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STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 

  Raport o odziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia: 

przebudowy istniejącego zakładu przetwarzania i odzysku zużytych sprzętów 

elektrycznych i elektronicznych, polegającej na wdrożeniu nowej, innowacyjnej  

technologii przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych,  odzysku i recyklingu 

czystych frakcji surowcowych; w tym montażu nowej linii produkcyjnej w budynku 

przy ul. Metalurgicznej 15C w Lublinie - opracowany został na zlecenie Inwestora: 

Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o., ul. Metalurgiczna 15C, 20 – 234 Lublin. 

Celem „Raportu…” jest przedstawienie charakterystyki planowanego 

przedsięwzięcia dla wdrażanej nowej technologii  oraz wieloaspektowa ocena 

wpływu na środowisko modernizacji w zakresie wszystkich komponentów 

środowiska, a w szczególności: ludzi, fauny, flory, powierzchni ziemi, wody,  

powietrza, oddziaływań akustycznych, dóbr materialnych i dóbr kultury oraz 

krajobrazu na etapie wdrożenia nowej technologii oraz eksploatacji produkcyjnej. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce o numerze 

ewidencyjnym 73/38 (obręb Zadębie III), położonej w gminie Lublin, powiat lubelski, 

województwo lubelskie. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w 

odległości ok. 500 m, przy ulicy Tyszowieckiej i Grygowej, na zachód od 

przedmiotowego przedsięwzięcia. Zgodnie z zapisami ww. uchwały nr 16/II/2018 

Rady Miasta w Lublinie z dnia 20 grudnia 2018 r., obszar ten również przeznaczony 

został pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Kolejna najbliżej położona 

zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 550 m od terenu 

inwestycji, przy ul. Macieja Rataja, na południe od przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Zakład zlokalizowany jest na terenie dawnego zakładu odlewniczego, przez co 

znajduje się na terenie całkowicie przekształconym antropogenicznie. Najbliższe 

otoczenie stanowi obszar zdegradowany i posiada charakter wybitnie przemysłowy. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest z lokalizowane na terenie żadnej z 

form ochrony przyrody wymienionych w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody. Planowana  inwestycja  nie  znajduje  się też na  terenie  

objętym  ochroną  pośrednią  czy bezpośrednią  ujęć  wody.  Przedmiotowe 

przedsięwzięcie nie jest również zlokalizowane na terenie obszarów wodno – 

błotnych, innych obszarów o płytkim zaleganiu wód, siedlisk łęgowych, ujść rzek ani 



Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: „Wdrożenie nowej innowacyjnej 
technologii przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych i odzyskiwania czystych frakcji 
surowcowych (re-surowców) wraz z układem instalacji do stosowania tego sposobu”. 

3 
 

terenów zagrożonych ryzykiem powodziowym. Nie jest zlokalizowane także na 

obszarach wybrzeży morskich, obszarach górskich ani leśnych.  

Na terenie i w obrębie planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty 

wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego oraz obszary o znaczeniu 

historycznym, kulturowym i archeologicznym. Na terenie inwestycji ani w jej 

sąsiedztwie nie przebiegają korytarze ekologiczne. Przedmiotowe przedsięwzięcie, 

ze względu na swój zakres oraz skalę, nie będzie miało wpływu na klimat – zarówno 

na etapie realizacji inwestycji, jak i jej eksploatacji. 

W stanie obecnym niemal cały obszar działki obejmują powierzchnie 

utwardzone z centralnie położonym budynkiem zakładu. Nieliczne powierzchnie 

nieutwardzone w otoczeniu obiektów porasta typowa roślinność występująca na 

terenach zurbanizowanych – różne gatunki traw i nieliczne drzewa. Planowana 

przebudowa nie będzie wiązała się ze zmianami zagospodarowania terenu 

przedmiotowej działki. Na jej terenie w dalszym ciągu znajdować się będzie istniejący 

Zakład o tej samej strukturze i specyfice działalności. 

Obecnie Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. prowadzi działalność w 

zakresie gospodarki odpadami w ramach zakładu przetwarzania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania zużytych baterii i 

akumulatorów. Instalację stanowią technologicznie i funkcjonalnie powiązane ze 

sobą linie produkcyjne i zakłady: 

- Zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów I stopnia (sortownia), 

- Zakład produkcji paliwa alternatywnego, 

- Zakład odzysku i recyklingu surowcowego, 

- Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

- Centrum Badawczo – Rozwojowe Recyklingu. 

