wymontowane części i wytworzone odpady 
  
Hala gdzie wykonywany będzie demontaŜ posiada nieprzepuszczalne podłoŜe. Zakład 
zostanie wyposaŜony w odpowiednią ilość sorbentów.   
 Odpady na terenie Zakładu przetwarzane będą w procesie odzysku określonym 
w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach jako R12 -Wymiana odpadów w celu poddania 
ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11. 
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 Do zakładu przywoŜone będą i demontowane odpady zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego zaliczonych wg ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 
zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym do następujących grup zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do ustawy ZSEiE: 

Numer  Nazwa grupy sprz ętu  

1 Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niŜ 100 cm 2 

2 Lampy 

3 Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 
cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt informatyczny i 
telekomunikacyjny, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania 
dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, 
sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i 
kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa 
nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1–3. 

4 Sprzęt małogabarytowy, którego Ŝaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, w 
szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt konsumencki, oprawy 
oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia 
elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, 
przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do 
wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w 
grupach sprzętu nr 1–3 i 6. 

5 Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego Ŝaden z zewnętrznych 
wymiarów nie przekracza 50 cm. 

  
 W ramach prowadzonej działalności firma będzie prowadzić procesy przetwarzania 
odpadów zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z pominięciem urządzeń 
zawierających substancje gazowe typu np. freony (urządzenia chłodnicze) lub z których 
mogłyby wyciekać płyny, w tym zawierające substancje niebezpieczne (urządzenia 
grzejne) oraz substancje radioaktywne.  
 Przyjmowany zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie w pierwszej 
kolejności wstępnie poddawany segregacji na urządzenia zawierające elementy 
niebezpieczne i urządzenia nie zawierające elementów niebezpiecznych, a takŜe 
segregowany na poszczególne grupy odpadów i waŜony. Następnie dokonanie będą  
czynności administracyjne.  
 Następnie zuŜyte urządzenia będą klasyfikowane wstępnie na potencjalnie 
przydatne do ponownego uŜycia i te będą poddawane testom sprawdzającym ich dalszą 
przydatność. Pełnosprawne elementy zuŜytego sprzętu po sprawdzeniu stanu 
technicznego mogą być odsprzedawane. Do czasu sprzedaŜy elementy te magazynowane 
będą w odpowiednim, oznaczonym miejscu magazynowym. Posegregowany zuŜyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny będzie ponownie waŜony.  
 Pozostałe odpady magazynowane będą do czasu przetworzenia. Proces 
przetwarzania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzony będzie 
ręcznie. Technologia będzie polegała na demontaŜu zuŜytego sprzętu ręcznie za pomocą 
prostych narzędzi typu: wkrętarki, śrubokręty, cąŜki, klucze do demontaŜu śrub itp. Ze 
zuŜytych urządzeń zawierających elementy niebezpieczne w pierwszej kolejności 
usuwane będą składniki niebezpieczne, materiały lub części składowe określone w 
załączniku nr 5 do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym.  
 Po usunięciu elementów niebezpiecznych nastąpi wymontowanie pozostałych 
części składowych zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Demontowane będą 
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elementy stalowe, aluminiowe oraz elementy zawierające metale szlachetne. Na tym 
etapie oddzielane będą równieŜ obudowy z tworzyw sztucznych, płytki drukowane i 
kineskopy, a takŜe inne elementy z przeznaczeniem do dalszego recyklingu. 
 W zaleŜności od rodzaju i wielkości urządzenia wymontowywane będą elementy i 
urządzenia takie jak: obudowy, silniki, czujniki elektroniczne, wiązki przewodów, płytki 
drukowane i kineskopy. W procesie tym wyodrębnione będą poszczególne frakcje i 
elementy. W ten sposób będzie demontowany zarówno duŜy sprzęt jak i małe urządzenia 
elektryczne i elektroniczne.  
 
RECYKLING LUB ODZYSK METALI I ZWI ĄZKÓW METALI W PROCESIE R4.  
 Proces realizowany będzie na terenie Zakładu w tej samej hali, w której 
prowadzone będzie przetwarzanie zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Odpady do odzysku dostarczane będą z własnego zakładu przetwarzania, a takŜe innych 
źródeł. Odpady odzyskiwane będą w procesie R4 – recykling lub odzysk metali i związków 
metali, polegającym na wymontowaniu z całych urządzeń nie kwalifikujących się do 
ponownego uŜytku oraz naprawy, części zamiennych wykonanych z metali. W wyniku 
realizacji tych działań uzyskuje się odpady w postaci odpowiednio wysegregowanego 
złomu Ŝelaznego i stalowego, czyste metale nieŜelazne oraz ich stopy. 
 Odzysk metali i związków metali pochodzących z zuŜytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego w Zakładzie w celu uzyskania jednolitych frakcji materiałowych moŜe 
odbywać się przy uŜyciu zarówno narzędzi ręcznych (młotki, śrubokręty, klucze, wkrętaki, 
przecinaki, gilotyny, noŜyce), elektronarzędzi (wiertarki, wkrętarki, noŜyce elektryczne, 
przecinarki) oraz urządzeń specjalistycznych jak: separatory magnetyczne, spektrometry 
analityczne, staloskopy. W rezultacie tych działań uzyska się odpowiednio 
wysegregowany złom Ŝelazny i stalowy, kable, czyste metale nieŜelazne tj. aluminium, 
miedź, ołów, cynk, cynę i inne oraz ich stopy (brąz, mosiądz) w formie kawałków, pasków, 
drucików, wiórów itp. 

 
3.1.6. Przewidywane wielko ści emisji, wynikaj ące z planowanego przedsi ęwzięcia.  

3.1.6.1. Emisja zanieczyszcze ń do powietrza.  
Źródłami zanieczyszczenia powietrza na terenie planowanej inwestycji będą: 

• pojazdy samochodowe transportujące odpady (o ładowności do 3,5t), 
• ruch samochodów osobowych, 
• praca wózka widłowego.  

Obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery, spowodowanego oddziaływaniem na 
środowisko wszystkich źródeł na terenie planowanej inwestycji wykazały, Ŝe analizowana 
Inwestycja spełniać będzie normy obowiązujące w zakresie ochrony powietrza dla 
emitowanych zanieczyszczeń. Emisja gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza ze 
wszystkich źródeł emisji, nie spowoduje przekraczania standardów jakości powietrza 
określonych w: 

− Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr  0, poz. 1031). 

− Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

 
3.1.6.2. Hałas.  

 Źródłem hałasu na terenie inwestycji będą pojazdy samochodowe:  
• pojazdy samochodowe transportujące odpady (o ładowności do 3,5t) – 8 poj./dobę,  
• ruch samochodów osobowych – 8 poj./dobę, 
• samochody parkujące na terenie 3 miejsc postojowych, 
• praca wózka widłowego - maksymalnie 4 h/dobę.  
 Zasięg hałasu związanych z ruchem pojazdów samochodowych i technologicznych 
będzie niewielki i zasięgu od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów od terenu inwestycji.  
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Biorąc pod uwagę znaczne oddalenie inwestycji od terenów chronionych akustycznie 
oraz niewielki zasięg emisji hałasu związany z funkcjonowaniem obiektu stwierdza się, Ŝe 
eksploatacja inwestycji nie będzie stanowiła źródła ponadnormatywnych oddziaływań na 
terenach podlegających ochronie akustycznej.  
 

3.1.6.3. Gospodarka wodno - ściekowa. 
Etap realizacji 
 Inwestycja realizowana będzie w obrębie terenu uzbrojonego obecnie w zakresie 
sieci wodnej i kanalizacyjnej. Faza realizacji inwestycji polegać będzie jedynie na 
urządzeniu w wydzielonej części hali 3 stanowisk do demontaŜu ręcznego. Będzie to 
proces krótkotrwały  i nie będzie generował dodatkowego zuŜycia wody ani ścieków.   
 
Etap eksploatacji 
 W związku z eksploatacji Inwestycji wystąpi jedynie zapotrzebowanie na wodę do 
celów  socjalno-bytowych. Szacunkowe zuŜycie wody do celów socjalno - bytowych 
wyniesie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku 
w sprawie określenia przeciętnych norm zuŜycia wody): 

− 60 l/d/zatrudnionego x 3 zatrudnionych ≈ 180 dm3/d ≈ 3,6 m3/m-c, 
− 15 l/d/os. obsługi x 1 zatrudniony ≈ 15 dm3/d ≈ 0,3 m3/m-c. 

Łączne zuŜycie wody na cele socjalno-bytowe w skali miesiąca wyniesie ok. 3,9 m3. 
 Przyjęto, Ŝe ścieki socjalno-bytowe stanowić będą 100% wody pobranej na cele 
bytowe. Tak więc ścieki socjalno-bytowe powstawać będą w ilości do 195 dm3/d, czyli do 
3,9 m3/m-c. Odprowadzane one będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej. 
 Nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę do celów technologicznych, a takŜe 
powstawania ścieków technologicznych na terenie planowanego Zakładu.  
 Odprowadzanie wód deszczowych z utwardzonego terenu odbywać się będzie tak 
jak dotychczas. Spływ wód z wynajmowanego terenu  następował będzie poprzez 
wykonane spadki do kratek ściekowych, a następnie do funkcjonującej zakładowej 
kanalizacji deszczowej naleŜącej do właściciela terenu. Odbiornikiem ścieków 
deszczowych z terenu planowanej Inwestycji będzie miejska kanalizacja deszczowa 
(obecnie istnieje przyłącze odprowadzające ścieki do kanalizacji deszczowej w ulicy 
Pancerniaków).   
 
Etap likwidacji. 
 Podczas prac związanych z likwidacją omawianej inwestycji, nie przewiduje się 
powstawania ścieków, które mogłyby zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne. 
Wynajmowane obiekty naleŜą do właściciela terenu, w związku z tym etap likwidacji 
Zakładu ograniczał się będzie do zabrania z pomieszczeń maszyn i urządzeń, 
pojemników, kontenerów i wywiezienia ewentualnych nieprzetworzonych odpadów w 
miejsce ich dalszego zagospodarowania.   
 

3.1.6.4. Gospodarka odpadami.  
 Gospodarkę odpadami na terenie Inwestycji przeanalizowano w oparciu o ustawę z 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z póź. zmianami) oraz informacje 
uzyskane od Inwestora.  

Odpady w myśl ustawy (Art. 3 pkt 6) oznaczają kaŜdą substancję lub przedmiot, 
których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do których pozbycia się jest 
obowiązany.  

Zgodnie z Art. 33. ust 1. ww. Ustawy o odpadach, posiadacz odpadów jest 
obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki 
odpadami, o których mowa w art. 16–31, w tym do prowadzenia procesów przetwarzania 
odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powstające w ich wyniku odpady nie 
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stwarzały zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a takŜe w sposób 
zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki odpadami. 

Podstawowym obowiązkiem wytwórcy odpadów jest dąŜenie do zapobiegania 
powstawaniu odpadów lub ograniczania ilość odpadów i ich negatywnego oddziaływania 
na Ŝycie i zdrowie ludzi oraz na środowisko. 

Wszystkie odpady będą zbierane i magazynowane selektywnie, a następnie 
przekazywane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie 
gospodarowania określonymi grupami odpadów. Na terenie planowanego przedsięwzięcia 
prowadzona będzie gospodarka odpadami zmierzająca przede wszystkim do 
zapobiegania powstawaniu odpadów. Powstające odpady kierowane będą w pierwszej 
kolejności do odzysku. Natomiast odpady nie nadające się do odzysku przekazywane 
będą w celu poddania ich unieszkodliwianiu. 

W gospodarce odpadami naleŜy wyodrębnić etapy: faza realizacji Inwestycji i faza 
eksploatacji oraz ewentualną fazę likwidacji. 
 
Etap realizacji  
 Przewiduje się, Ŝe w fazie realizacji powstawać będą jedynie niewielkie ilości (ze 
względu na krótki czas prac inwestycyjnych) zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 
01). Odpady te zbierane będą w  wyznaczonym kontenerze odbierane przez 
uprawnionego odbiorcę.   

Ustawa o odpadach wprowadza następującą hierarchię sposobów postępowania z 
odpadami: 

• zapobieganie powstawaniu odpadów; 
• przygotowanie do ponownego uŜycia; 
• recykling; 
• inne procesy odzysku; 
• unieszkodliwianie.  

Charakter planowanej inwestycji zmierzającej do wyodrębnienia ze strumienia odpadów 
części odpadów przeznaczonych do odzysku jest działaniem pozytywnie wpływającym na 
środowisko. 
 
Etap eksploatacji  

Procedura przyjmowania poszczególnych rodzajów odpadów do Zakładu składać 
się będzie z kilku etapów, mających na celu określenie ilości dostarczanych odpadów oraz 
ich klasyfikację jakościową. 
 Przyjmowane odpady będą: 

− poddawane wstępnej segregacji na grupy, 
− klasyfikowane wstępnie na potencjalnie przydatne do ponownego uŜycia, 
− dzielone na te, które będą przetwarzane na miejscu i na te, które będą 

przekazywane do przetwarzania innym uprawnionym podmiotom, następnie będą 
waŜone, po czym dokonane będą czynności administracyjne.  

 
ZuŜyty sprzęt będzie gromadzony w zadaszonym kontenerze i w odpowiednich 
pojemnikach, paletach lub bezpośrednio na szczelnym, utwardzonym betonowym podłoŜu 
w hali magazynowej o konstrukcji Ŝelbetowej.  

Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji związane będą z funkcjonowaniem i 
utrzymaniem Inwestycji.  
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Tabela nr 1. Wyszczególnienie rodzajów odpadów prze widywanych do przetwarzania w procesie R12, zgodnie  z katalogiem 
odpadów oraz okre ślenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawan ych przetwarzaniu w okresie roku. 

Kod odpadu  Rodzaj odpadu  Ilość [Mg/rok]  

Odpady niebezpieczne  

16 02 13* 
ZuŜyte urządzenia zawierające niebezpieczne 
elementy inne niŜ wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

115 

16 02 15* 
Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte 
ze zuŜytych urządzeń 

5 

20 01 35* 
ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ 
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

30 

Odpady inne ni Ŝ niebezpieczne  

08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niŜ wymieniony w 08 
03 17 

1 

16 01 22 Inne niewymienione elementy 4 

16 02 14 
ZuŜyte urządzenia inne niŜ wymienione w 16 02 09 do 
16 02 13 

370 

16 02 16 
Elementy usunięte z zuŜytych urządzeń inne niŜ 
wymienione w 16 02 15 

15 

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 10 

20 01 36 
ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

100 

 
 DemontaŜ sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie odbywał się w hali 
demontaŜowo-magazynowej o konstrukcji murowanej.  W hali zostanie wydzielona część, 
w której  zostaną urządzone 2-3 stanowiska do demontaŜu. 
 W pierwszej kolejności dostarczane odpady będą poddawane wstępnej segregacji 
na grupy oraz waŜeniu, po czym dokonane będą czynności administracyjne.  
ZuŜyty sprzęt będzie gromadzony w zadaszonym kontenerze i w odpowiednich 
pojemnikach, paletach lub bezpośrednio na szczelnym, utwardzonym betonowym podłoŜu 
w hali magazynowej o konstrukcji Ŝelbetowej.  
 ZuŜyty sprzęt potencjalnie przydatny do ponownego uŜycia  będzie poddawane 
testom sprawdzającym ich dalszą przydatność. Pełnosprawny sprzęt i elementy zuŜytego 
sprzętu po sprawdzeniu stanu technicznego mogą być odsprzedawane. Do czasu 
sprzedaŜy elementy te magazynowane będą w odpowiednim, oznaczonym miejscu 
magazynowym. Pozostałe odpady magazynowane będą do czasu przetworzenia. Proces 
przetwarzania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzony będzie 
ręcznie. Technologia będzie polegała na demontaŜu zuŜytego sprzętu ręcznie za pomocą 
prostych narzędzi typu: wkrętarki, śrubokręty, cąŜki, klucze do demontaŜu śrub itp. Ze 
zuŜytych urządzeń zawierających elementy niebezpieczne w pierwszej kolejności 
usuwane będą składniki niebezpieczne, materiały lub części składowe określone w 
załączniku nr 5 do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym.  
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Po usunięciu elementów niebezpiecznych nastąpi wymontowanie pozostałych części 
składowych zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Demontowane będą 
elementy stalowe, aluminiowe oraz elementy zawierające metale szlachetne. Na tym 
etapie oddzielane będą równieŜ obudowy z tworzyw sztucznych, płytki drukowane i 
kineskopy, a takŜe inne elementy z przeznaczeniem do dalszego recyklingu. 
 W zaleŜności od rodzaju i wielkości urządzenia wymontowywane będą elementy i 
urządzenia takie jak: obudowy, silniki,  czujniki elektroniczne, wiązki przewodów, płytki 
drukowane i kineskopy. W procesie tym wyodrębnione będą poszczególne frakcje i 
elementy. W ten sposób będzie demontowany zarówno duŜy sprzęt jak i małe urządzenia 
elektryczne i elektroniczne.  
 

Tabela nr 2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów pows tających w wyniku przetwarzania 
ZSEiE. 

Lp.  Kod 
odpadu Rodzaj odpadu 

Ilość 
odpadu 
[Mg/rok] 

 Odpady niebezpieczne 

1 15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w 
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

0,25 

2 16 02 15* 
Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zuŜytych 
urządzeń 80 

3 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 40 

4 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 1,5 

5 16 06 03* Baterie zawierające rtęć 0,05 

6 19 12 11* 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje 
niebezpieczne 

3,2 

 Odpady inne niŜ niebezpieczne 

7 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niŜ wymieniony w 08 03 17 1,5 

8 15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne inne niŜ wymienione w 15 02 02 

0,5 

9 16 02 16 Elementy usunięte z zuŜytych urządzeń inne niŜ wymienione w 16 
02 15 

200 

10 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 1 

11 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 1 

12 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 1 

13 19 12 02 Metale Ŝelazne 200 

14  19 12 03 Metale nieŜelazne 
70 

 

15 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 30 

16 19 12 05 Szkło 4 
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Lp.  Kod 
odpadu Rodzaj odpadu 

Ilość 
odpadu 
[Mg/rok] 

17 19 12 07 Drewno inne niŜ wymienione w 19 12 06 4 

18 19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki odpadów inne niŜ wymienione w 19 12 11 

12 

  
 Odpady o kodach 15 02 02*, 16 02 15*, 19 12 11* magazynowane będą w 
szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie umieszczonych w nich odpadów, 
opisanych, umieszczonych w wydzielonej części hali magazynowej. 
 Odpady o kodach 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03* magazynowane będą w 
szczelnych pojemnikach, nieprzewodzących prądu, odpornych na działanie zawartych w 
nich substancji, opisanych, umieszczonych w wydzielonej części hali magazynowej. 
 
 Odpady o kodach 16 06 04, 16 06 05 magazynowane będą w szczelnych 
pojemnikach, nieprzewodzących prądu, odpornych na działanie zawartych w nich 
substancji, umieszczonych w wydzielonej części hali magazynowej. 
 Odpady o kodach 08 03 18, 15 02 03, 16 02 16, 16 80 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 
12 04, 19 12 05, 19 12 07 oraz 19 12 12 magazynowane będą w hali magazynowej w 
oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub big-bagach w zaleŜności od rodzaju 
odpadu.  
 Odpady do odzysku dostarczane będą z własnego zakładu przetwarzania, a takŜe 
innych źródeł. Odpady odzyskiwane będą w procesie R4 – recykling lub odzysk metali i 
związków metali, polegającym na wymontowaniu z całych urządzeń nie kwalifikujących się 
do ponownego uŜytku oraz naprawy, części zamiennych wykonanych z metali.  
 
Tabela nr 3. Wyszczególnienie rodzajów odpadów prze widywanych do odzysku w procesie 
R4, zgodnie z katalogiem odpadów oraz okre ślenie masy odpadów poddawanych 
odzyskowi w okresie roku. 

Kod odpadu  Rodzaj odpadu  Ilość [Mg/rok]  

16 02 16 
Elementy usunięte z zuŜytych urządzeń inne niŜ 
wymienione w 16 02 15 

500 

16 01 22 Inne niewymienione elementy 100 

 
 W wyniku realizacji tych działań uzyskuje się w pełni sprawne urządzenia i 
podzespoły przeznaczone do ponownego uŜytku oraz odpady w postaci odpowiednio 
wysegregowanego złomu Ŝelaznego i stalowego, czyste metale nieŜelazne oraz ich stopy. 
 
Tabela nr 4. Wyszczególnienie rodzajów odpadów pows tających w wyniku odzysku metali. 

Lp.  Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość odpadu 
[Mg/rok] 

Odpady inne niŜ niebezpieczne 

1 16 02 16 
Elementy usunięte z zuŜytych urządzeń inne niŜ 
wymienione w 16 02 15 

330 

2 19 12 01 Papier i tektura 1 
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Lp.  Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość odpadu 
[Mg/rok] 

Odpady inne niŜ niebezpieczne 

3 19 12 02 Metale Ŝelazne 125 

4 19 12 03 Metale nieŜelazne 128 

5 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 2,5 

6 19 12 05 Szkło 1 

7 19 12 07 Drewno inne niŜ wymienione w 19 12 06 0,5 

8 19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje 
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne 
niŜ wymienione w 19 12 11 

12 

  
 Odpady o kodach 16 02 16, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 
12 07 oraz 19 12 12 magazynowane będą w hali magazynowej w oznakowanych 
pojemnikach, kontenerach lub big-bagach w zaleŜności od rodzaju odpadu.  
 Wszystkie wytworzone odpady magazynowane będą w sposób selektywny 
uniemoŜliwiający zmieszanie róŜnego rodzaju odpadów. Miejsca magazynowania 
zabezpieczone będą przed dostępem osób trzecich oraz wyposaŜone w sorbenty do 
ewentualnej neutralizacji wycieków. 

Ponadto w wyniku funkcjonowania planowanej Inwestycji powstawać będą odpady 
z grupy 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Będą one zbierane 
w oddzielnym kontenerze ustawionym w obrębie zaplecza technicznego, a po zebraniu 
określonej ilości przewoŜone do miejsc ich odzysku przez firmy posiadające zezwolenie 
właściwego organu na prowadzenie działalności (w tym transportu) w zakresie gospodarki 
odpadami. Odpady, których odzysk nie będzie moŜliwy z przyczyn technologicznych lub 
nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych zostaną 
unieszkodliwione. 
 Czas magazynowania zbieranych odpadów nie będzie przekraczał terminów 
magazynowania odpadów tj. odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania (z 
wyjątkiem składowania) magazynowane będą na terenie zakładu nie dłuŜej niŜ 3 lata. 
Natomiast odpady przeznaczone do składowania będą magazynowane nie dłuŜej niŜ 1 
rok. 
 Wytworzone odpady przekazywane będą odbiorcom, którzy będą posiadali 
stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. 
 Przekazywanie odpadów odbywać się będzie za potwierdzeniem na kartach 
przekazania odpadów – zgodnych ze wzorami zawartymi w Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dok. stosowanych na potrzeby 
ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1973). 
 Zbierający zuŜyty sprzęt jest obowiązany do przekazania prezydentowi miasta, 
właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 30 
dni od dnia podjęcia działalności, informacji zawierającej: 
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby zbierającego zuŜyty sprzęt; 
2) adresy punktów zbierania zuŜytego sprzętu, z wyłączeniem punktów sprzedaŜy sprzętu 
oraz punktów serwisowych. 
 Przedsiębiorstwo będzie prowadzić ilościową i jakościową ewidencję wytwarzanych 
odpadów. Inwestor będzie sporządzać roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o 
gospodarowaniu odpadami. Zbiorcze zestawienie sporządzane będzie na formularzu 
zgodnym ze wzorami, określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 
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grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dok. stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 
(Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1973).  
 Sporządzone zbiorcze zestawienia danych, Inwestor będzie przekazywać 
marszałkowi województwa lubelskiego, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok 
kalendarzowy. 
 Posiadacz odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów ewidencji 
odpadów, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono 
te dokumenty. 

Rozwiązania przedstawione w opracowaniu zapewniają bezpieczną eksploatację 
Inwestycji nie powodującą zagroŜenia zanieczyszczenia środowiska.  
 
Etap likwidacji. 
 Ewentualna faza likwidacji Inwestycji wiązać się będzie z usunięciem maszyn i 
urządzeń z zajmowanych obiektów oraz uprzątnięciem ewentualnie zgromadzonych 
odpadów. Odpady te zostaną przewiezione do miejsc ich odzysku przez firmy posiadające 
zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności (w tym transportu) w zakresie 
gospodarki odpadami. Odpady, których odzysk nie będzie moŜliwy z przyczyn 
technologicznych lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych 
zostaną unieszkodliwione. 
 Obiekty oraz infrastruktura nie naleŜy do wnioskodawcy, a więc nie będzie potrzeby 
jej rozbiórki i demontaŜu. Po zakończeniu działalności przedmiotowego Zakładu teren i 
obiekty mogą zostać wykorzystane na działalność innego podmiotu gospodarczego.  
 
 

4. Opis elementów przyrodniczych środowiska, obj ętych zakresem 
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsi ęwzięcia na 
środowisko, w tym elementów środowiska obj ętych ochron ą na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro nie przyrody.  

 
4.1. Morfologia i hydrografia terenu 
 Miasto Lublin połoŜone jest w północnej części WyŜyny Lubelskiej, na pograniczu 
subregionów o róŜnych cechach rzeźby terenu. Według podziału Kondrackiego omawiany 
teren połoŜony jest na PłaskowyŜu Świdnickim, zwanym takŜe Równiną Łuszczowską 
będącą częścią WyŜyny Lubelskiej. Jest to dość płaska równina denudacyjna, 
wymodelowana w marglach i pozbawiona pokrywy lessowej. 
 



 
 

         19 

 

 

Mapa1. Regionalizacja fizjograficzna województwa lubelskiego wg J. Kondrackiego. 

 
Źródło:  www.geoportal.gov.pl  
 

Charakterystykę budowy geologicznej oraz warunków wodnych przedstawiono w 
oparciu o materiały archiwalne tj. „Dokumentację geotechniczną terenu podłoŜa pod 
projektowane Centrum Usługowo – Handlowe przy Al. Witosa w Lublinie. Część I i II. 
Oprac. T. Zyga, Lublin 2005r.    

Na podstawie wykonanych prac i badań stwierdzono, Ŝe w podłoŜu projektowanych 
obiektów kubaturowych występują czwartorzędowe plejstoceńskie utwory deluwialne 
reprezentowane przez gliny pylaste, gliny piaszczyste i piaski gliniaste zalegające cienką 
warstwą na utworach wieku kredowego wykształconych w postaci wietrzelin gliniastych, 
kamienistych wietrzelin gliniastych, wietrzelin kamienistych i miękkich skał spękanych 
marglu, których nie przewiercono do głębokości 5,0 m ppt. Grunty te od powierzchni 
przykrywa warstwa nasypów i gleby o miąŜszości 0,3 - 2,5 m. 

W wykonanych otworach do głębokości 5,0 m ppt wody gruntowej nie nawiercono. 
Przewiercane grunty były wilgotne, mało wilgotne, a lokalnie mokre lub nawodnione. 
Lokalne zawilgocenia gruntów wynikły głównie z powodu opadów deszczu 
poprzedzających okres wykonywania wierceń. Poziom wody gruntowej w tym rejonie 
występować moŜe na głębokości ok. 35 m ppt. MoŜliwe jest jednak okresowe stagnowanie 
wód opadowych na stropie gruntów spoistych., co stwierdzono w czasie wykonywania 
wierceń. 

Na podstawie wykonanych prac i badań stwierdzono, Ŝe w podłoŜu projektowanych 
parkingów występują czwartorzędowe plejstoceńskie utwory deluwialne reprezentowane 
przez gliny pylaste, gliny piaszczyste i piaski gliniaste zalegające cienką warstwą na 
utworach wieku kredowego wykształconych w postaci wietrzelin gliniastych, kamienistych 
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wietrzelin gliniastych, wietrzelin kamienistych i miękkich skał spękanych marglu, których 
nie przewiercono do głębokości 4.0 m ppt. Grunty te od powierzchni przykrywa warstwa 
nasypów i gleby o miąŜszości 0,3- 1,5 m. 

W wykonanych otworach do głębokości 4,0 m ppt wody gruntowej nie nawiercono. 
Przewiercane grunty były wilgotne, mało wilgotne, a lokalnie mokre lub nawodnione. 
Lokalne zawilgocenia gruntów wynikły głównie z powodu opadów deszczu 
poprzedzających okres wykonywania wierceń. Poziom wody gruntowej w tym rejonie 
występować moŜe na głębokości ok. 35 m ppt. MoŜliwe jest jednak okresowe stagnowanie 
wód opadowych na stropie gruntów spoistych, co stwierdzono w czasie wykonywania 
wierceń. 
 Według regionalizacji hydrologicznej rejon miasta Lublin (zaliczany do regionu 
lubelsko – podlaskiego (IX), makroregionu centralnego) połoŜony jest w obrębie Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 406 – Niecka Lubelska (Lublin) i znajduje się w 
obszarze jego najwyŜszej ochrony (ONO).   
Mapa 2. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w województwie lubelskim - lokalizacja i jakość wód (stan na dzień 31.12.2006 r., wg 
danych WIOŚ w Lublinie) 

 
Źródło: Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015 
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 Lokalizację najbliŜszych ujęć wody podano na podstawie dokumentacji ”Projekt 
stref ochronnych  ujęć wód podziemnych dla miast Lublina i Świdnika” opracowanej przez 
POLGEOL w 1998r. NajbliŜej terenu Inwestycji znajduje się ujęcie zlokalizowane na 
terenie Zakładów Chemicznych Permedia przy ulicy Grenadierów 9, działka nr 97. Ujęcie 
zakładowe zlokalizowane jest ok. 460 m w kierunku wschodnim od terenu objętego 
opracowaniem. Wyznaczona strefa pośredniej ochrony ujęcia mieści się w granicach 
działki nr 97, zatem planowana Inwestycja połoŜona jest poza strefami jego ochrony 
 

Mapa 3. Lokalizacja najbliŜszych ujęć wody wraz ze strefami ochrony.    

 
Źródło: ”Projekt stref ochronnych  ujęć wód podziemnych dla miast Lublina i Świdnika” opracowanej przez 
POLGEOL w 1998r 

 

4.2. Klimat 
 Lublin leŜy w tzw. Lubelskiej dzielnicy klimatycznej (wg podziału Gumińskiego) o 
dominancie warunków umiarkowanie kontynentalnych. Wpływy kontynentalne przejawiają 
się w długim i ciepłym lecie oraz długiej i mroźnej zimie, przy krótkim trwaniu pór 
przejściowych; znacznej rocznej amplitudzie temperatury powietrza; niskiej sumie opadów 
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(poniŜej 600 mm rocznie); przewadze opadów letnich nad zimowymi (np. lipiec 90 mm, 
styczeń 30 mm). We wszystkich porach roku najczęściej występującymi masami powietrza 
są masy polarno – morskie. Powoduje to duŜą zmienność pogody z dnia na dzień.   

Warunki klimatyczne zostały przedstawione w oparciu o analizę danych 
pomiarowych ze stacji synoptycznej w Lublinie. Scharakteryzowano podstawowe elementy 
meteorologiczne: temperaturę powietrza, opady atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru 
w oparciu o okres 1951 - 1990 r. 

Średnia roczna temperatura wynosi 7,50C. W przebiegu rocznym najcieplejszym 
miesiącem jest lipiec (18,50C) zaś najchłodniejszym luty (-3,50C). Amplituda temperatury 
powietrza wynosi 22,00C. 

Podobny przebieg roczny mają średnie dobowe maksima temperatury powietrza, 
których najwyŜsze wartości przypadają na miesiące letnie - maksimum w lipcu (24,00C), a 
minimum w styczniu (-8,00C). Średnie minimum lipca osiągnęło 13,00C. Absolutne 
maksima wahały się od 10,30C do 35,70C, a absolutne minima od –28,80C w lutym do 
4,30C w lipcu. 

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych w Lublinie wynosi 572 mm. Średnia 
roczna liczba dni z opadem wynosi 150, w tym 45 -50 dni z opadem śnieŜnym. Opady 
śnieŜne występują od listopada do kwietnia , najczęściej w styczniu i lutym. W ciągu roku 
notuje się 100 dni z opadem dobowym powyŜej 1 mm. Najczęściej dni takie występują w 
lipcu i w sierpniu (po 10), najrzadziej w marcu, kwietniu i wrześniu (po 7). Pokrywa śnieŜna 
pojawia się zwykle w listopadzie i znika pod koniec marca. Burze występują od kwietnia do 
września, najczęściej w czerwcu i lipcu (średnio po 6 dni). W ciągu roku notuje się średnio 
20 – 25 burz. Grad występuje rzadko (4 – 5 dni w roku). Mgły pojawiają się najczęściej w 
październiku, listopadzie i grudniu (średnio 35 dni w roku) 

Na kształtowanie się kierunku wiatru ma wpływ dominująca na naszych 
szerokościach geograficznych cyrkulacja zachodnia oraz morfologia terenu. Na 
omawianym terenie miasta Lublina dominują wiatry południowo - zachodnie (20,7%) i 
zachodnie (14,3%). Kierunek zachodni nie posiada jednak zdecydowanej przewagi nad 
pozostałymi, często wieją wiatry z południa i wschodu (po 10%). Najmniej obserwowano 
wiatrów z kierunku północnego 6,3%. Dość duŜy udział procentowy stanowi ciszę 11,6%. 
W Lublinie dominują wiatry o prędkości do 5 m/s (łącznie stanowią one ponad 75% 
wszystkich wiatrów), średnia prędkość wiatru wynosi 2,9 m/s. NajwyŜsze prędkości wiatru 
notuje się w okresie jesienno - zimowym, zaś najniŜsze w lecie, co wynika ze 
zmniejszonego gradientu ciśnienia atmosferycznego o tej porze roku. 
    
4.3. Krajobraz i biocenozy. 
4.3.1. Charakterystyka środowiska przyrodniczego w miejscu planowanej inwes tycji 
  Na terenie objętym inwestycją nie występuje naturalna szata roślinna. Teren 
planowanej Inwestycji jest juŜ przekształcony antropogenicznie w wyniku prowadzonej 
działalności gospodarczej. W sąsiedztwie inwestycji zlokalizowane są zakłady 
przemysłowe oraz obiekty usługowo – magazynowe.  

Znaczna część parceli objęta opracowaniem jest utwardzona. Brak jest drzew i 
krzewów. Nie zachodzi zatem kolizja z planowanym zagospodarowaniem, w wyniku której 
konieczna byłaby ich wycinka. Nawierzchnie zielone występują  jedynie na obrzeŜu 
parceli. Powierzchnie zielone tworzy niska roślinność trawiasta i ruderalna zasiedlająca 
zbitą, trudno przepuszczalną glebę: wiechlina roczna, Ŝycica trwała, babka szerokolistna, 
mniszek lekarski, rdest ptasi i inne. Teren inwestycji pokrywa zatem roślinność nie 
przedstawiająca duŜych wartości przyrodniczych. 
 W obrębie terenu Inwestycji nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków roślin i zwierząt chronionych w ramach ochrony gatunkowej roślin i 
zwierząt.   
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4.3.2. Formy ochrony przyrody 
  W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary 
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Tekst jednolity Dz. U. z 2015 nr 0 poz. 1651 z póź. zmianami).  
 
 Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza bezpośrednim i pośrednim wpływem 
oddziaływania na obszar Natura 2000. NajbliŜsze obszary Natura 2000 to: 
− obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) Świdnik PLH 06 00 21  – granica obszaru 

przebiega w odległości ok. 5 km w kierunku wschodnim od terenu Inwestycji,  
− obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) Bystrzyca Jakubowicka PLH 06 00 96   – 

granica obszaru przebiega w odległości ok. 5,5 km w kierunku północno - wschodnim 
od terenu Inwestycji. 