Łączna zdolność przetwarzania Zakładu (w procesach odzysku, w tym 

recyklingu) nie przekracza 130.756,2 Mg/rok,  w tym 32274,2 Mg/rok odpadów 

niebezpiecznych oraz 98482 Mg/rok innych niż niebezpieczne. 

Inwestor posiada wdrożone i certyfikowane Systemy Zarządzania wg norm 

ISO: zarządzania jakością według ISO 9001:2015 oraz zarządzania środowiskiem 

wg. ISO 14001:2015 ; w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 

oraz poddawania ich procesom odzysku, w tym recyklingu metali żelaznych i 

nieżelaznych. 
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  W Zakładzie funkcjonuje również system ISO 27001:2013 w zakresie 

zarządzania bezpieczeństwem informacji w odniesieniu do wszystkich operacji 

biznesowych w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów oraz 

poddawania ich procesom odzysku, w tym recyklingu metali żelaznych i 

nieżelaznych. 

Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o., jako jedyny tego typu zakład 

przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w kraju, posiada 

nadany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Certyfikat Europejskiego 

Systemu Zarządzania Środowiskowego EMAS; (nr certyfikatu PL 2.06-004-82). 

Rejestracja w systemie eko-zarządzania i audytu EMAS oznacza spełnienie przez 

organizację najbardziej wyśrubowanych wymagań ochrony środowiska. Procedury 

stosowania systemów zarządzania są corocznie poddawane ocenie i walidacji przez 

certyfikowanych audytorów EMAS oraz akredytowaną przez Polskie Centrum 

Akredytacji (PCA)  jednostkę - TUV NORD Polska. 

Celem przedsięwzięcia jest pełne, zgodne z rozwojem stanu techniki, 

spełnienie wymagań art. 51, ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz.1688), w zakresie 

przetwarzania urządzeń działających na zasadzie wymiany temperatury.  

Wynika to ze zmiany struktury przyjmowanych do zakładu przetwarzania 

urządzeń chłodniczych, w tym rosnącego strumienia zużytego sprzętu chłodniczego, 

dla którego czynnikiem chłodniczym są substancje inne niż freony oraz fluorowe gazy 

cieplarniane – o współczynniku globalnego ocieplenia (GWP) poniżej 15, takie jak 

R290 (propan), R600 (n-butan), R600a (izobutan), R601 (n-pentan), R601a 

(izopentan), R744 (dwutlenek węgla) – w tym właściwego ich odessania i 

odpowiedniego oczyszczenia, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 

ustawy z dani 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 

niektórych fluorowych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881). 

Nieruchomość objęta inwestycją jest własnością Polskiej Korporacji 

Recyklingu Sp. z o.o. Roboty instalacyjne zostaną wykonane na podstawie 

zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, pod 

nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz branżowe. 

Zakres robót przewidziany do wykonania w związku z realizacją 

przedsięwzięcia obejmuje: montaż instalacji, układu funkcjonalnego maszyn i 

urządzeń, stanowiącej zintegrowaną, częściowo zautomatyzowaną i zrobotyzowaną 
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linię obróbczą dla zużytego sprzętu chłodniczego (lodówki) wraz z procesem odzysku 

re-surowców; wykonanie w istniejącym budynku przemysłowym nowej posadzki 

kompozytowej o powierzchni około 630 m2 oraz roboty instalacyjne związane z 

zasilaniem energetycznym linii przetwórczej w zakresie wewnętrznej instalacji 

elektrycznej. 

W związku z opracowywaniem niniejszego Raportu przeanalizowano 

szczegółowo ewentualne warianty przedsięwzięcia, w tym wariant zerowy (nie 

podejmowanie przedsięwzięcia), wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz 

racjonalny wariant alternatywny. Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, za 

wariant najkorzystniejszy dla środowiska i najbardziej optymalny uznano wariant 

proponowany przez wnioskodawcę. 

Wdrożenie nowej, innowacyjnej technologii w dotychczasowym procesie 

przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych wymuszone jest zmianami 

zachodzącymi w strukturze strumienia sprzętu trafiającego do zakładu przetwarzania. 

Ilości trafiającego do zakładu sprzętu chłodniczego systematycznie i dynamicznie 

wzrastają na skutek wymiany wyeksploatowanych urządzeń chłodniczych  oraz 

zmian technologicznych. 