 
Mapa 4. Odległość terenu Inwestycji od najbliŜej usytuowanych obszarów Natura 2000 

 
Opracowanie własne na podstawie mapy obszarów Natura 2000. Źródło: Internet:  www.mos.gov.pl 
 
Pozostałe obszary objęte ochroną w sąsiedztwie Inwestycji: 
− UŜytek ekologiczny – Siedlisko Susła Perełkowanego – granica uŜytku 

zlokalizowana jest w odległości 4,8 km w kierunku wschodnim od terenu Inwestycji, 
− Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemi ęgi  - granica obszaru przebiega w 

odległości ok. 6 km w kierunku północnym od terenu Inwestycji, 
− Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu  – granica obszaru przebiega w 

odległości ok.5,1 km w kierunku południowo - zachodnim od terenu Inwestycji, 
− Rezerwat le śny Stasin  -  utworzony na terenie Czerniejowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu dla zachowania naturalnego stanowiska brzozy czarnej  
znajdujący się w odległości ok. 7,3 km na południowy - zachód od terenu Inwestycji 
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Mapa 5. Obszary chronione powiatu lubelskiego 
 

 
Źródło: http://www.powiatlublin.lubelskie.pl 
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5. Opis istniej ących w s ąsiedztwie lub w bezpo średnim zasi ęgu 
oddziaływania planowanego przedsi ęwzięcia zabytków chronionych 
na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece  nad 
zabytkami.  

 
 Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 
Na terenie objętym Inwestycją nie występują obiekty wpisane do rejestru i ewidencji 
zabytków, stanowiska archeologiczne oraz dobra kultury współczesnej. W obszarze 
realizacji inwestycji nie występują tereny mające znaczenie historyczne, kulturowe lub 
archeologiczne. 
 Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Tekst jednolity Dz. U. z 2014 nr 0 poz. 1446) odkryte w trakcie robót 
budowlanych lub ziemnych przedmioty posiadające cechy zabytku podlegają ochronie 
prawnej. Inwestor zobowiązany jest do wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić 
lub zniszczyć odkryty przedmiot, odpowiedniego zabezpieczenia miejsca i niezwłocznego 
powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
 
 
6. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 

niepodejmowania przedsi ęwzięcia.  
 
W przypadku wariantu “zerowego” polegającego na niepodejmowaniu 

przedsięwzięcia funkcjonować będzie obecny stan zainwestowania terenu. Trudno w tym 
przypadku jest mówić o korzyściach środowiskowych wynikających z niepodejmowania 
działań inwestycyjnych na terenie w znacznym stopniu przekształconym i dostosowanym 
do pełnienia określonej funkcji zgodniej z zapisami obowiązującego na tym terenie 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.  
 Zaniechanie przedsięwzięcia moŜe zmniejszyć ilość odpadów włączanych w cykl 
odzysku.  

NaleŜy zwrócić przy tym  uwagę, na fakt Ŝe na terenie w obrębie którego ma 
powstać Zakład wykorzystywany był juŜ wcześniej gospodarczo. Funkcjonował tu zakład 
zajmujący się naprawami sprzętu budowlanego, a jeszcze wcześniej odbywała się tu 
produkcja elementów metalowych z wykorzystaniem kilkunastu obrabiarek do metali.  
 W przypadku zaniechania przedmiotowego przedsięwzięcia właściciel 
nieruchomości najprawdopodobniej wynajmie go na inne cele usługowe lub przemysłowe 
z uwagi na  dogodne warunki lokalizacyjne, techniczne i komunikacyjne.   

Wariant inwestycyjny polegać będzie na przystosowaniu i wykorzystaniu istniejącej 
juŜ infrastruktury. Działania te będą umoŜliwiały właściwe  funkcjonowanie Inwestycji.  
Prawidłowo funkcjonujący zakład zbierania i przetwarzania sprzętu jest waŜnym 
elementem w systemie gospodarki odpadami.  

 
 

7. Opis analizowanych wariantów w tym:  
7.1. Wariant proponowany przez wnioskodawc ę oraz racjonalny wariant 
alternatywny.  
 Odpady zbierane selektywnie w obrębie Zakładu, będą przedmiotem obrotu 
handlowego, a po przetworzeniu, mogą stanowić surowiec do dalszej produkcji. Tego typu 
Zakłady mają zatem niezwykle istotne miejsce w systemie selektywnej zbiórki odpadów. 
Tworzą miejsca pracy, ułatwiają „pozbycie” się odpadów posiadaczom odpadów, a 
jednocześnie przyczyniają się do zmniejszenia strumienia odpadów kierowanych na 
składowiska odpadów.  
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Za racjonalny wariant alternatywny przedsięwzięcia naleŜy uznać taki, który jest 
moŜliwy do wykonania z ekonomicznego, technicznego/technologicznego oraz prawnego 
punktu widzenia i wypełnia załoŜony przez wnioskodawcę cel przedsięwzięcia.  

Racjonalną wariantowość w przypadku analizowanego przedsięwzięcia moŜna 
rozpatrywać w odniesieniu do lokalizacji, organizacji zagospodarowania terenu oraz 
planowanej do zastosowania technologii przetwarzania odpadów. W przypadku wariantu 
organizacyjnego i technologicznego rozpatrywane mogą być zmiany w zakresie 
stosowanych urządzeń do przetwarzania odpadów, sposobu magazynowania odpadów 
itp. 

Racjonalnym wariantem alternatywnym moŜe być przedsięwzięcie w którym proces 
demontaŜu zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się w sposób 
całkowicie mechaniczny. DemontaŜ następował by poprzez rozdrabnianie całych urządzeń 
a następnie separację powstałej mieszaniny surowców za pomocą automatycznych 
separatorów wykorzystujących róŜnice właściwości fizycznych materiałów.  
 Rozpatrywany wariant zakładu pełnego przetwarzania, czyli przetwarzającego 
wszystkie grupy sprzętu łącznie z urządzeniami działającymi na zasadzie wymiany ciepła 
został odrzucony na wcześniejszym etapie inwestycyjnym ze względu na zbyt małą 
powierzchnię, jaką Inwestor dysponuje oraz bardzo duŜe nakłady finansowe potrzebne do 
realizacji tego wariantu. 
Wariant wybrany przez Inwestora jest optymalny poniewaŜ: 
• w związku z duŜą róŜnorodnością budowy demontowanego sprzętu, ręczny demontaŜ 

zuŜytego sprzętu pozwala uzyskać surowce o wysokiej czystości, co jest trudne do 
uzyskania metodami automatycznymi, 

• ręczny demontaŜ wymaga utworzenia większej liczby etatów (większe zatrudnienie), 
• w związku z praktycznym brakiem finansowania systemu zbierania i przetwarzania 

zuŜytego sprzętu ze strony wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na 
rynek oraz bardzo duŜych wahań cen surowców uzyskiwanych z przetwarzania 
zuŜytego sprzętu stosowanie drogich automatycznych metod przetwarzania zuŜytego 
sprzętu jest w obecnej sytuacji nie efektywne ekonomicznie i obarczone bardzo duŜym 
ryzykiem finansowym.  

Przy obecnym stanie wiedzy na terenie Inwestycji nie przewiduje się innych poza ręcznym 
sposobem technik rozbierania/demontaŜu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W 
zaleŜności od potrzeb i rodzaju zbieranych odpadów lokalizacja miejsc ułoŜenia 
kontenerów/pojemników na poszczególne odpady w hali moŜe być róŜna.  

  Rozwiązania wariantowe dotyczą tylko  szczegółów i nie mają istotnego wpływu na 
całokształt przedsięwzięcia. NaleŜy zatem oczekiwać dla poszczególnych rozwiązań 
projektowych podobnych  oddziaływań na środowisko.  

 
7.2. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska.  
 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska powinien umoŜliwiać osiągnięcie 
zamierzonych celów gospodarczych przy równoczesnym braku, lub minimalizacji takich 
ingerencji w środowisko, które mogłyby spowodować pogorszenie jego stanu. Wariant 
preferowany przez Inwestora  jest, przy obecnym poziomie wiedzy i moŜliwościach 
technicznych, wariantem najbardziej korzystnym dla środowiska.  
 Zakład przetwarzania zuŜytego sprzętu elektrycznego jest źródłem duŜej ilości 
odpadów. Jednak zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być demontowany i lepiej, 
kiedy demontaŜ odbywa się w stacji technicznie i organizacyjnie przygotowanej do 
gospodarowania powstałymi odpadami, niŜ w przypadkowym miejscu.  Przedmiotowy 
Zakład zostanie wyposaŜony w urządzenia i zabezpieczenia wymienione w art. 51 Ustawy 
z dnia 11 września 2015 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz.U. 2015 
poz. 1688).  
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 Projekt realizowany będzie z zachowaniem najwaŜniejszych zasobów  środowiska 
jakimi są wody podziemne, gleba, powietrze oraz pozostała przestrzeń przy racjonalnym 
wykorzystaniu istniejącej infrastruktury technicznej. 
 Prowadzenie demontaŜu sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma na celu 
wyodrębnienie ze zuŜytego sprzętu tych elementów, które nadają się do wykorzystania. 
Ponowne wykorzystanie odpadów jest działalnością proekologiczną, która pomaga 
zachować zasoby naturalne i oszczędzać energię.  
 Tworzenie lokalnych zakładów przetwarzania odpadów pozwala zwiększyć 
dostępność usług zagospodarowania odpadów dla miejscowych społeczności. Ma to duŜe 
znaczenie w związku z tym, Ŝe zakład przetwarzania sprzętu pozwala usunąć z odpadów 
na ich wczesnym etapie istnienia wszystkie substancje niebezpieczne, czyniąc dalszy 
transport do kolejnych posiadaczy bezpieczniejszy dla środowiska. W gospodarowaniu 
odpadami szczególne znaczenie ma logistyka, czyli racjonalne wykorzystanie środków 
transportu i powierzchni magazynowych. Nieprawidłowe planowanie transportu z jednej 
strony moŜe podnieść koszty gospodarki odpadami, z drugiej strony przyczynić się do 
zwiększenia emisji gazów i pyłów do atmosfery w związku z większą ilością przejazdów 
pojazdów transportujących odpady. 
 Tworzenie lokalnych miejsc zbierania i przetwarzania odpadów bezpośrednio 
przekłada się na podniesienie poziomów zbierania wybranych rodzajów odpadów w 
szczególności tych poziomów, które określa prawo unijne oraz krajowe. Wariant 
zaproponowany przez wnioskodawcę przy załoŜeniu prawidłowego przetwarzania oraz w 
szczególności magazynowania (odpowiednie pojemniki oraz zadaszenie wiaty na 
utwardzonej powierzchni) jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska.    
 
 
8. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko 

analizowanych wariantów, w tym równie Ŝ w przypadku wyst ąpienia 
powa Ŝnej awarii przemysłowej, a tak Ŝe moŜliwego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko  

 
8.1. Krajobraz i powierzchnia ziemi. 
 Planowane przedsięwzięcie nie wiąŜe się ze zmianą istniejącego ukształtowania 
terenu i nie spowoduje ruchów masowych ziemi. Przedmiotowa Inwestycji nie będzie 
związana z realizacją nowych obiektów, sieci i infrastruktury technicznej, a tym samym nie 
zajdzie konieczność wykonywania wykopów pod te elementy. Przewiduje się jedynie 
wykorzystanie istniejących budynków i infrastruktury technicznej w ramach umowy najmu 
z właścicielem terenu.    
  
8.2. Klimat. 
 W trakcie realizacji Inwestycji nie przewiduje się oddziaływanie w zakresie wpływu 
na stan czystości powietrza, a tym samym na klimat terenu planowanej Inwestycji.  
 RównieŜ na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się zmiany 
warunków klimatycznych ani jego negatywnego wpływu na klimat.  
 W związku z realizacją inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew nie 
dojdzie zatem do zniszczenia siedlisk zapewniających sekwestracje CO2.  Ogrzewanie 
wynajmowanych obiektów odbywa się z miejskiej sieci ciepłowniczej. Taki sposób 
ogrzewania wpisuje się w program ograniczenia gospodarki nisko emisyjnej dla miasta 
Lublina. 
 NaleŜy takŜe wspomnieć, Ŝe sam charakter planowanej inwestycji zmierzającej do 
wyodrębnienia ze strumienia odpadów części odpadów przeznaczonych do odzysku jest 
działaniem pozytywnie wpływającym na środowisko. Głównym celem gospodarki 
odpadami w kontekście polityki klimatycznej jest minimalizacja ilości odpadów i jak 
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niewiększy ich recykling. Ponowne wykorzystanie odpadów jest działalnością 
proekologiczną, która pomaga zachować zasoby naturalne i oszczędzać energię.  
 Realizacja, eksploatacja i likwidacja przedsięwzięcia, nie przyczyni się negatywnie 
do pogłębiania zmian klimatu.  
 Aby stwierdzić zasadność podejmowania działań związanych z przystosowaniem 
planowanej Inwestycji do postępujących zmian klimatycznych przeprowadzono analizę 
wraŜliwości przedsięwzięcia biorąc pod uwagę wskazane w opracowaniu „Wytyczne dla 
kierowników projektów: uodpornienie wraŜliwych inwestycji na zmianę klimatu” źródło: 
www.https://klimada.mos.gov.pl/ czynniki i zagroŜenia klimatyczne.  
Ocena wraŜliwości planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatyczne: 

Czynniki i zagro Ŝenia klimatyczne  Stopie ń wraŜliwo ści*  
Stopniowy wzrost temperatury powietrza Brak 
Ekstremalny wzrost temperatury Brak 
Stopniowy zmiana opadów Brak 
Ekstremalna zmiana opadów Brak 
Średnia prędkość wiatru Brak 
Maksymalna prędkość wiatru Brak 
Wilgotność Brak 
Promieniowanie słoneczne Brak 
Względny wzrost poziomu morza Brak 
Temperatura wody morskiej Brak 
Dostępność wody Brak 
Burze Średni (zachodzi moŜliwość 

wystąpienia awarii w postaci przerw w 
dostawie prądu) 

Powodzie (przybrzeŜne i rzeczne) Brak 
Erozja gleby Brak 
Zasolenie gleby Brak 
PoŜary Średni (ryzyko wystąpienia 

minimalizowane poprzez 
zastosowanie procedur i sprzętu 
p.poŜ oraz odpowiednie wyszkolenie 
pracowników w tym zakresie) 

Jakość powietrza Brak 
Niestabilność ziemi/ osuwiska Brak 
Miejska wyspa ciepła Brak 
Sezon wegetacyjny Brak 
* Stopień wraŜliwości:   
Brak – zagroŜenie nie ma Ŝadnego wpływu na przedsięwzięcie  
Średni – zagroŜenie moŜe mieć niewielki wpływ na przedsięwzięcie  
Wysoki – zagroŜenie moŜe mieć znaczący wpływ na przedsięwzięcie 
 
 Analizując powyŜszą tabelę moŜna stwierdzić, Ŝe przedmiotowa Inwestycja nie 
wymaga adaptacji do postępujących zmian klimatycznych.  
 Ponadto brak teŜ jest potencjalnej moŜliwości aby zmiany klimatyczne 
obserwowane w ujęciu całego kraju oddziaływały w sposób negatywny na funkcjonowanie 
planowanej Inwestycji. Potencjalnym utrudnieniem w funkcjonowaniu inwestycji mogą być 
jedynie gwałtowne burze, trąby powietrzne czy poŜary.  
 
8.3.  Wody powierzchniowe i podziemne. 

UŜytkowanie terenu stwarza potencjalną moŜliwość wystąpienia czynników 
niekorzystnie oddziaływujących na otaczające środowisko gruntowo-wodne. 

Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r nr 49 poz. 549) planowane 
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przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze oznaczonym kodem europejskim 
PLGW2300089 leŜącym w obszarze dorzecza Wisły w ekoregionie równin wschodnich o 
nazwie JCWPd 89.  

Ocena zbiornika przedstawia się następująco: stanu ilościowy – zły w subczęści, 
stan jakościowy – dobry. Zbiornik zagroŜony jest ze względu na znaczny pobór wody z 
poziomu kredowego dla aglomeracji lubelskiej. Ze względu na skalę poboru wody, 
zwierciadło wód podziemnych w rejonie Lublina jest obniŜone w stosunku do stanu 
naturalnego. Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się moŜliwości 
pogorszenia stanu wód podziemnych lub trudności w osiągnięciu celów środowiskowych 
dla jednolitych części wód podziemnych.  

 
Źródło: www.warszawa.rzgw.gov.pl/ 

 

 Przez obszar planowanego przedsięwzięcia nie przepływa Ŝaden ciek wodny. 
NajbliŜszy ciek powierzchniowy rzeka Bystrzyca przepływa w minimalnej odległości 1,9 km 
na  północny – zachód od granicy projektowanej Inwestycji. 
 Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r nr 49 poz. 549) planowane 
przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 
oznaczonych kodem europejskim PLRW2000154699 nazwanym Bystrzyca od zbiornika 
Zemborzyckiego do ujścia. Scalona część wód oznaczona symbolem SW0526. Odcinek 
posiada status naturalna część wód typ – średnia rzeka wyŜynna wschodnia (15). Ocena 
stanu – zły. Nadrzędnym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiągnięcie dobrego 
stanu wód do roku 2015. Wody powierzchniowe, w tym silnie zmienione i sztuczne 
jednolite części wód, powinny do tego czasu osiągnąć dobry stan chemiczny, oraz 
odpowiednio, dobry stan ekologiczny lub dobry potencjał ekologiczny. Osiągnięcie celów 
środowiskowych  w wymaganym czasie dla jednolitej części wód oceniono jako 
zagroŜone. Stopień zanieczyszczenia wód spowodowany jest rodzajem 
zagospodarowania zlewni.  
 Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia i zastosowane zabezpieczenia 
środowiska nie przewiduje się w związku z realizacją Inwestycji moŜliwości pogorszenia 
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stanu wód powierzchniowych oraz jej wpływu na nieuzyskanie celów środowiskowych dla 
jednolitych części wód powierzchniowych. 

 
Źródło: www.warszawa.rzgw.gov.pl/  

  
8.4. Świat ro ślinny i zwierz ęcy. 
 W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary 
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Tekst jednolity Dz. U. z 2015 nr 0 poz. 1651 z póź. zmianami). 