Dotychczas jako czynnik spieniający pianek  w obudowie termicznej urządzeń 

chłodniczych stosowane były substancje zubożające warstwę ozonową: gazy z grupy 

freonów (SZWO); oraz fluorowane gazy cieplarniane HFC, PFC (F-gazy) o wysokim 

lub bardzo wysokim współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) -  stanowiące 

istotne zagrożenie dla środowiska; od kilkunastu lat w produkcji nowo - 

wprowadzanych na rynek urządzeń chłodniczych ogranicza się stosowanie gazów o 

wysokim poziomie negatywnego oddziaływania na środowisko, zastępując je nowymi 

czynnikami spieniającymi z grupy alkanów (pentany). Substancje te mają minimalny 

poziom współczynnika globalnego ocieplenia (GWP) oraz zerowy wpływ na poziom 

warstwy ozonowej, jednak ich uwalnianie w procesie przetwarzania zużytych 

urządzeń chłodniczych wymaga istotnych zmian stosowanych technologii, 

zważywszy na ich wysoki stopień palności i ewentualnego zagrożenia 

wybuchowością. 

Niedostosowanie stosowanych technologii zakładu do aktualnej i 

prognozowanej sytuacji spowodowałaby, że przetworzona zostałaby mniejsza ilość 

zużytego sprzętu oraz wzrastałoby ryzyko zagrożenia wystąpienia awarii 

przemysłowych i obniżenia poziomu bezpieczeństwa procesów przetwarzania. 
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Warunki środowiskowe funkcjonującego Zakładu zostały określone w Decyzji 

środowiskowej OŚ.IV.7624/DŚ/67/II/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r., wydanej przez 

Prezydenta Miasta Lublin.  

Aktualnie zakład przetwarzania  pracuje w oparciu o pozwolenie zintegrowane 

nr PZ 14/2017, znak RŚ-V.7222.12.2016.ILU, z dnia 11 maja 2017 r., wydane przez 

Marszałka Województwa Lubelskiego i odgrywa istotną rolę w procesie 

zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu miasta 

Lublina oraz całego województwa lubelskiego. Rolę i zadania Zakładu w systemie 

gospodarowania odpadami uwzględnia Wojewódzki plan gospodarki odpadami. 

W aktualnej decyzji administracyjnej (PZ 14/2017) została  także 

uwzględniona projektowana linia przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych. Nie 

mniej jednak,  zważywszy na istotną zmianę w zakresie planowanej przebudowy 

technologii zakładu oraz fakt, iż działalność zakładu w zakresie przetwarzania 

odpadów – na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. ”w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko„ (tekst jednolity – Dz.U. 2016 r.poz.71), stanowiącego transpozycję 

załącznika Nr I i II Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13 

grudnia 2011 r. „ w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne”  - kwalifikowana jest 

do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zdecydowano o 

przeprowadzeniu analizy i wykonaniu niniejszego raportu. 

Na etapie realizacji inwestycji, ze względu na charakter i zakres prac, nie 

przewiduje się wykorzystywania wody, energii cieplnej ani surowców. W związku z 

koniecznością utworzenia nowej posadzki wykorzystane zostanie ok. 630 m2 

materiału kompozytowego. Montaż projektowanej linii wiązać się będzie z 

podwyższonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną (praca urządzeń 

montażowych – w zależności od sprzętów wykorzystywanych Wykonawcę) oraz 

wykorzystaniem paliw na potrzeby transportu poszczególnych elementów linii. 

Transport w całości leżeć będzie po stronie dostawcy. 

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się istotnych zmian w tym 

zakresie w stosunku do stanu obecnego. Zakład nie korzysta z poboru wód 

powierzchniowych ani z poboru wód podziemnych. Woda na cele socjalno-bytowe 

dostarczana jest siecią wodociągową. Woda w zakładzie zużywana jest przede 

wszystkim w celach porządkowych oraz socjalnych pracowników Zakładu. Łącznie 
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szacunkowe maksymalne zużycie wody na cele socjalne i porządkowe kształtuje się 

na poziomie 1500 m3 rocznie. Pojazdy i maszyny robocze używane na terenie 

zakładu zasilane są gazem propan-butan, którego roczne zużycie ocenia się na 

poziomie ok. 7 Mg. Na terenie Instalacji IPPC zużywane są różnego rodzaju surowce 

i materiały, jednak ich ilościowe określenie jest trudne do oszacowania ze względu 

różne zapotrzebowanie oraz zmienność w czasie. Materiały można podzielić na 

poszczególne grupy: materiały biurowe (tonery, papier, przybory piśmiennicze itp.), 