Przewiduje się, Ŝe planowana Inwestycja ze względu na charakter i znaczną 
odległość od obszarów objętych ochroną nie pogorszy stanu siedlisk, a takŜe nie wpłynie 
negatywnie na gatunki, dla których zostały wyznaczone najbliŜsze obszary sieci 
ekologicznej Natura 2000. Planowana inwestycja nie zredukuje obszaru występowania 
kluczowych siedlisk przyrodniczych, nie zredukuje liczebności kluczowych gatunków i nie 
naruszy równowagi pomiędzy kluczowymi gatunkami dla których wyznaczono te obszary. 
Projektowane przedsięwzięcie nie zmniejszy róŜnorodności obszarów Natura 2000. Nie 
spowoduje zaburzeń, które wpłyną na wielkość populacji, zagęszczenie lub równowagę 
pomiędzy kluczowymi gatunkami, dla których powołano obszary Natura 2000. 
Zaplanowane przedsięwzięcie nie spowoduje Ŝadnych chwilowych lub trwałych zmian w 
funkcjonowaniu kluczowych czynników ekologicznych warunkujących trwałość siedlisk 
przyrodniczych. Inwestycja nie będzie wywoływała oddziaływań, które mogłyby w sposób 
skumulowany wpływać na sieć obszarów Natura 2000. Ze względu na lokalizację 
planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na zachowanie spójności i 
integralności sieci ekologicznej Natura 2000. 
 Realizacja planowanej Inwestycji nie będzie związana z koniecznością wycinki 
drzew i krzewów oraz redukcją powierzchni biologicznie czynnych.  
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8.5. Zanieczyszczenie powietrza, emisja hałasu.   
 Obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery, spowodowanego oddziaływaniem na 
środowisko wszystkich źródeł na terenie planowanej inwestycji wykazały, Ŝe analizowana 
Inwestycja spełniać będzie normy obowiązujące w zakresie ochrony powietrza dla 
emitowanych zanieczyszczeń. Emisja gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza ze 
wszystkich źródeł emisji, nie spowoduje przekraczania standardów jakości powietrza 
określonych w: 
− Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr  0, poz. 1031). 
− Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 
Z przeprowadzonej analizy akustycznej wynika, Ŝe funkcjonowanie inwestycji wraz 

z infrastrukturą nie będzie stanowiło źródła ponadnormatywnych oddziaływań 
akustycznych dla terenów podlegających ochronie akustycznej w porze dnia. Zasięg 
hałasu związanych z ruchem pojazdów samochodowych i technologicznych będzie 
niewielki i zasięgu od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów od terenu inwestycji.  

Biorąc pod uwagę znaczne oddalenie inwestycji od terenów chronionych 
akustycznie oraz niewielki zasięg emisji hałasu związany z funkcjonowaniem obiektu 
stwierdza się, Ŝe eksploatacja inwestycji nie będzie stanowiła źródła ponadnormatywnych 
oddziaływań na terenach podlegających ochronie akustycznej.  

 
 

8.6. Warunki Ŝycia i zdrowia ludzi.  
 W związku z niewielkim zakresem prac wykonywanych w trakcie przygotowywania 
Inwestycji (ograniczonym do przywiezienia i zainstalowania maszyn, urządzeń i 
kontenerów) przewiduje się, Ŝe warunki Ŝycia i zdrowia ludzi na etapie realizacji nie ulegną 
pogorszeniu.  
 Z przeprowadzonej analizy akustycznej i wykonanych obliczeń wynika, Ŝe  
funkcjonowanie inwestycji wraz z infrastrukturą nie będzie stanowiło źródła 
ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych dla terenów podlegających ochronie 
akustycznej Obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery, spowodowanego 
oddziaływaniem na środowisko wszystkich źródeł na terenie planowanej inwestycji 
wykazały, Ŝe analizowany Zakład spełniać będzie normy obowiązujące w zakresie ochrony 
powietrza dla emitowanych zanieczyszczeń. Przewiduje się zatem, Ŝe warunki Ŝycia i 
zdrowia ludzi mieszkających w najbliŜszym otoczeniu w związku z funkcjonowaniem 
planowanej  Inwestycją nie ulegną zmianie w stosunku do stanu obecnego.  
   
8.7. Wystąpienie powa Ŝnej awarii. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska definiuje powaŜną 
awarię jako zdarzenie, w szczególności emisję, poŜar lub eksplozję, powstałe w trakcie 
procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub 
więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 
zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia lub środowiska lub powstania takiego zagroŜenia z 
opóźnieniem. Natomiast pod pojęciem powaŜnej awarii przemysłowej – rozumie się 
powaŜną awarię w zakładzie.  

Analizowana Inwestycja nie będzie naleŜała do kategorii zakładów duŜego oraz 
zwiększonego ryzyka wystąpienia powaŜnych awarii przemysłowych. – zgodnie z 
klasyfikacją wg Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 
rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o 
zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub duŜym ryzyku wystąpienia powaŜnej 
awarii przemysłowej (Dz.U z 2016, poz.138) 
 Charakter planowanego przedsięwzięcia pozwala stwierdzić, Ŝe na etapie realizacji 
nie wystąpią zagroŜenia o charakterze nadzwyczajnym dla środowiska.  
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 Na etapie eksploatacji obiektów moŜe powstać zagroŜenie poŜarem. Sytuacje 
losowe takich jak poŜar nie da się przewidzieć, a ich skutki dla środowiska są zawsze 
negatywne. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe sytuacje awaryjne są przypadkami rzadkimi i 
praktycznie moŜliwymi do wyeliminowania, pod warunkiem wykonywania okresowych 
przeglądów stanu technicznego instalacji i urządzeń, mogących stwarzać ryzyko 
zdarzenia. Tego typu przeglądy, a w razie potrzeby serwisowanie (naprawa, wymiana 
urządzeń) w zakładzie są i będą wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi 
uŜytkowania instalacji i urządzeń oraz stosownie do zaleceń ich producentów/dostawców.  
MoŜliwość powstania poŜaru mogą najczęściej wynikać z: 

− wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urządzeń elektrycznych,  
− przeciąŜenia jednego obwodu elektrycznego, 
− braku bieŜącej i okresowej konserwacji,  
− stosowania niewłaściwych urządzeń zabezpieczających,  
− uŜywanie otwartego ognia,  
− palenia papierosów w miejscach innych niŜ wyznaczone,  
− celowego podpalenia i innych.  

Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników naleŜy zapobieganie moŜliwości 
powstawania poŜaru. W przypadku wystąpienia poŜaru naleŜy powiadomić odpowiednie 
słuŜby a w razie konieczności przeprowadzić ewakuację pracowników. Obiekt wyposaŜony 
jest w odpowiednią ilość sprzętu przeciwpoŜarowego (gaśnice. Sprzęt przeciwpoŜarowy 
jest umieszczony w dobrze oznakowanych i łatwo dostępnych miejscach, dostosowany do 
rodzaju urządzeń i instalacji znajdujących się w obiekcie. Kontrolę i konserwację urządzeń 
przeciwpoŜarowych wykonuje uprawniona jednostka zewnętrzna. 
 
8.8. Określenie mo Ŝliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko.  

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego zgodnie Ustawą z dnia 3 
października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 
2016 nr 0 poz. 353) biorąc pod uwagę charakter inwestycji i jej odległość od granicy 
państwa nie zachodzi potrzeba przeprowadzania postępowania dotyczącego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko 

 
 

9. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawc ę wariantu wraz, 
ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko  

 
9.1.  Oddziaływanie na ludzi, ro śliny, zwierz ęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, 

wodę i powietrze. 
 
9.1.1. Oddziaływanie na ludzi  
Etap realizacji. 

W związku z zakresem przewidywanych prac realizacyjnych, nie przewiduje się aby 
etap ten oddziaływał na ludzi. Prace montaŜowe wykonywane będą wewnątrz obiektu a na 
zewnątrz (pod wiatą ) ustawione zostaną tylko kontenery i pojemniki na odpady.  
 
Etap eksploatacji. 

Przeprowadzone analizy emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu wykazały, Ŝe 
Inwestycja nie będzie stanowić uciąŜliwości dla sąsiadujących terenów zabudowy 
mieszkaniowej.  
 Przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa, higieny pracy oraz przepisów 
przeciwpoŜarowych etap eksploatacji nie będzie się teŜ wiązał z zagroŜeniami zdrowia 
ludzi.  
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Etap likwidacji. 
Etap potencjalnej likwidacji Inwestycji zakresem prac i oddziaływań będzie zbliŜony 

do etapu budowy. Oddziaływania wiązać się będą głównie z zabraniem z obiektu maszyn i 
urządzeń oraz usunięciem (przekazaniem uprawnionym odbiorcom) ewentualnych 
odpadów.   

 
9.1.2.  Oddziaływanie na ro śliny, zwierz ęta, grzyby i siedliska przyrodnicze  
Etap realizacji. 
 Realizacja planowanej Inwestycji nie będzie związana z koniecznością wycinki 
drzew i krzewów oraz redukcją powierzchni biologicznie czynnych.  
 
Etap eksploatacji. 

 Przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie 
gatunków flory i fauny oraz stan siedlisk przyrodniczych chronionych w obrębie 
istniejących obszarów podlegających ochronie. Nie wpłynie równieŜ niekorzystnie na 
integralność oraz spójność najbliŜszych obszarów objętych siecią Natura 2000.  

Przewiduje się, Ŝe planowana inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk, a takŜe nie 
wpłynie negatywnie na gatunki, dla których zostały wyznaczone najbliŜsze obszary sieci 
ekologicznej Natura 2000. Planowana inwestycja ze względu na swoją lokalizację oraz 
charakter nie zredukuje obszaru występowania kluczowych siedlisk przyrodniczych, nie 
zredukuje liczebności kluczowych gatunków i nie naruszy równowagi pomiędzy 
kluczowymi gatunkami dla których wyznaczono te obszary. Projektowane przedsięwzięcie 
nie zmniejszy róŜnorodności obszarów Natura 2000. Nie spowoduje zaburzeń, które 
wpłyną na wielkość populacji, zagęszczenie lub równowagę pomiędzy kluczowymi 
gatunkami, dla których powołano obszary Natura 2000. Zaplanowane przedsięwzięcie nie 
spowoduje Ŝadnych chwilowych lub trwałych zmian w funkcjonowaniu kluczowych 
czynników ekologicznych warunkujących trwałość siedlisk przyrodniczych.  
 
Etap likwidacji. 
 Potencjalny etap likwidacji nie będzie miał wpływu na istniejące w otoczeniu 
Inwestycji biocenozy. 
 
9.1.3.   Oddziaływanie na wody  
Etap realizacji. 
 W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się wykonywania Ŝadnych prac 
budowlanych, wykorzystaną zostaną istniejące obiekty przemysłowe.  

Ze względu na zakres prac inwestycyjnych nie przewiduje się oddziaływania tego 
etapu na wody podziemne i powierzchniowe znajdujące się w rejonie planowanego 
przedsięwzięcia.  

 
Etap eksploatacji. 
 Woda na terenie Zakładu uŜytkowana będzie jedynie do celów socjalno – bytowych 
pracowników. Określony we wcześniejszym rozdziale pobór wody nie będzie miał 
większego wpływu na zasobność istniejących wód podziemnych oraz wydajność 
okolicznych ujęć. 
 Ze względu na znaczną odległość od lokalnych ujęć wodnych, zakład nie będzie 
stanowił zagroŜenia dla czystości wód podziemnych. 
 Odpady gromadzone będą w odpowiednich pojemnikach, paletach lub 
bezpośrednio na szczelnym, utwardzonym betonowym podłoŜu w hali magazynowej o 
konstrukcji Ŝelbetowej. Miejsca magazynowania zabezpieczone będą przed dostępem 
osób trzecich oraz wyposaŜone w sorbenty do ewentualnej neutralizacji wycieków. 
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 Rozwiązania dotyczące gospodarki wodno - ściekowej zapewnią bezpieczną 
eksploatację Inwestycji nie powodującą zagroŜenia zanieczyszczenia środowiska 
wodnego.   
 
Etap likwidacji. 

Przy prawidłowo prowadzonych pracach (demontaŜ urządzeń i wywóz 
ewentualnych odpadów) nie przewiduje się wpływu na wody na etapie likwidacji Inwestycji.  
 
9.1.4.    Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne  
Etap realizacji. 
 Ze względu na bardzo ograniczony zakres prac na etapie realizacji planowanego 
przedsięwzięcia nie prowadzono szczegółowych analiz w tym zakresie. W niniejszym 
opracowaniu przeanalizowano jedynie wpływ Zakładu na stan czystości powietrza na 
etapie jego eksploatacji.  
 
9.1.4.1  Stan zanieczyszczenia powietrza 

W zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w 
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, 
poz. 87) podane są wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu 
kraju, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednione są 
wartości odniesienia, z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej. Wartości 
odniesienia dla zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł na terenie inwestycji wynoszą: 

 
Nazwa substancji 

Oznaczenie 
numeryczne 
substancji 

(numer CAS) 

Warto ści odniesienia w µµµµg/m 3 
uśrednione dla okresu  

1 godziny roku 
kalendarzowego 

benzen 
ditlenek azotu 
ditlenek siarki 
pył zawieszony PM10 
pył zawieszony PM2,5 
tlenek węgla 
węglowodory alifatyczne 
węglowodory aromatyczne 

71-43-2 
10102-44-0 
7446-09-5 

- 
- 

630-08-0 
- 
- 

30 
200 
350 
280 

- 
30000 
3000 
1000 

5 
40 
20 
40 
25 
- 

1000 
43 

 
Dla substancji emitowanych ze źródeł zlokalizowanych na terenie planowanej 

inwestycji, zgodnie z Rozporządzeniem 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)  tło uwzględniono na podstawie pisma WIOŚ w Lublinie z dnia 16 maja 2016 r., 
znak: WMŚ.7016.1.85.2016, w którym podano, Ŝe wartości średnioroczne stęŜeń 
zanieczyszczeń dla miasta Lublin (rejon ulicy L.Herc) wynoszą: 
• benzen – 1,6 µg/m3, 
• dwutlenek azotu – 21,8 µg/m3, 
• pył zawieszony PM10 – 33,1 µg/m3 
• pył zawieszony PM2,5 – 25,5 µg/m3 
 
 Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze niewielkich przekroczeń 
(0,5µg/m3) poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5. 
 Dla pozostałych zanieczyszczeń tło przyjęto w wysokości 10% wartości odniesienia 
uśrednionej dla roku. 

W odległości mniejszej niŜ 30Xmm od źródeł emisji nie znajdują się obszary 
ochrony uzdrowiskowej. 
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9.1.4.2  Współczynnik szorstko ści 

W tablicy 2.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w 
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, 
poz. 87) podane są wartości współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu zo.  

Analizie poddano obszar połoŜony w promieniu równym 50 – cio krotnej wysokości 
najwyŜszego emitora. Analizę wykonano metodą szacowania pokrycia terenu oraz 
jednostkowych współczynników szorstkości dla danego typu terenu. Rodzaje pokrycia 
terenu wokół emitora przedstawia tabela: 

 
L.p.  Rodzaj terenu  Procentowy udział 

terenu 
Współczynnik 

szorstko ści podło Ŝa 
1. Miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców 

– zabudowa niska 80 0,5 

2. Miasto od 100 do 500 tys. 
mieszkańców– zabudowa średnia 20 2,0 

 
Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu wyznacza się w zasięgu 50 hmax 

według wzoru: 

zo = 
oc

c
c zF

F
×∑

1

 
 
Na podstawie analizy omawianego obiektu i jego sąsiedztwa w zasięgu 50 hmax 

przyjęto wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości na poziomie zo =0,8 
 

9.1.4.3 Warunki meteorologiczne 
W obliczeniach wykorzystano dane meteorologiczne dla stacji meteorologicznej w 
Lublinie. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5˚C. W ciągu roku 
najcieplejszym miesiącem jest lipiec (18,5˚C) a najchłodniejszym luty (-3,5˚C). Amplituda 
temperatury powietrza wynosi 22,0˚C.  
 Na omawianym terenie dominują wiatry południowo-zachodnie i zachodnie. Dość 
często występują teŜ wiatry z południa i wschodu. Najmniej obserwowano wiatrów z 
północy. Dominują wiatry o prędkości do 5 m/s (ponad 75 % wszystkich wiatrów). RóŜe 
roczną dla Lublina przedstawiono na rysunku 1. 

 
Rysunek 1.  Roczna róŜa wiatrów dla Lublina 
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9.1.4.4  Charakterystyka źródeł emisji zanieczyszcze ń powietrza 
Źródłami zanieczyszczenia powietrza na terenie planowanej inwestycji będą: 

• pojazdy samochodowe transportujące odpady (o ładowności do 3,5t), 
• ruch samochodów osobowych, 
• samochody parkujące na terenie 3 miejsc postojowych  
• praca wózka widłowego. 

Eksploatowane obiekty ogrzewane są z miejskiej sieci ciepłowniczej.  
 
9.1.4.5  Obliczenie wielko ści emisji zanieczyszcze ń emitowanych do powietrza 
 atmosferycznego 
Proces spalania paliw przez pojazdy poruszające się po terenie Inwestycji 
Wielkość emisji obliczono wg wzoru: 
Ei = Ri x Li x ei 
gdzie: 
Ei – emisja z odcinka i 
Ri – ruch pojazdów na godzinę na odcinku i 
Li – rzeczywista długość odcinka i reprezentowanego przez emitor i 
ei – współczynnik emisji substancji na jeden km dla średniej prędkości  
 

 Do obliczeń przyjęto Wskaźniki emisji z silników pojazdów wg „Opracowanie 
oprogramowania do wyznaczania emisji drogowej dla skumulowanych kategorii pojazdów 
dla 2015r.” prof. nzw. dr hab. Zdzisław Chłopek. Warszawa grudzień 2014r. Przyjęto 
prędkość ruchu na poziomie 20 km/h.  

W obliczeniach przyjęto, Ŝe maksymalny ruch godzinowy stanowi 20% ruchu 
dobowego dla samochodów osobowych, dostawczych i cięŜarowych tj.: 

− 8 samochodów osobowych / dobę x 0,2 = 1,6 poj./h przyjęto 2 poj./h 
− 8 samochodów dostawczych/ dobę x 0,2 = 1,6 przyjęto 2 poj./h 

Do obliczeń liczby przejazdów pomnoŜono liczbę samochodów razy 2, ze względu na  
ruch w tą i z powrotem samochodów w obrębie tras przejazdu. Ponadto w obliczeniach 
uwzględniono pracę 1 wózka widłowego przez maksymalnie 4 h/dobę. 