środki ochrony osobistej pracowników i środki czystości, części zamienne oraz 

zużywalne elementy maszyn i urządzeń (filtry olejowe, pasy transmisyjne, opony, 

uszczelki itp.), środki dezynfekcyjne i deratyzacyjne. W związku z realizacją 

przedsięwzięcia  przewiduje się zwiększenie zapotrzebowania na energię, 

proporcjonalnie do wzrostu ilości przetwarzanych odpadów. Nie mniej, w stosunku do 

dotychczas stosowanych technologii w zakresie przetwarzania urządzeń 

chłodniczych, wdrożenie nowej innowacyjnej technologii przyniesie, w stosunku do 

tej samej ilości przetwarzanych zużytych urządzeń chłodniczych, znaczący spadek 

zapotrzebowania na energię i tym samym oszczędności powodujące w konsekwencji 

obniżenie zapotrzebowania na energię zużywaną w całym cyklu procesu 

przetwórczego o ponad 45 % w stosunku do dotychczas stosowanych metod i tym 

samym obniżenie indeksu ICO2 („carbon efficient index”) w całym cyklu życia 

produktu; 

Przewidywane dla przedmiotowego przedsięwzięcia rozwiązania chroniące 

środowisko, z podziałem na etap budowy i etap eksploatacji będą miały charakter 

techniczno – organizacyjny, obejmować będą oddziaływania na klimat akustyczny, 

gospodarkę odpadami, środowisko gruntowo – wodne oraz emisje do powietrza. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie będzie występowało oddziaływanie 

zarówno na wody podziemne, jak i powierzchniowe. Eksploatacja instalacji nie 

będzie wiązała się z powstawaniem ścieków przemysłowych.  Na etapie eksploatacji 

będą powstawały niewielkie ilości ścieków bytowych, które będą odprowadzane do 

kanalizacji zakładu, a następnie do  miejskiej oczyszczalni ścieków za pomocą 

istniejącego przyłącza. Na terenie Zakładu powstawać będą wody opadowe z dróg, 

placów oraz powierzchni dachowych obiektów kubaturowych. Wody opadowe 

odprowadzane będą z terenu zakładu do kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 

poprzedzonej separatorem. 
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W przypadku omawianej inwestycji na etapie realizacji głównym źródłem 

emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza będą procesy spalania paliw 

(benzyny i oleju napędowego) w silnikach samochodów dostawczych i sprzętu 

montażowego. Czas  trwania  przedmiotowej  emisji  zanieczyszczeń  będzie 

niewielki  i  będzie  ograniczał  się  do  czasu  realizacji  inwestycji. Na etapie 

eksploatacji emisje do powietrza generowane mogą być przez procesy 

technologiczne (emisja zorganizowana) oraz transport (ruch pojazdów przywożących 

i wywożących przetwarzany sprzęt). 

W trakcie realizacji inwestycji głównym źródłem hałasu emitowanego do 

środowiska będą samochody, maszyny i urządzenia. Etap realizacji cechuje się 

krótkotrwałością i takiż charakter będzie posiadało oddziaływanie. Najistotniejszym  

etapem  dla  określenia  wielkości  (natężenia)  i  zasięgu  oddziaływania 

akustycznego, zdecydowanie większym niż etap realizacji przedsięwzięcia, będzie 

etap jego funkcjonowania. Dla niego też przeprowadzono szczegółowa analizę 

wielkości i zasięgu oddziaływania. Do analiz wykorzystano program HPZ’2001, który 

jest numeryczną realizacją metody określania immisji hałasu wytwarzanego przez 

istniejące, modernizowane lub projektowane źródła hałasu przemysłowego. 

W trakcie realizacji inwestycji dominować będą odpady związane z 

prowadzeniem prac budowlanych, tj. instalacyjnych, montażowych i 

wykończeniowych. Sposoby postępowania z odpadami zapewniać będą maksymalne 

ograniczenie ich wpływu na środowisko. W związku z realizacją niniejszego 

przedsięwzięcia – montażu nowej linii przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych 

– nie przewiduje się zmian w dotychczas dopuszczonych rodzajach i ilościach 

odpadów wytwarzanych, przetwarzanych ani zbieranych. Na etapie aktualizacji 

obecnego pozwolenia zintegrowanego Wnioskodawca zaktualizuje je w zakresie 

ilości i rodzajów przetwarzanych odpadów. 

W  związku  z  realizacją  przedsięwzięcia  nie  wystąpi  oddziaływanie  

transgraniczne. 