Obliczenia poziomów substancji w powietrzu dla liniowego źródła wykonano tak jak 
dla zespołu emitorów, po uprzednim umownym zastąpieniu źródła liniowego zespołem 
emitorów wg metody II pkt. 7.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 
2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 
2010 r., Nr 16, poz. 87) dzieląc źródło liniowe na odcinki o długości 10 m.  

 Ustalona na podstawie ww. danych, załoŜeń i zaleŜności emisja zanieczyszczeń 
wprowadzanych do powietrza w [kg/h] dla odcinków 10-metrowych  wynosi: 

 
Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 

Samochody osobowe 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,000053556 0,0000057404 0,0000021057 0,0000005264 0,0000001379 0,0000002621 0,0000001356 

Lekkie samochody dostawcze 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0000167340 0,0000186824 0,0000018754 0,0000004688 0,0000004688 0,0000003121 0,0000000579 

Suma emisji poszczególnych zanieczyszczeń 
0,0000702900 0,0000244228 0,0000039811 0,0000009952 0,0000006067 0,0000005742 0,0000001935 
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dla odcinka drogi wózka widłowego:  

Wózek widłowy   V śr.=10 km/h 

CO NOX HCal HCar PM SO2 benzen 

0,000009 0,000006 0,0000009 0,0000002 0,0000004 0,00000010    0,00000003    

Parametry emitorów: 
− wysokość emitora h= 0,5m, 
− parametr emitora K=0 (emitor poziomy), 
− temperatura spalin Ts= 443 K. 
 
Proces spalania paliw przez pojazdy parkujące na wydzielonych miejscach parkingowych 
 Mobilnym źródłem niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie 
Inwestycji będzie proces spalania paliw silnikowych przez pojazdy parkujące na terenie 
wydzielonych miejsc parkingowych. W ramach Inwestycji funkcjonować będzie 3 miejsca 
parkingowe dla samochodów osobowych.  

Po uprzednim zastąpieniu mobilnych źródeł niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń 
powietrza atmosferycznego wszystkich pojazdów samochodowych parkujących na terenie 
planowanych miejsc parkingowych zespołem umownych źródeł punktowych, 
przeprowadzono obliczenia emisji zanieczyszczeń występujących w spalinach pojazdów 
samochodowych. 

 
Numer emitora  Liczba miejsc parkingowych  

E11 3 pojazdy osobowe 

 
Do obliczeń przyjęto załoŜenie, Ŝe w ciągu jednej najbardziej niekorzystnej godziny 

zostaną wykorzystane wszystkie miejsca parkingowe.  
Do obliczeń przyjęto Wskaźniki emisji z silników pojazdów wg „Opracowanie 

oprogramowania do wyznaczania emisji drogowej dla skumulowanych kategorii pojazdów 
dla 2015r.” prof. nzw. dr hab. Zdzisław Chłopek. Warszawa grudzień 2014r.  
 Ustalona na podstawie ww. danych, załoŜeń i zaleŜności emisja zanieczyszczeń 
wprowadzanych do powietrza w [kg/h] dla zastępczego źródła punktowego wynosi: 

Parking samochody osobowe 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,000040167 0,0000043053 0,0000015793 0,0000003948 0,0000001034 0,0000001966 0,0000001017 
 
9.1.4.6 Metodyka wykonywanych oblicze ń 
 Analizę przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem 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). Obliczenia wykonano przy uŜyciu programu komputerowego 
ATMOTERM Opole EK100W wersja 5.0, który uwzględnia zakres ww. rozporządzenia. 
Obliczenia wykonane w sieci obliczeniowej o kroku 10 m.  
 Zgodnie z punktem 3.1 ww. rozporządzenia skrócony zakres obliczeń stosuje się w 
przypadku spełnienia warunków: 
Smm ≤ 0,1 x D1 
 Z wykonanych obliczeń wynika, Ŝe najwyŜsze ze stęŜeń maksymalnych 
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z planowanej inwestycji wynoszą: 
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  ------------------------------------------------- ----------------- 
     Substancja      |   Nr CAS  |  Smm[ug/m3]  |  0,1*D1  | Zakres 
   ------------------------------------------------ ------------------ 
       pył zaw.PM2,5                   3,09574         -        -     
    16 benzen         71-43-2          1,82507      3,00000  skrócony 
    70 ditl. azotu    10102-44-0     229,87050     20,00000  pełny    
    72 ditl. siarki   7446-09-5        5,37512     35,00000  skrócony 
   137 pył zaw. PM10                   3,09574     28,00000  skrócony 
   150 tlenek w ęgla   630-08-0       673,86688   3000,00000  skróco ny 
   164 w.alif.do C12                  38,24085    3 00,00000  skrócony 
   165 w ęglow.aroma                    9,45964    100,00000  skrócony 

 
 Wykonano obliczenia zgodnie z punktem 3.2 ww. rozporządzenia tj. obliczono w 
sieci obliczeniowej rozkład maksymalnych stęŜeń substancji w powietrzu uśrednionych dla 
1 godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych i sprawdzono czy w 
kaŜdym punkcie na powierzchni terenu, poza terenem objętym Inwestycją, został 
spełniony warunek: 
Smm ≤ 0,1 x D1 
 Następnie obliczono w sieci obliczeniowej rozkład stęŜeń substancji w powietrzu 
uśrednionych dla roku i sprawdzono czy w kaŜdym punkcie na powierzchni terenu, poza 
terenem objętym Inwestycją, spełniony jest warunek: 
Sa ≤ Da – R 
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w 
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu: „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”. 
 Współrzędne najbliŜszego budynku biurowego zostały uwzględnione na mapie 
przedstawiającej izolinie stęŜeń i oznaczone symbolami Z1…Z4. Sprawdzono czy 
budynek ten nie jest naraŜony na przekroczenia wartości odniesienia substancji w 
powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. W tym celu obliczono 
maksymalne stęŜenia substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokości. W odniesieniu 
do przedmiotowej Inwestycji mamy do czynienia z sytuacją gdy geometryczna wysokość 
najniŜszego emitora w zespole (0,5m) jest mniejsza niŜ wysokość ostatniej kondygnacji 
budynku Z. Obliczenia stęŜeń wykonuje się wtedy dla wysokości zmieniających się co 1 m, 
począwszy od geometrycznej wysokości najniŜszego emitora do wysokości Hmax, jeŜeli 
Hmax<Z. Dla budynku w sąsiedztwie inwestycji przeprowadzono obliczenia do wysokości 
Hmax. 

W odległości mniejszej niŜ 30 Xmm od źródeł emisji nie znajdują się obszary ochrony 
uzdrowiskowej.  

Na tym obliczenia zakończono.  
 

9.1.4.7 Analiza wyników oblicze ń komputerowych 
 Zestawienie wielkości otrzymanych stęŜeń substancji w powietrzu oraz wielkości 
normatywnych: 

Zanieczyszczenie 

Percentyl 
stęŜenia 

maksymalnego 
uśrednione dla 1 
godziny [ µµµµg/m 3] 

D1          
[µµµµg/m 3] 

StęŜenie 
maksymalne 

uśrednione dla 
roku [ µµµµg/m 3] 

Da – R    
[µµµµg/m 3] 

Benzen 0,08527 30 0,00195 3,4 

Dwutlenek azotu 10,92951 200 0,25080 18,2 
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Zanieczyszczenie 

Percentyl 
stęŜenia 

maksymalnego 
uśrednione dla 1 
godziny [ µµµµg/m 3] 

D1          
[µµµµg/m 3] 

StęŜenie 
maksymalne 

uśrednione dla 
roku [ µµµµg/m 3] 

Da – R    
[µµµµg/m 3] 

Dwutlenek siarki 0,25060 350 0,00585 18,0 

Pył zawieszony 
PM10 

0,13672 280 0,00314 6,9 

Pył PM2,5 0,13672 - 0,00314 0,0 

Tlenek węgla 31,54746 30000 0,72434 - 

Węgl. alifatyczne 1,78260 3000 0,04104 900,0 

Węgl. aromatyczne 0,44314 1000 0,01020 38,7 
 

     
  Z wykonanych obliczeń wynika, Ŝe w kaŜdym punkcie na powierzchni terenu, poza 
terenem objętym Inwestycją spełniony jest warunek: 
Smm ≤ D1 

 Ze względu na niewielkie przekroczenia (0,5µg/m3) poziomów dopuszczalnych pyłu 
PM 2,5 uwzględnionego w obliczeniach tła zanieczyszczenia powietrza w rejonie 
planowanej Inwestycji nie moŜe zostać spełniony warunek:  

Sa ≤  Da – R 

 NaleŜy tutaj zaznaczyć, Ŝe zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza w związku 
z funkcjonowaniem planowanego Zakładu generowane są jedynie przez ruch pojazdów w 
obrębie drogi dojazdowej, placu manewrowego i miejsc postojowych. NatęŜenie tego 
ruchu w przypadku analizowanej Inwestycji jest niewielkie.  Zatem skala oddziaływania 
emisji pyłu PM2,5 jest nieznaczna na tle wartości odniesienia określonej dla tego 
zanieczyszczenia. W przypadku zaniechania przedmiotowego przedsięwzięcia obiekty te 
będą nadal wykorzystywane gospodarczo przez inny podmiot, co będzie się równieŜ 
wiązało z ruchem samochodów zarówno po drodze dojazdowej jak oraz w obrębie placu 
manewrowego.   
 
9.1.4.8 Wnioski 

 W raporcie wykazano przekroczenia wartości dyspozycyjnej (ale nie wartości 
dopuszczalnej) dla pyłu PM2,5 ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych w 
tle zanieczyszczenia powietrza tą substancją w rejonie planowanej Inwestycji. JednakŜe 
sama Inwestycja nie będzie generować ponadnormatywnych stęŜeń pyłu PM2,5, które 
wynoszą maksymalnie 0,00314 µg/m3 co stanowi zaledwie 0,01 % wartości dopuszczalnej 
(25 µg/m3 ).  
 Emisja gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza w związku z eksploatacją 
Zakładu, nie spowoduje przekraczania standardów jakości powietrza, czyli poziomów 
odniesienia substancji, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 
sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr  0, poz. 
1031) oraz wartości odniesienia dla substancji w powietrzu, określonych w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.  Nr 16, poz. 87). 
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9.1.5. Analiza oddziaływania akustycznego.  
Etap realizacji 

 Planowana Inwestycja prowadzona będzie w obrębie ogrodzonego i dozorowanego 
kompleksu budynków przemysłowych i magazynowych stanowiących nieruchomości przy 
ul. Lucyny Herc 9 w Lublinie. UŜytkownikiem wieczystym przedmiotowej nieruchomości 
jest INSTAL–LUBLIN Sp. z o.o. Inwestor będzie mógł  równieŜ korzystać z wewnętrznych  
dróg dojazdowych.  
 Planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze  zmianą dotychczasowego 
ukształtowania terenu. W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się wykonywania 
dodatkowych obiektów budowlanych, w ramach prowadzonej działalności wykorzystana 
zostanie istniejąca infrastruktura techniczna.  

Prowadzenie prac związanych z realizacją inwestycji będzie wiązało się adaptacją 
istniejącej hali, oraz  z postawieniem kontenerów pod wiatą.  

Całość prac związanych z realizacją inwestycji zamknie się w granicach terenu 
dzierŜawionego przez Inwestora. Zmiana klimatu akustycznego na etapie prac 
przygotowawczych będzie pomijalnie mała.   

 
Etap eksploatacji 

9.1.5.1. Cel i zakres analizy 
Celem opracowania tego rozdziału jest analiza wpływu hałasu na środowisko, jaki 

moŜe być emitowany z terenu projektowanej Inwestycji.  
Zakres opracowania obejmuje obliczenia wielkości hałasu emitowanego przez 

poszczególne ruchome źródła hałasu, zlokalizowane na terenie projektowanego obiektu, 
oraz porównanie otrzymanych wyników z dopuszczalnymi poziomami hałasu dla terenów 
chronionych. 
Przy analizie wykorzystano metodę opartą na zaleŜności pomiędzy emisją dźwięku 
scharakteryzowaną przez równowaŜny poziom mocy akustycznej źródeł hałasu a imisją 
dźwięku w interesującym obszarze oddziaływania hałasu, scharakteryzowaną 
równowaŜnym poziomem dźwięku w siatce obliczeniowej.  
 
9.1.5.2. Akustyczna charakterystyka terenów w otocz eniu projektowanego 
przedsi ęwzięcia 

Teren inwestycji, zgodnie z zapisami w Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Lublin (uchwalonego Uchwałą Nr 628/XXIX/2005 Rady Miasta 
Lubin z dnia 17 marca 2005 r) – części IV, zlokalizowany jest w obszarze oznaczonym 
tereny aktywności gospodarczej - AGc z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
róŜnego rodzaju działalność gospodarczą, zaplecza techniczne oraz bazy i składy 
materiałowe z wykluczeniem realizacji uciąŜliwych obiektów produkcyjnych a takŜe 
wszelkich obiektów kolidujących z sąsiedztwem terenów mieszkaniowych i terenów usług 
publicznych. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
stanowi zał. nr 3. 
 Otoczenie analizowanej inwestycji stanowią tereny oznaczone na rysunku 
miejscowego plany symbolem AGc -  tereny aktywności gospodarczej, z podstawowym 
przeznaczeniem gruntów pod róŜnego działalność gospodarczą, zaplecza techniczne oraz 
bazy i składy materiałowe z wykluczeniem realizacji uciąŜliwych obiektów produkcyjnych a 
takŜe wszelkich obiektów kolidujących z sąsiedztwem terenów mieszkaniowych i terenów 
usług publicznych.  
 Bezpośrednie otoczenie analizowanej inwestycji, stanowią tereny przemysłowe 
magazynowo-produkcyjne i składowe.  
 NajbliŜsza zabudowa mieszkaniowa znajduje się:  
− w odległości ok. 510 metrów od granicy terenu inwestycji w kierunku południowo- 

zachodnim (za Al. W. Witosa) znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,   
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− w odległości ok. 490 metrów od granicy terenu inwestycji w kierunku wschodnim 
budynki mieszkalne (wielorodzinne). Są to dawne biurowce, obecnie bloki mieszkalne 
wielorodzinne z funkcją biurową równieŜ połoŜone na terenie AGc.  

 
9.1.5.3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku tj. na terenach przeznaczonych do 
ochrony akustycznej określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014r., 
poz. 112).  
 
Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł 
hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz 
linie elektroenergetyczne, wyraŜone wskaźnikami LAeq, D  i LAeq, N, które to wskaźniki maja zastosowanie do 
ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby.  

Lp Przeznaczenie terenu Dopuszczalny poziom hałasu  [dB]  

Drogi lub linie kolejowe Pozostałe obiekty i działalność będąca 
źródłem hałasu  

LAeq D 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 

16 godzinom 

LAeq N 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 
8 godzinom 

 

LAeq D 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 8 najmniej 
korzystnym godz. 
dnia kolejno po 

sobie następującym  

LAeq N 

przedział czasu 
odniesienia  

  równy 1 najmniej 
korzystnej  
godz. nocy 

 1                  2 3 4 5 6 

 1. a). Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
b). Tereny szpitali poza miastem 

50 
 

45 45 40 

 2. a). Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
b). Tereny zabudowy związanej ze 
stałym lub wielogodzinnym pobytem 
dzieci i młodzieŜy 
c). Tereny domów opieki społecznej  
d). Tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

 3. a). Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 
b). Tereny zabudowy zagrodowej 
c). Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 
d). Tereny mieszkaniowo – usługowe  

60 50 55 45 

 4. Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyŜej 100 tys. mieszkańców  

65 55 55 45 

 
Przedmiotowe przedsięwzięcie jest inwestycją projektowaną.  

NajbliŜsza zabudowa mieszkaniowa znajduje się:  
− w odległości ok. 510 metrów od granicy terenu inwestycji w kierunku południowo- 

zachodnim (za Al. W. Witosa) znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,   
− w odległości ok. 490 metrów od granicy terenu inwestycji w kierunku wschodnim 

budynki mieszkalne (wielorodzinne). Są to dawne biurowce, obecnie bloki mieszkalne 
wielorodzinne z funkcją biurową równieŜ połoŜone na terenie AGc.  

 
 DemontaŜ sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie odbywał się w hali 
demontaŜowo-magazynowej o konstrukcji murowanej.  W hali zostanie wydzielona część, 
w której  zostaną urządzone 3-4 stanowiska do demontaŜu ręcznego sprzętu. Zakład 
przetwarzania wyposaŜony będzie w: 

− podesty/stoły do demontaŜu, 
− narzędzia i elektronarzędzia do demontaŜu: wkrętarki, śrubokręty, cąŜki, klucze do 

demontaŜu śrub, młotki itp.  
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− legalizowane urządzenie waŜące do ustalenia masy przyjętego zuŜytego sprzętu 
oraz masy odpadów powstałych ze zuŜytego sprzętu, umoŜliwiające wykonanie 
zbiorczego, elektronicznego wydruku wszystkich dokonywanych waŜeń odrębnie 
dla zuŜytego sprzętu i odrębnie dla odpadów powstałych ze zuŜytego sprzętu, 

− magazyn - w postaci wydzielonej części hali - na odpady powstałe ze zuŜytego 
sprzętu przygotowane do ponownego uŜycia,  

− pojemniki do magazynowania baterii i akumulatorów oraz innych odpadów 
niebezpiecznych,  

− pojemniki, kontenery i kartony na wymontowane części i wytworzone odpady 
 
 Źródłem hałasu na terenie inwestycji będą pojazdy samochodowe:  

• pojazdy samochodowe transportujące odpady (o ładowności do 3,5t) – 8 poj./dobę  
• ruch samochodów osobowych – 8 poj./dobę 
• samochody parkujące na terenie 3 miejsc postojowych  
• praca wózka widłowego - maksymalnie 4 h/dobę.  
 Zasięg hałasu związanych z ruchem pojazdów samochodowych i 
technologicznych będzie niewielki i zasięgu od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów 
od terenu inwestycji.  
Biorąc pod uwagę znaczne oddalenie inwestycji od terenów chronionych akustycznie oraz 
niewielki zasięg emisji hałasu związany z funkcjonowaniem obiektu stwierdza się, Ŝe 
eksploatacja inwestycji nie będzie stanowiła źródła ponadnormatywnych oddziaływań na 
terenach podlegających ochronie akustycznej.  
 
Na tym analizę zakończono.  
 
9.2. Oddziaływanie na powierzchni ę ziemi, z uwzgl ędnieniem ruchów masowych 
ziemi, klimat i krajobraz. 

 
9.2.1. Oddziaływanie na powierzchni ę ziemi, z uwzgl ędnieniem ruchów masowych 

ziemi.  
Etap realizacji. 
 Planowane przedsięwzięcie nie wiąŜe się ze zmianą istniejącego ukształtowania 
terenu i nie spowoduje ruchów masowych ziemi.  
  
Etap eksploatacji. 

Przy prawidłowo prowadzonej eksploatacji Zakładu, a w szczególności właściwej 
gospodarce wodno - ściekowej i gospodarce odpadami oraz przy zachowaniu wymogów i 
przepisów ochrony środowiska nie przewiduje się niekorzystnych oddziaływań na 
powierzchnię ziemi. 
 
Etap likwidacji. 
 Etap potencjalnej likwidacji Inwestycji pozostanie bez wpływu na powierzchnię 
ziemi.  
 
9.2.2.    Oddziaływanie na klimat i krajobraz.  
Etap realizacji. 
 Przedmiotowa Inwestycja na etapie realizacji  nie będzie miała wpływu na klimat i 
krajobraz najbliŜszego otoczenia. Etap ten prowadzony będzie głównie wewnątrz 
wynajmowanych obiektów.   

 
Etap eksploatacji. 

 W związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie przewiduje się zmiany 
warunków klimatycznych ani jego negatywnego wpływu na klimat. Nie ma konieczności 
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wycinki drzew, a charakter planowanego przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie w stosunku 
do istniejącego (brak dodatkowych źródeł grzewczych, ogrzewanie z miejskiej sieci). W 
związku z realizacją inwestycji nie dojdzie do zniszczenia siedlisk zapewniających 
sekwestracje CO2.  NaleŜy takŜe wspomnieć, Ŝe sam charakter planowanej inwestycji 
zmierzającej do wyodrębnienia ze strumienia odpadów części odpadów przeznaczonych 
do odzysku jest działaniem pozytywnie wpływającym na środowisko. Głównym celem 
gospodarki odpadami w kontekście polityki klimatycznej jest minimalizacja ilości odpadów i 
jak niewiększy ich recykling. Budowa zakładu nie spowoduje istotnych zmian w mikro- i 
makroklimacie miasta. Nie będzie miała znaczącego wpływu na rozkład temperatur, 
kierunek i siłę wiatrów, ani stosunki wodne w najbliŜszym sąsiedztwie. 
 W związku z tym, Ŝe mamy do czynienia z wybudowanymi, funkcjonującymi 
obiektami trudno mówić o zmianach w istniejącym krajobrazie. Planowane przedsięwzięcie 
nie wpłynie w sposób znaczący na krajobraz otoczenia.  
 
Etap likwidacji. 

W wyniku ewentualnej likwidacji Inwestycji wystąpi czasowe niekorzystne 
oddziaływanie, głównie estetyczne, na walory krajobrazowe otaczającego terenu, 
związane z prowadzeniem prac demontaŜowych (prowadzonych głównie wewnątrz 
obiektów). Oddziaływania te całkowicie zanikną po zakończeniu prowadzonych prac. 
   
9.3. Oddziaływanie na dobra materialne. 
Etap realizacji. 

 Prace instalacyjno – montaŜowe prowadzone będą wewnątrz obiektów w granicy 
terenu najmowanego przez Inwestora.  Prace oraz transport elementów wyposaŜenia 
zakładu wykonywane będą w porze dziennej. Pojazdy, maszyny oraz urządzenia 
wykorzystywane do montaŜu będą sprawne technicznie.  
 W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie wystąpią ograniczenia korzystania z 
terenów w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Nie przewiduje się równieŜ zniszczenia lub 
uszkodzenia znajdujących się w najbliŜszym otoczeniu dóbr materialnych.  
 
Etap eksploatacji. 

Przeprowadzone obliczenia emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, 
obliczenia oddziaływań akustycznych oraz analiza innych komponentów środowiska 
wykazała, Ŝe przy zastosowaniu proponowanych rozwiązań lokalizacyjnych, technicznych 
i technologicznych przedstawionych w projekcie oddziaływanie Inwestycji nie będzie 
stanowiło bezpośredniego zagroŜenia dla dóbr materialnych występujących w otoczeniu 
inwestycji. 
 
Etap likwidacji. 
 Prowadzenie prac demontaŜowych nie będzie miało znaczącego wpływu na tereny 
otaczające. Oddziaływania te będą związane z prowadzeniem prac wewnątrz 
wynajmowanych obiektów.  
 
9.4. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy , objęte istniej ącą dokumentacj ą, 
w szczególno ści rejestrem lub ewidencja zabytków 
  Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 
Na terenie objętym Inwestycją nie występują obiekty wpisane do rejestru i ewidencji 
zabytków, stanowiska archeologiczne oraz dobra kultury współczesnej. 
 Nie przewiduje się zatem oddziaływania na zabytki i krajobraz kulturowy zarówno 
etapu realizacji Inwestycji jak i jej eksploatacji.  
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9.5. Wzajemne oddziaływanie mi ędzy elementami środowiska 
Poszczególne elementy środowiska przyrodniczego są ze sobą powiązane i tworzą 

integralną całość. Dlatego teŜ negatywny wpływ na jeden z czynników moŜe przejawiać 
się pogorszeniem stanu całego ekosystemu. Ponadto wzajemne wzmacnianie 
występujących oddziaływań w danym środowisku powoduje, Ŝe łączny efekt jest większy 
od sumy efektów ich działania oddzielnego (tzw. działanie synergiczne). Z punktu widzenia 
zdrowia ludzi najwaŜniejsze są oddziaływania na powietrze atmosferyczne i klimat 
akustyczny. Stan zachowania naturalnych biocenoz ma w tym aspekcie charakter 
pośredni, związany z walorami estetycznymi otaczającego terenu. W oparciu o wyŜej 
przedstawiony opis środowiska i analizę oddziaływań oraz ewentualnych zmian moŜna 
stwierdzić, Ŝe przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących niekorzystne oddziaływanie 
inwestycji na środowisko, przedstawionych w projekcie, nie wystąpią wzajemne 
negatywne oddziaływania pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska.  

 
 

10. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wn ioskodawc ę oraz 
opis przewidywanych znacz ących oddziaływa ń planowanego 
przedsi ęwzięcia na środowisko, obejmuj ący bezpo średni, po średnie, 
wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i 
chwilowe oddziaływania na środowisko.  

 
10.1. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawc ę. 
 Przy opracowaniu „Raportu...” zastosowane zostały następujące metody zawarte w: 
− metoda inwentaryzacji sozologicznej w rozpoznaniu i określeniu komponentów 
środowiska naturalnego, 

− analizie dostępnych materiałów i publikacji opisujących elementy przyrodnicze obszaru 
planowanej inwestycji, 

− Instrukcja ITB 338/2003 Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Metoda określania emisji 
imisji hałasu przemysłowego w środowisku”. Warszawa 2003 r.  

− Wytyczne dla słuŜb ochrony środowiska w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, 
MOSZNiL, Warszawa 1988 r. 

− analiza dostępnych materiałów i publikacji opisujących obszar planowanej inwestycji. 
W opracowaniu przyjęto metodę prostego prognozowania wynikowego, polegającą na ocenie 
planowanego rozwiązania i analizie moŜliwego wpływu obiektu na poszczególne elementy  
środowiska. Podstawę oceny oparto na porównaniu wartości otrzymanych z wartościami 
normowymi. W przyjętych metodach zastosowano wielostopniową ocenę postępowania 
poprzez: 

− analizę istniejących parametrów i czynników środowiska według dostępnych danych, 
− analizę działań i elementów Inwestycji, które mogą zmieniać stan istniejący 

środowiska, 
− analizę ilościową i ocenę ewentualnych przekroczeń z wykorzystaniem obliczeń 

symulacyjnych określających stopień zagroŜenia środowiska za pomocą dostępnych 
programów komputerowych, 

− porównania wyników uzyskanych z obliczeń i analiz z obowiązującymi  wartościami 
normatywnymi i dopuszczalnymi, 

− określenie wniosków końcowych wynikających z przeprowadzonych analiz.  
W celu obliczenia imisji hałasu przeprowadzono symulacje komputerowe w oparciu o 
program „LEQ Professional wersja 6” – Prognozowane hałasu przemysłowego. Biuro 
Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych, 97-300 Piotrków Tryb., ul. 
Promienna 26. Program „LEQ Professional wersja 6” słuŜy do prognozowania poziomu 
dźwięku wokół zakładów przemysłowych na podstawie danych teoretycznych lub 
empirycznych Został on oparty o model obliczeniowy zawarty w normie PN-ISO 9613-2 oraz 
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Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej Nr 308 i 338. Prognozowanie imisji hałasu w sieci 
punktów recepcyjnych odbywa się na podstawie znajomości parametrów geometrycznych 
źródeł oraz ich mocy akustycznej określonej w sposób teoretyczny lub empiryczny jest 
zgodne z cytowaną normą. Pozwala to określić równowaŜny poziom dźwięku w wybranym 
punkcie na podstawie znajomości połoŜeń źródeł, parametrów akustycznych tych źródeł, 
charakterystyki podłoŜa terenu, przy uwzględnieniu zjawisk ekranowania przez ekrany 
naturalne i urbanistyczne. Wyniki odniesiono do wymogów zawartych w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120,  poz. 826 z póź. zmian.). 

Analiza oddziaływania planowanej inwestycji na stan powietrza atmosferycznego 
wykonano przy wykorzystaniu programu EK100W. Podczas prowadzenia obliczeń 
wykorzystano dane uzyskane od projektanta oraz informacje uzyskane od Inwestora w 
zakresie czasu pracy  Zakładu oraz zakładane ilości pojazdów poruszających się po terenie 
Inwestycji. Wyniki obliczeń odniesiono do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 
stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 16, poz. 87), gdzie podane są wartości odniesienia dla niektórych substancji w 
powietrzu dla terenu kraju, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których 
uśrednione są wartości odniesienia. 

 
10.2. Opis przewidywanych znacz ących oddziaływa ń planowanego przedsi ęwzięcia na 

środowisko, obejmuj ący bezpo średnie, po średnie, wtórne, skumulowane, krótko-
, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziały wania na środowisko 

 Analiza poniŜszej tabeli pozwala na stwierdzenie, Ŝe   funkcjonowanie  planowanego 
przedsięwzięcia nie spowoduje znaczących oddziaływań na poszczególne elementy 
środowiska. 
   

oddziaływanie  Istnienie 
przedsi ęwzięcia 

Wykorzystanie 
zasobów 
środowiska 

(zuŜycie wody) 

Emisje  
ścieki  powietrze  hałas  odpady  

Bezpo średnie  + - - + ++ - 
Pośrednie  - + + - - + 
Wtórne  - - - - - - 
Skumulowane  - - - - - - 
Krótkoterminowe  - - - - - - 
Średnioterminowe  - - - - - - 
Długoterminowe  - - - - + + 
Stałe  + + + + + - 
Chwilowe  - - + - - + 
 W opracowaniu przyjęto metodę prostego prognozowania wynikowego, polegającą na 
ocenie planowanego rozwiązania i analizie moŜliwego wpływu obiektu na otaczające 
środowisko.  
 Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko podzielić moŜna na oddziaływanie 
długoterminowe, występujące w okresie funkcjonowania inwestycji oraz krótkoterminowe, 
występujące w fazie realizacji inwestycji.  
 Oddziaływanie długoterminowe związane będzie z eksploatacją instalacji do 
przetwarzania odpadów. Oddziaływanie długoterminowe związane będzie z emisją 
substancji do powietrza oraz hałasu, wytwarzaniem odpadów i ścieków. Oddziaływanie to 
będzie miało charakter bezpośredni.  
 Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, iŜ w Ŝadnym komponencie 
środowiska, zamierzenie inwestycyjne nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych 
standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich w okresie funkcjonowania 
przedsięwzięcia.  
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 Oddziaływanie krótkoterminowe moŜe występować jedynie przy realizacji inwestycji.  
Oddziaływanie krótkoterminowe będzie oddziaływaniem krótkotrwałym, ograniczonym do 
czasu prowadzenia prac montaŜowych i ustąpi po ich zakończeniu. Nie przewiduje się aby 
oddziaływanie krótkoterminowe skutkowało zagroŜeniem dla środowiska. 
 Oddziaływanie bezpośrednie przedmiotowej inwestycji związane będzie z emisją 
substancji do powietrza, emisją hałasu z urządzeń i samochodów poruszających się na 
terenie zakładu, wytwarzaniem ścieków oraz odpadów. 
 Oddziaływanie pośrednie związane będzie ze zmniejszeniem strumienia odpadów, 
które przedsiębiorstwo będzie przetwarzać oraz oszczędzaniem surowców naturalnych, gdyŜ 
prowadzenie Inwestycji przyczyni się do wyodrębnienia substancji stanowiących surowce 
wtórne. 
 
 
11. Opis przewidywanych działa ń mających na celu zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensacj ę przyrodnicz ą negatywnych oddziaływa ń 
na środowisko, w szczególno ści na cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralno ść tego obszaru.  

 
Zagadnienia ochrony środowiska, oraz zmniejszenie uciąŜliwości dla ludzi ma 

szczególne znaczenie w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych, a takŜe eksploatacji 
Inwestycji jako procesu długotrwałego.  

Oddziaływanie planowanej Inwestycji na środowisko dla fazy realizacji naleŜy 
minimalizować poprzez prawidłowe zlokalizowanie zaplecza wykonawstwa i właściwą 
organizację robót. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie obowiązujących 
przepisów i stosowanie ramowych wytycznych BHP. 
 Staranna i poprawna eksploatacja urządzeń technicznych i technologicznych, 
terminowo i fachowo przeprowadzane remonty, odpowiednio wyszkolona załoga i właściwa 
organizacja pracy – to warunki, jakie minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia awarii 
zagraŜających Ŝyciu i zdrowiu ludzi oraz powodujących zagroŜenia dla innych komponentów 
środowiska. 
 Miejsce, w którym będzie magazynowany zuŜyty sprzęt przed poddaniem go 
przetwarzaniu, będzie: 

• wyposaŜone w nieprzepuszczalne podłoŜe, 
• wyposaŜone w odpowiednią ilość sorbentów niezbędnych do likwidacji ewentualnych 

odcieków, 
• wyposaŜone w zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych, 
• wyposaŜone w legalizowane urządzenie waŜące do ustalenia masy przyjętego 

zuŜytego sprzętu oraz masy odpadów powstałych ze zuŜytego sprzętu, umoŜliwiające 
wykonanie zbiorczego, elektronicznego wydruku wszystkich dokonywanych waŜeń 
odrębnie dla zuŜytego sprzętu i odrębnie dla odpadów powstałych ze zuŜytego 
sprzętu, 

• wyposaŜone w zabezpieczenia uniemoŜliwiające dostęp osobom postronnym.  
 
Ponadto do  rozwiązań chroniących środowisko na terenie obiektu naleŜy zaliczyć:   

• ograniczenie emisji spalin przez pojazdy cięŜarowe, poprzez wyłączanie ich silników w 
czasie załadunku lub rozładunku, 

• zastosowanie do transportu pojazdów cięŜarowych o optymalnej ładowności w celu 
ograniczenia natęŜenia ruchu w obrębie terenu Inwestycji i tras przejazdu,  

• wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń pracujących 
na terenie zakładu, co pozwoli w maksymalnym stopniu ograniczyć negatywne 
oddziaływanie na powietrze atmosferyczne, 
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• czas magazynowania odpadów nie będzie przekraczał terminów magazynowania 
odpadów, określonych w art. 25 ust. 4 i 5 ustawy o odpadach, 

• eksploatację obiektu zgodnie z przepisami ochrony środowiska i przepisami 
branŜowymi, 

• prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganymi odrębnymi 
decyzjami,  

• eksploatację urządzeń zgodnie z przepisami bhp i p.poŜ. oraz zgodnie z instrukcjami 
obsługi urządzeń, 

• utrzymanie w sprawności odpowiedniej ilości sprzętu p.poŜ. zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

• utrzymanie całości obiektu w naleŜytej sprawności i czystości. 
 
 Charakter planowanej inwestycji zmierzającej do wyodrębnienia ze strumienia 
odpadów części odpadów przeznaczonych do odzysku jest działaniem pozytywnie 
wpływającym na środowisko. W związku z wdraŜaniem europejskich przepisów dotyczących 
odpadów, moŜna się spodziewać wzrostu ich zbierania i odzysku, a tym samym 
zapotrzebowania na funkcjonowanie tego typu Zakłady.   
W zakresie ograniczenia ilości powstających odpadów w związku z funkcjonowaniem 
Inwestycji naleŜy: 

• powstające odpady gromadzić w sposób selektywny, umoŜliwiając tym samym lepszy 
stopień ich gospodarczego wykorzystania i odzysku,  

• odpady gromadzić w pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłoŜu aby 
uniemoŜliwić ich kontakt z gruntem a tym samym skaŜenie gleby, 

• jako materiały eksploatacyjne stosować materiały wyŜszej jakości tj. o dłuŜszym 
okresie uŜytkowania jako wyrób, co wpływa na zmniejszenie częstotliwości wymian a 
tym samym zmniejsza ilość powstających odpadów np. świetlówki,  

• stosować programy oszczędnościowe polegające na maksymalnym wykorzystaniu do 
pełnego zuŜycia właściwości pierwotnych materiałów.  

• drukowanie w opcji „oszczędność tonera” i powtórne napełnianie kasetek 
atramentowych, a takŜe w miarę moŜliwości drukowanie dokumentów dwustronne,  

• stosowanie urządzeń na baterie słoneczne w celu przedłuŜenia okresu wykorzystania 
baterii (np. kalkulatory), 

• zastępowanie Ŝarówek i świetlówek, świetlówkami kompaktowymi (mniejszy pobór 
energii, dłuŜszy okres wykorzystania, mniejsza ilość niebezpiecznych elementów 
w budowie), 

• gaszenie światła pomieszczeniach gdzie nie przebywają pracownicy, 
• łączenie komputerów w sieć w celu ograniczenia zuŜycia dyskietek i płyt CD do 

przenoszenia danych, 
• zastępowanie płyt CD płytami powtórnego wykorzystania CDRW, 
• dbałość o sprzęt elektroniczny i biurowy, postępowanie zgodnie z instrukcjami obsługi 

 
Ze względu na charakter planowanej Inwestycji nie przewiduje się znaczącego jej 
oddziaływania na obszary objęte siecią Natura 2000. Prognozuje się, Ŝe planowana 
inwestycja nie zredukuje obszaru występowania kluczowych siedlisk, nie zredukuje 
liczebności kluczowych gatunków i nie naruszy równowagi pomiędzy kluczowymi gatunkami, 
dla których wyznaczono najbliŜszy obszar Natura 2000. Projektowane przedsięwzięcie ze 
względu na swój charakter nie zmniejszy róŜnorodności obszarów Natura 2000 a takŜe nie 
spowoduje zaburzeń, które wpłyną na zmniejszenie populacji, zagęszczenie lub równowagę 
pomiędzy gatunkami, dla których powołano obszary Natura 2000. W związku z tym nie 
przewiduje się zastosowania działań kompensacyjnych. 
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12. JeŜeli planowane przedsi ęwzięcie jest zwi ązane z uŜyciem instalacji, 

porównanie proponowanej technologii z technologi ą spełniaj ącą 
wymagania, o których mowa w art. 143 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r 
– Prawo ochrony środowiska.  

 
Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 11 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. 2016 nr 0 poz. 353) jeŜeli planowane 
przedsięwzięcie jest związane z uŜyciem instalacji, w Raporcie porównuje się proponowaną 
technologię z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Art. 143 Prawa ochrony środowiska mówi, 
iŜ technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny 
instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu 
uwzględnia się w szczególności: 

− stosowanie substancji o małym potencjale zagroŜeń, 
− efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 
− zapewnienie racjonalnego zuŜycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 
− stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz moŜliwość odzysku 

powstających odpadów, 
− rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 
− wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej, 
− postęp naukowo-techniczny. 

Porównanie stosowanej na terenie Inwestycji technologii z wymaganiami, o których 
mowa przedstawiono w tabeli: 
 
Lp Wymagania art. 143  

Prawo ochrony środowiska  
Technologia proponowana na terenie Inwestycji  

1 Stosowanie substancji o małym potencjale 
zagroŜeń 

W procesie technologicznym nie będą stosowane Ŝadne substancje o 
znaczącym potencjale zagroŜeń. Przetwarzanie odpadów prowadzone 
będzie przy uŜyciu nowoczesnych i sprawdzonych technologii, instalacji i 
urządzeń. 

2 Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie 
energii 

Nie będzie wytwarzana energia elektryczna, ani cieplna. Energia 
elektryczne zuŜywana będzie na potrzeby procesu przetwarzania oraz 
oświetleniowe. Specjalistyczne maszyny i urządzenia będą wykorzystywać 
energię w sposób maksymalnie efektywny. 

3 Zapewnienie racjonalnego zuŜycia wody i 
innych surowców oraz materiałów i paliw Gospodarka wodna w obiekcie prowadzone będzie w sposób maksymalnie 

efektywny. Instalacja nie wymaga dostarczania wody na cele 
technologiczne (woda na terenie zakładu będzie uŜywana wyłącznie do 
celów sanitarnych). 

4 Stosowanie technologii bezodpadowych 
i małoodpadowych oraz moŜliwość odzysku 
powstających odpadów 

Stosowana technologia przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów.  
Odpady powstające na terenie firmy przekazywane będą podmiotom 
posiadającym właściwe zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. 

5 Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji Z przeprowadzonych analiz i obliczeń wynika, Ŝe poza granicami terenu  
Inwestora nie wystąpią ponadnormatywne oddziaływania związane z 
funkcjonowaniem Inwestycji, w szczególności oddziaływania związane z 
emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz emisją hałasu.  

6 Wykorzystywanie porównywalnych 
procesów i metod, które zostały skutecznie 
zastosowane w skali przemysłowej 

Wykorzystywana i planowana do zastosowania technologia oparta jest o 
nowoczesne rozwiązania, znajdujące zastosowanie w skali całego kraju i 
innych krajach europejskich. Rozwiązania takie spotykają się powszechnie z 
uznaniem organów ochrony środowiska w zakresie zastosowanych 
urządzeń technicznych, technologicznych i organizacyjnych bezpiecznych 
dla środowiska.  

7 Postęp naukowo-techniczny Opracowując  koncepcję zagospodarowania projektant korzystał z 
doświadczeń własnych oraz innych firm projektujących i zarządzających 
podobnymi przedsięwzięciami. Niemniej uwzględniono teŜ najnowsze 
technologie i postęp naukowy a przede wszystkim obowiązujące w  tej 
dziedzinie przepisy.  
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13. Wskazanie, czy dla planowanego przedsi ęwzięcia jest konieczne 
ustanowienie obszaru ograniczonego u Ŝytkowania w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo  ochrony 
środowiska, oraz okre ślenie granic takiego obszaru, ogranicze ń w 
zakresie przeznaczenia terenu, wymaga ń technicznych dotycz ących 
obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich.   

  
 Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
obszar ograniczonego uŜytkowania tworzy się w sytuacji, gdy mimo zastosowania 
dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być 
dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem inwestycji.  
 Po dokonanej w niniejszym raporcie analizie oddziaływań przedsięwzięcia na 
wszystkie komponenty środowiska, stwierdza się, Ŝe nie spowodują one przekroczenia 
standardów środowiska poza terenem Inwestycji do którego Inwestor posiada tytuł prawny, 
dlatego nie ma konieczności tworzenia obszaru ograniczonego uŜytkowania ani określenia 
ograniczeń dotyczących obiektów budowlanych i przeznaczenia terenu. 

 
  
14. Analiza mo Ŝliwych konfliktów społecznych zwi ązanych z planowanym 

przedsi ęwzięciem.  
  
 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 
obejmuje udział społeczeństwa. W trakcie przeprowadzania postępowania raport jest 
wykładany do wglądu. Zgodnie z art. 34 w/w 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, kaŜdy obywatel ma prawo 
składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.  
 Informowanie społeczności lokalnej na kaŜdym etapie realizowania inwestycji jest 
bardzo istotne. Okoliczni mieszkańcy są powiadamiani o  zakresie, sposobie, planowanej 
technologii wykorzystywanej podczas funkcjonowania zakładu, jego skali oddziaływania. 
Współdziałanie na tym etapie trzech grup: władz samorządowych, lokalnej społeczności i 
inwestora moŜe zapewnić pełną akceptację społeczną dla planowanego przedsięwzięcia. 
 Najczęstszymi przyczynami powstawania konfliktów społecznych przy tego rodzaju 
przedsięwzięciach są:  

• przekonanie lub poczucie ewentualnego zagroŜenia,  
• niechęć do podejmowania jakichkolwiek  zmian w sąsiedztwie terenów 

mieszkaniowych – nieufność do inwestorów,  
• ewentualne negatywne doświadczenia z przedsięwzięciami juŜ funkcjonującymi,  
• brak informowania lokalnej społeczności ze strony inwestora lub niewiedza dotycząca 

rodzaju planowanej inwestycji,  
• intencja uzyskania korzyści od potencjalnego inwestora,  
• próby wykorzystania sytuacji do celów personalnych lub politycznych,  
• obawy przed nasileniem się hałasu, emisji substancji, pyłów z obszaru 

przedsięwzięcia, degradacją środowiska,  
• pogorszenia walorów krajobrazowych czy jakości wód,  
• rozprzestrzeniania się przykrych zapachów, mikroorganizmów chorobotwórczych, 

pasoŜytniczych, gryzoni, owadów oraz związków toksycznych na obszarze przyległym 
do przedsięwzięcia.  

 
 Podsumowując moŜna uznać, Ŝe przyczyną ewentualnych konfliktów moŜe być 
naruszenie interesów osób trzecich, które podlegają ochronie prawnej, realizowanie 



 

   50 

 

inwestycji z naruszeniem prawa np. prawa miejscowego wynikającego z planowania 
przestrzennego, brak naleŜytej informacji o przedsięwzięciu, co moŜe rodzić domysły i 
wzbudzać zaniepokojenie.  

Realizacja i funkcjonowanie planowanej Inwestycji nie naruszy interesów osób 
trzecich tak pod względem formalno-prawnym, jak równieŜ pod względem wpływu na 
środowisko. Projektowana inwestycja nie będzie ingerować w sposób zagospodarowania 
terenów sąsiednich oraz nie spowoduje uciąŜliwości w korzystaniu z infrastruktury w rejonie 
inwestycji. 
 Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscu, gdzie działalność gospodarczą 
prowadzi wiele firm z róŜnej branŜy. W związku z charakterem i skalą planowanej 
działalności, a takŜe ze względu na dosyć znaczne oddalenie najbliŜszej zabudowy 
mieszkaniowej zachodzi mała moŜliwość wystąpienia konfliktów społecznych związanych z 
realizacją przedsięwzięcia. 

 
  
15. Propozycja monitoringu oddziaływania planowaneg o przedsi ęwzięcia 

na etapie jego budowy i eksploatacji lub u Ŝytkowania w szczególno ści 
na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 ora z integralno ść 
tego obszaru  

 
 Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w 
sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 
pobieranej wody (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1542) dla planowanego przedsięwzięcia nie ma 
konieczności  prowadzenia ciągłych lub okresowych pomiarów emisji.  

Monitoring na etapie eksploatacji Inwestycji realizowany będzie w zakresie okresowej 
kontroli w zakresie prawidłowego prowadzenia gospodarki odpadami przez organy 
administracji publicznej. Zgodnie z Art. 86. 1. ustawy  z dnia 11 września 2015 r. o zuŜytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz.U. 2015 poz. 1688)  Wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę zakładu przetwarzania.  
Dla planowanego przedsięwzięcia monitoring będzie polegał na: 

− prowadzeniu ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów przetwarzanych i 
wytwarzanych oraz sporządzaniu i przekazywaniu zbiorczych zestawień danych o 
odpadach, zgodnie z ustawą, 

− sporządzaniu zaświadczeń o zuŜytym sprzęcie, sprawozdań o przetworzonym 
zuŜytym sprzęcie, 

− prowadzeniu ewidencji zuŜytych paliw do środków transportu i przygotowywaniu 
sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości naleŜnych opłat, 

− ewidencjonowaniu ilości zuŜywanej wody na podstawie odczytu wodomierza. 
 
 
16. Wskazanie trudno ści wynikaj ących z niedostatków techniki lub luk we 

współczesnej wiedzy jakie napotkano opracowuj ąc raport.  
 

 W trakcie prac nad Raportem nie stwierdzono zasadniczych trudności wynikających z 
braków informacji, niedostatków techniki lub braków w ogólnie dostępnej wiedzy. Rodzaj 
planowanej przez wnioskodawcę działalności jest dobrze rozpoznanym tematem i nie wiąŜe 
się z uŜyciem szczególnych i niespotykanych rozwiązań. Zarówno charakterystyka procesu 
zbierania odpadów jak i rodzaje i typy maszyn są dobrze poznane i stosowane od wielu lat. 
Prognozę oddziaływania na jakość powietrza i klimat akustyczny wykonano w oparciu o 
szczegółową analizę zakładanego procesu technologicznego jaki będzie odbywał się w 
zakładzie. Na jej podstawie wskazano źródła zanieczyszczeń i emisji hałasu i określono ich 
parametry charakterystyczne. 
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Analizując przedmiotową Inwestycję, moŜna stwierdzić, Ŝe zarówno przebieg prac 
montaŜowych jak i późniejsza eksploatacja nie spowodują istotnego wzrostu wpływu emisji 
zanieczyszczeń na otaczające środowisko. Z tego teŜ powodu pewne niedostatki wynikające 
z niedoskonałości modeli matematycznych zastosowanych do obliczeń emisji 
zanieczyszczeń do powietrza nie są istotne dla całego obszaru oddziaływania omawianych 
źródeł na otoczenie. 

NaleŜy takŜe pamiętać, Ŝe w zaleŜności od pozycji literaturowej spotykane są róŜne 
wskaźniki emisji jednostkowej, a takŜe róŜne metodyki obliczeniowe. W niniejszym raporcie 
wybrano najniekorzystniejsze wskaźniki emisyjne, a obliczenia wykonano metodami 
obliczeniowymi dającymi wyniki najwyŜsze w zakresie poziomu emisji. Powoduje to 
“zachowanie pewnej rezerwy dla środowiska” w bezpośrednim sąsiedztwie omawianych 
źródeł emisji substancji zanieczyszczających. 
 

 
17. Streszczenie w j ęzyku niespecjalistycznym informacji zawartych w 

raporcie w odniesieniu do ka Ŝdego elementu raportu.  
  
 Przedsięwzięcie polegające na zbieraniu i przetwarzaniu zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz odzysku metali i związków metali prowadzone będzie w 
obrębie ogrodzonego i dozorowanego kompleksu budynków przemysłowych i 
magazynowych stanowiących nieruchomości przy ul. Lucyny Herc 9 w Lublinie. 
 Przedsięwzięcie swoim zasięgiem obejmie fragment działki o nr ewidencyjnym 21/11; 
arkusz 4, obręb 19, jednostka ewidencyjna Majdan Tatarski. Zgodnie z obowiązującym na 
tym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
(uchwalonego Uchwałą Nr 628/XXIX/2005 Rady Miasta Lubin z dnia 17 marca 2005 r) – 
części IV przedmiotowa działka zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym tereny 
aktywno ści gospodarczej - AGc  z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod róŜnego 
rodzaju działalność gospodarczą, zaplecza techniczne oraz bazy i składy materiałowe z 
wykluczeniem realizacji uciąŜliwych obiektów produkcyjnych a takŜe wszelkich obiektów 
kolidujących z sąsiedztwem terenów mieszkaniowych i terenów usług publicznych.  
Niniejszy raport będzie stanowił załącznik do wniosku Inwestora w postępowaniu 
administracyjnym w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 Podstawą do kwalifikowania inwestycji jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 r. (tekst jednolity Dz.U. 2016 Nr 0, poz. 71) w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 45 cytowanego 
wyŜej rozporządzenia przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (zakłady 
przetwarzania  w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym, w których jest przetwarzany zuŜyty sprzęt zawierający substancje lub 
mieszaniny niebezpieczne), co oznacza, Ŝe do wniosku w zakresie uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, załączony powinien być Raport OOŚ. Dodatkowo 
Inwestor oprócz zakładu przetwarzania planuje w przedmiotowej lokalizacji prowadzić punkt 
odzysku metali i związków metali. Przedsięwzięcie to wymienione jest w powyŜszym 
rozporządzeniu w § 3, ust. 1, 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”. Ten rodzaj działalności został zaliczony do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, co oznacza, Ŝe 
procedurę uzyskania decyzji środowiskowej zaczyna się od przygotowania karty 
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informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z faktem, Ŝe przedsiębiorca planuje prowadzić oba 
przedsięwzięcia na jednym terenie oraz stworzy wspólną infrastrukturę, w przedmiotowym 
raporcie dokonano wspólnej oceny wpływu na środowisko dla obu tych przedsięwzięć. 
W ramach funkcjonowania zakładu przetwarzania wykorzystywane będą: 
1. utwardzony plac przed halą o powierzchni 90 m2 przeznaczony na zadaszone kontenery 

do zbierania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  
2. zamykana hala demontaŜowo-magazynowa o powierzchni 314 m2, 
3. pomieszczenia socjalno-biurowe o powierzchni 30 m2. 
 W kontenerach oraz w części hali zbierany będzie zuŜyty sprzęt elektroniczny 
natomiast w hali demontaŜowo - magazynowej wydzielone zostaną miejsca do 
magazynowania odpadów przeznaczonych do demontaŜu, miejsca magazynowania części 
odzyskanych i wytworzonych odpadów oraz urządzeń przeznaczonych do ponownego 
uŜycia. 
 Do dyspozycji Inwestora pozostają wewnętrzne drogi dojazdowe. Teren działki jest 
ogrodzony, monitorowany, zagospodarowany, uzbrojony w zakresie sieci energetycznej, 
wodnej i kanalizacyjnej. Inwestor będzie miał do dyspozycji elektroniczną wagę platformową 
o udźwigu do 2,0 Mg.   
 Zakład funkcjonować będzie w godzinach 7-15, sześć dni w tygodniu. W 
przedsiębiorstwie pracować będzie 3 osoby w systemie jednozmianowym.  
 W zakładzie zbierany będzie zuŜyty sprzęt, zaliczany wg ustawy z dnia 11 września 
2015 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym do następujących grup zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do ustawy ZSEiE: 
 

Numer Nazwa grupy sprzętu 

1 Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury 

2 Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niŜ 100 
cm 2 

3 Lampy 

4 Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów 
przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, 
sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt konsumencki, oprawy 
oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, 
narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i 
sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i 
kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. 
Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1–3. 

5 Sprzęt małogabarytowy, którego Ŝaden z zewnętrznych wymiarów nie 
przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, 
sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku 
lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, 
zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy 
stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do 
wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu 
ujętego w grupach sprzętu nr 1–3 i 6. 

6 Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego Ŝaden z 
zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm. 
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 W ramach prowadzonej działalności firma będzie prowadzić procesy przetwarzania 
odpadów zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jedynie z grup 2, 4, 5 i 6, z 
pominięciem urządzeń zawierających substancje gazowe typu np. freony (urządzenia 
chłodnicze) lub z których mogłyby wyciekać płyny w tym zawierające substancje 
niebezpieczne (urządzenia grzejne) oraz substancje radioaktywne.  
 Przyjmowany zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie w pierwszej kolejności 
segregowany na poszczególne grupy odpadów i waŜony. Następnie po dokonaniu czynności 
administracyjnych, będzie miała miejsce wstępna segregacja odpadów na urządzenia 
zawierające elementy niebezpieczne i urządzenia nie zawierające elementów 
niebezpiecznych. Następnie zuŜyte urządzenia będą klasyfikowane wstępnie na potencjalnie 
przydatne do ponownego uŜycia i te będą poddawane testom sprawdzającym ich dalszą 
przydatność. Pełnosprawne zuŜyte sprzęty i elementy zuŜytego sprzętu po sprawdzeniu 
stanu technicznego mogą być odsprzedawane. Do czasu sprzedaŜy elementy te 
magazynowane będą w odpowiednim, oznaczonym miejscu magazynowym. Posegregowany 
zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie ponownie waŜony. Pozostałe odpady 
magazynowane będą do czasu przetworzenia. Proces przetwarzania zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego prowadzony będzie ręcznie. Technologia będzie polegała na 
demontaŜu zuŜytego sprzętu ręcznie za pomocą prostych narzędzi typu: wkrętarki, 
śrubokręty, cąŜki, klucze do demontaŜu śrub itp. Ze zuŜytych urządzeń zawierających 
elementy niebezpieczne w pierwszej kolejności usuwane będą składniki niebezpieczne, 
materiały lub części składowe określone w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 11 września 
2015 roku o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
 W związku z eksploatacji Inwestycji wystąpi jedynie zapotrzebowanie na wodę do 
celów socjalno-bytowych. Nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę do celów 
technologicznych, a takŜe powstawania ścieków technologicznych na terenie planowanego 
Zakładu.  
 Na terenie objętym inwestycją nie występuje naturalna szata roślinna. Teren 
planowanej Inwestycji jest juŜ przekształcony antropogenicznie w wyniku prowadzonej 
działalności gospodarczej. W sąsiedztwie inwestycji zlokalizowane są zakłady przemysłowe 
oraz obiekty biurowo - usługowo – magazynowe.  
W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary podlegające 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 nr 0 poz. 1651 z póź. zmianami).  
 Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza bezpośrednim i pośrednim wpływem 
oddziaływania na obszar Natura 2000. NajbliŜsze obszary Natura 2000 to: 
− obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) Świdnik PLH 06 00 21  – granica obszaru 

przebiega w odległości ok. 5 km w kierunku wschodnim od terenu Inwestycji,  
− obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) Bystrzyca Jakubowicka PLH 06 00 96   – 

granica obszaru przebiega w odległości ok. 5,4 km w kierunku północno - wschodnim od 
terenu Inwestycji. 

Pozostałe obszary objęte ochroną w sąsiedztwie Inwestycji: 
− UŜytek ekologiczny – Siedlisko Susła Perełkowanego – granica uŜytku zlokalizowana 

jest w odległości 4,8 km w kierunku wschodnim od terenu Inwestycji, 
− Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemi ęgi  - granica obszaru przebiega w 

odległości ok. 6 km w kierunku północnym od terenu Inwestycji, 
− Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu  – granica obszaru przebiega w 

odległości ok.5,1 km w kierunku południowo - zachodnim od terenu Inwestycji, 
− Rezerwat le śny Stasin  -  utworzony na terenie Czerniejowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu dla zachowania naturalnego stanowiska brzozy czarnej  znajdujący się w 
odległości ok. 7,3 km na południowy - zachód od terenu Inwestycji 

Przewiduje się, Ŝe planowana Inwestycja ze względu na charakter i znaczną odległość od 
obszarów objętych ochroną nie pogorszy stanu siedlisk, a takŜe nie wpłynie negatywnie na 
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gatunki, dla których zostały wyznaczone najbliŜsze obszary sieci ekologicznej Natura 2000. 
 Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Na 
terenie objętym Inwestycją nie występują obiekty wpisane do rejestru i ewidencji zabytków, 
stanowiska archeologiczne oraz dobra kultury współczesnej. W obszarze realizacji inwestycji 
nie występują tereny mające znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

W przypadku wariantu “zerowego” polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia 
funkcjonować będzie obecny stan zainwestowania terenu. Trudno w tym przypadku jest 
mówić o korzyściach środowiskowych wynikających z niepodejmowania działań 
inwestycyjnych na terenie w znacznym stopniu przekształconym i dostosowanym do 
pełnienia określonej funkcji zgodniej z zapisami obowiązującego na tym terenie Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zaniechanie przedsięwzięcia moŜe zmniejszyć 
ilość odpadów włączanych w cykl odzysku.  

Racjonalną wariantowość w przypadku analizowanego przedsięwzięcia moŜna 
rozpatrywać w odniesieniu do lokalizacji, organizacji zagospodarowania terenu oraz 
planowanej do zastosowania technologii przetwarzania odpadów. W przypadku wariantu 
organizacyjnego i technologicznego rozpatrywane mogą być zmiany w zakresie stosowanych 
urządzeń do przetwarzania odpadów, sposobu magazynowania odpadów itp. 

Racjonalnym wariantem alternatywnym moŜe być przedsięwzięcie w którym proces 
demontaŜu zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się w sposób 
całkowicie mechaniczny. DemontaŜ następował by poprzez rozdrabnianie całych urządzeń a 
następnie separację powstałej mieszaniny surowców za pomocą automatycznych 
separatorów wykorzystujących róŜnice właściwości fizycznych materiałów.  
 Rozpatrywany wariant zakładu pełnego przetwarzania, czyli przetwarzającego 
wszystkie grupy sprzętu łącznie z urządzeniami działającymi na zasadzie wymiany ciepła 
został odrzucony na wcześniejszym etapie inwestycyjnym ze względu na zbyt małą 
powierzchnię, jaką Inwestor dysponuje oraz bardzo duŜe nakłady finansowe potrzebne do 
realizacji tego wariantu. 
Wariant wybrany przez Inwestora jest optymalny poniewaŜ: 
− w związku z duŜą róŜnorodnością budowy demontowanego sprzętu, ręczny demontaŜ 

zuŜytego sprzętu pozwala uzyskać surowce o wysokiej czystości, co jest trudne do 
uzyskania metodami automatycznymi, 

− ręczny demontaŜ wymaga utworzenia większej liczby etatów (większe zatrudnienie), 
− w związku z praktycznym brakiem finansowania systemu zbierania i przetwarzania 

zuŜytego sprzętu ze strony wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek 
oraz bardzo duŜych wahań cen surowców uzyskiwanych z przetwarzania zuŜytego 
sprzętu stosowanie drogich automatycznych metod przetwarzania zuŜytego sprzętu jest 
w obecnej sytuacji nie efektywne ekonomicznie i obarczone bardzo duŜym ryzykiem 
finansowym.  

Tworzenie lokalnych miejsc zbierania i przetwarzania odpadów bezpośrednio przekłada się 
na podniesienie poziomów zbierania wybranych rodzajów odpadów w szczególności tych 
poziomów, które określa prawo unijne oraz krajowe. Wariant zaproponowany przez 
wnioskodawcę przy załoŜeniu prawidłowego przetwarzania oraz w szczególności 
magazynowania (odpowiednie pojemniki oraz zadaszenie wiaty na utwardzonej powierzchni) 
jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska.    
 Planowane przedsięwzięcie nie wiąŜe się ze zmianą istniejącego ukształtowania 
terenu i nie spowoduje ruchów masowych ziemi. Przedmiotowa Inwestycji nie będzie 
związana z realizacją nowych obiektów, sieci i infrastruktury technicznej, a tym samym nie 
zajdzie konieczność wykonywania wykopów pod te elementy. 
W trakcie realizacji Inwestycji nie przewiduje się oddziaływanie w zakresie wpływu na stan 
czystości powietrza, a tym samym na klimat terenu planowanej Inwestycji.  
 RównieŜ na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się zmiany 
warunków klimatycznych ani jego negatywnego wpływu na klimat. W związku z realizacją 
inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew nie dojdzie zatem do zniszczenia siedlisk 



 

   55 

 

zapewniających sekwestracje CO2.  Ogrzewanie wynajmowanych obiektów odbywa się z 
miejskiej sieci ciepłowniczej. Przedmiotowa Inwestycja nie wymaga adaptacji do 
postępujących zmian klimatycznych. Ponadto brak teŜ jest potencjalnej moŜliwości aby 
zmiany klimatyczne obserwowane w ujęciu całego kraju oddziaływały w sposób negatywny 
na funkcjonowanie planowanej Inwestycji. Potencjalnym utrudnieniem w funkcjonowaniu 
inwestycji mogą być jedynie gwałtowne burze, trąby powietrzne czy poŜary.  

Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r nr 49 poz. 549) planowane przedsięwzięcie 
zlokalizowane jest w obszarze oznaczonym kodem europejskim PLGW2300089 leŜącym w 
obszarze dorzecza Wisły w ekoregionie równin wschodnich o nazwie JCWPd 89. Biorąc pod 
uwagę charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się moŜliwości pogorszenia stanu wód 
podziemnych lub trudności w osiągnięciu celów środowiskowych dla jednolitych części wód 
podziemnych. 
 Przez obszar planowanego przedsięwzięcia nie przepływa Ŝaden ciek wodny. 
NajbliŜszy ciek powierzchniowy rzeka Bystrzyca przepływa w minimalnej odległości 1,9 km 
na  północny – zachód od granicy projektowanej Inwestycji. Biorąc pod uwagę charakter 
przedsięwzięcia i zastosowane zabezpieczenia środowiska  nie przewiduje się w związku z 
realizacją Inwestycji moŜliwości pogorszenia stanu wód powierzchniowych oraz jej wpływu 
na nieuzyskanie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych. 
Obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery, spowodowanego oddziaływaniem na 
środowisko wszystkich źródeł na terenie planowanej inwestycji wykazały, Ŝe analizowana 
Inwestycja spełniać będzie normy obowiązujące w zakresie ochrony powietrza dla 
emitowanych zanieczyszczeń. Emisja gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza ze 
wszystkich źródeł emisji, nie spowoduje przekraczania standardów jakości powietrza 
określonych w: 
− Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr  0, poz. 1031). 
− Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 
 Zasięg hałasu związanych z ruchem pojazdów samochodowych i technologicznych 
będzie niewielki i zasięgu od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów od terenu inwestycji.  
Biorąc pod uwagę znaczne oddalenie inwestycji od terenów chronionych akustycznie oraz 
niewielki zasięg emisji hałasu związany z funkcjonowaniem obiektu stwierdza się, Ŝe 
eksploatacja inwestycji nie będzie stanowiła źródła ponadnormatywnych oddziaływań na 
terenach podlegających ochronie akustycznej.  
 Przewiduje się, Ŝe warunki Ŝycia i zdrowia ludzi mieszkających w najbliŜszym 
otoczeniu w związku z funkcjonowaniem planowanej  Inwestycją nie ulegną zmianie w 
stosunku do stanu obecnego. Analizowana Inwestycja nie będzie naleŜała do kategorii 
zakładów duŜego oraz zwiększonego ryzyka wystąpienia powaŜnych awarii przemysłowych. 
– zgodnie z klasyfikacją wg Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w 
sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 
decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub duŜym ryzyku wystąpienia 
powaŜnej awarii przemysłowej (Dz.U z 2016, poz.138).Charakter planowanego 
przedsięwzięcia pozwala stwierdzić, Ŝe na etapie realizacji nie wystąpią zagroŜenia o 
charakterze nadzwyczajnym dla środowiska. Na etapie eksploatacji obiektów moŜe powstać 
zagroŜenie poŜarem.  
 Dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego zgodnie Ustawą z dnia 3 
października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 
2016 nr 0 poz. 353) biorąc pod uwagę charakter inwestycji i jej odległość od granicy państwa 
nie zachodzi potrzeba przeprowadzania postępowania dotyczącego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko.  
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W opracowaniu przyjęto metodę prostego prognozowania wynikowego, polegającą na ocenie 
planowanego rozwiązania i analizie moŜliwego wpływu obiektu na otaczające środowisko.  
 Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko podzielić moŜna na oddziaływanie 
długoterminowe, występujące w okresie funkcjonowania inwestycji oraz krótkoterminowe, 
występujące w fazie realizacji inwestycji. Oddziaływanie długoterminowe związane będzie z 
eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów. Oddziaływanie długoterminowe związane 
będzie z emisją substancji do powietrza oraz hałasu, wytwarzaniem odpadów i ścieków. 
Oddziaływanie to będzie miało charakter bezpośredni. Na podstawie przeprowadzonej 
analizy ustalono, iŜ w Ŝadnym komponencie środowiska, zamierzenie inwestycyjne nie 
będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska na 
terenach sąsiednich w okresie funkcjonowania przedsięwzięcia. Oddziaływanie 
krótkoterminowe moŜe występować jedynie przy realizacji inwestycji. Oddziaływanie 
krótkoterminowe będzie oddziaływaniem krótkotrwałym, ograniczonym do czasu 
prowadzenia prac montaŜowych i ustąpi po ich zakończeniu. Nie przewiduje się aby 
oddziaływanie krótkoterminowe skutkowało zagroŜeniem dla środowiska. Oddziaływanie 
bezpośrednie przedmiotowej inwestycji związane będzie z emisją substancji do powietrza, 
emisją hałasu z urządzeń i samochodów poruszających się na terenie zakładu, 
wytwarzaniem ścieków oraz odpadów. Oddziaływanie pośrednie związane będzie ze 
zmniejszeniem strumienia odpadów, które przedsiębiorstwo będzie przetwarzać oraz 
oszczędzaniem surowców naturalnych, gdyŜ prowadzenie Inwestycji przyczyni się do 
wyodrębnienia substancji stanowiących surowce wtórne. 

Zagadnienia ochrony środowiska, oraz zmniejszenie uciąŜliwości dla ludzi ma 
szczególne znaczenie w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych, a takŜe eksploatacji 
Inwestycji jako procesu długotrwałego. Miejsce, w którym będzie magazynowany zuŜyty 
sprzęt przed poddaniem go przetwarzaniu, będzie: 

• wyposaŜone w nieprzepuszczalne podłoŜe, 
• wyposaŜone w odpowiednią ilość sorbentów niezbędnych do likwidacji ewentualnych 

odcieków, 
• wyposaŜone w zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych, 
• wyposaŜone w legalizowane urządzenie waŜące do ustalenia masy przyjętego 

zuŜytego sprzętu oraz masy odpadów powstałych ze zuŜytego sprzętu, umoŜliwiające 
wykonanie zbiorczego, elektronicznego wydruku wszystkich dokonywanych waŜeń 
odrębnie dla zuŜytego sprzętu i odrębnie dla odpadów powstałych ze zuŜytego 
sprzętu, 

• wyposaŜone w zabezpieczenia uniemoŜliwiające dostęp osobom postronnym.  
Ponadto do  rozwiązań chroniących środowisko na terenie obiektu naleŜy zaliczyć:   

• ograniczenie emisji spalin przez pojazdy cięŜarowe, poprzez wyłączanie ich silników w 
czasie załadunku lub rozładunku, 

• zastosowanie do transportu pojazdów cięŜarowych o optymalnej ładowności w celu 
ograniczenia natęŜenia ruchu w obrębie terenu Inwestycji i tras przejazdu,  

• wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń pracujących 
na terenie zakładu, co pozwoli w maksymalnym stopniu ograniczyć negatywne 
oddziaływanie na powietrze atmosferyczne, 

• czas magazynowania odpadów nie będzie przekraczał terminów magazynowania 
odpadów, określonych w art. 25 ust. 4 i 5 ustawy o odpadach, 

• eksploatację obiektu zgodnie z przepisami ochrony środowiska i przepisami 
branŜowymi, 

• prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganymi odrębnymi 
decyzjami,  

• eksploatację urządzeń zgodnie z przepisami bhp i p.poŜ. oraz zgodnie z instrukcjami 
obsługi urządzeń, 
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• utrzymanie w sprawności odpowiedniej ilości sprzętu p.poŜ. zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

• utrzymanie całości obiektu w naleŜytej sprawności i czystości. 
 Po dokonanej w niniejszym raporcie analizie oddziaływań przedsięwzięcia na 
wszystkie komponenty środowiska, stwierdza się, Ŝe nie spowodują one przekroczenia 
standardów środowiska poza terenem Inwestycji do którego Inwestor posiada tytuł prawny, 
dlatego nie ma konieczności tworzenia obszaru ograniczonego uŜytkowania ani określenia 
ograniczeń dotyczących obiektów budowlanych i przeznaczenia terenu. 
 Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscu, gdzie działalność gospodarczą 
prowadzi wiele firm z róŜnej branŜy. W związku z charakterem i skalą planowanej 
działalności, a takŜe ze względu na dosyć znaczne oddalenie najbliŜszej zabudowy 
mieszkaniowej zachodzi mała moŜliwość wystąpienia konfliktów społecznych związanych z 
realizacją przedsięwzięcia. 
Dla planowanego przedsięwzięcia monitoring będzie polegał na: 

− prowadzeniu ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów przetwarzanych i 
wytwarzanych oraz sporządzaniu i przekazywaniu zbiorczych zestawień danych o 
odpadach, zgodnie z ustawą, 

− sporządzaniu zaświadczeń o zuŜytym sprzęcie, sprawozdań o przetworzonym 
zuŜytym sprzęcie, 

− prowadzeniu ewidencji zuŜytych paliw do środków transportu i przygotowywaniu 
sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości naleŜnych opłat, 

− ewidencjonowaniu ilości zuŜywanej wody na podstawie odczytu wodomierza. 

 Analizując przedmiotową Inwestycję, moŜna stwierdzić, Ŝe zarówno przebieg prac 
montaŜowych jak i późniejsza eksploatacja nie spowodują istotnego wzrostu wpływu emisji 
zanieczyszczeń na otaczające środowisko. Prowadzenie demontaŜu sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego ma na celu wyodrębnienie ze zuŜytego sprzętu tych elementów, które 
nadają się do wykorzystania. Ponowne wykorzystanie odpadów jest działalnością 
proekologiczną, która pomaga zachować zasoby naturalne i oszczędzać energię. Sam 
proces przetwarzania i zbierania ocenia się jako neutralny pod względem wpływu na 
środowisko. 
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2. Mapa zagospodarowania terenu , skala 1: 1000.  
3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
4. Umowa wynajmu.  
5. Emisja zanieczyszczeń do powietrza.  

5.1. Wydruki  
5.2. StęŜenia średnioroczne NO2  
5.3. StęŜania maksymalne NO2  
5.4. Informacja o aktualnym stanie zanieczyszczenia powierza.  
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