Analiza przedsięwzięcia wykazała, że ryzyko skumulowania oddziaływań z 

planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami dotyczyć może jedynie 

emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Omawiane przedsięwzięcie  realizowane jest na terenie, który nie został 

oznaczony jako zagrożony powodzią lub podtopieniami. Ponadto inwestycja leży 

poza obszarami występowania silnych ruchów tektonicznych lub działań niszczących 
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związanych z ruchem zakładów górniczych. W związku z powyższym, w zakresie 

możliwości wystąpienia ryzyka katastrofy naturalnej, prawdopodobieństwo jej 

wystąpienia jest minimalne i pomijalne w niniejszej analizie. 

Przestrzeganie zasad i reżimu technologicznego, szkolenie pracowników oraz  

wyposażenie  obiektu  w  odpowiednią  infrastrukturę  podlegającą  stosownym 

przeglądom  powoduje,  że  ryzyko  wystąpienia  awarii  lub  katastrofy  budowlanej  

jest niewielkie. 

Przedmiotowa inwestycja nie stwarza zagrożenia poważną awarią 

przemysłową i nie stanowi źródła nadzwyczajnego zagrożenia środowiska. 

Wszelkie prace rozbiórkowe i demontażowe związane z realizacją 

przedmiotowego przedsięwzięcia wykonane zostaną wewnątrz istniejącego budynku 

Zakładu. 

Realizacja ani eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie 

wiązała się z ponadnormatywnym oddziaływaniem na środowisko w otoczeniu 

Zakładu.  

Zakład przyjmuje odpady niebezpieczne, inne niż niebezpieczne i obojętne. W 

zakładzie wydzielono miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych – 

zebranych i wytworzonych w trakcie procesów odzysku. Zastosowane 

zabezpieczenia techniczne zapewniają, iż przyjmowane i wytwarzane odpady 

niebezpieczne nie stanowią zagrożenia zarówno dla okolicznych terenów, jak i dla 

ludności. 

W trakcie eksploatacji Zakładu zużywana jest energia elektryczna, gaz do 

wózków widłowych, a do napędu pojazdów olej napędowy. Energia i paliwa 

wykorzystywane są racjonalnie i efektywnie, w sposób maksymalnie ograniczający 

zbędne zużycie, stosowane urządzenia i pojazdy są nowoczesne i sprawne 

technicznie, wyeliminowane zostały niepotrzebnie wydłużone odległości 

przemieszczania na terenie Zakładu oraz wielokrotne postępowanie z tymi samymi 

odpadami. Realizacja inwestycji zwiększy efektywność wykorzystywanej energii 

poprzez zamianę obecnego kotła gazowego dwufunkcyjnego z zasobnikiem c.w. (24 

kW) na nowoczesny kogenerator o tej samej mocy, wyposażony w generator 

asynchroniczny, pracujący równolegle z siecią energetyczną. 

Zakład jest instalacją wyposażoną w nowe urządzenia techniczne oraz 

stosującą technologie zapewniające najefektywniejsze wykorzystanie paliw, energii, 

surowców, wody i przestrzeni. Zintegrowanie punktu zbierania odpadów z instalacją 
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do sortowania i odzysku odpadów umożliwia funkcjonowanie systemu gospodarki 

odpadami na terenach obsługiwanych przez zakład. Zastosowana technologia 

sortowania i przetwarzania odpadów zapewnia optymalny poziom produkcji paliwa 

alternatywnego. 

Rozwiązania techniczne stosowane obecnie w Zakładzie oraz planowane do 

realizacji w związku z przedmiotową inwestycją są efektem postępu naukowo – 

technicznego, jaki dokonuje się w gospodarce odpadami. Zakład, w związku z 

realizacją przedsięwzięcia, spełniać będzie tzw. najlepsze dostępne techniki (BAT). 

Inwestor dysponuje tytułem prawnym do terenu przedsięwzięcia, stąd nie 

zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

W związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się wystąpienia konfliktów 

społecznych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. 

Zakład funkcjonuje w oparciu o pozwolenie zintegrowane – Decyzję nr 

14/2017, znak RŚ-V.7222.12.2016.ILU, z dnia 11 maja 2017 r., wydaną przez 

Marszałka Województwa Lubelskiego. Punkt I.7 wyżej wymienionego pozwolenia 

szczegółowo określa zakres i sposób monitorowania instalacji, w tym 

ewidencjonowania ilości i rodzaju odpadów oraz wielkości emisji. 

Planowane przedsięwzięcie zmierza do dostosowania technologii zakładu do 

wymagań najnowszych, najlepszych dostępnych technik (BAT) w zakresie 

przetwarzania urządzeń chłodniczych określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji 

(WE 2018/1147) z 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące 

najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów 

zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE), co 

bezpośrednio przyczyni się do istotnego zmniejszenia oddziaływania zakładu na 

środowisko, w tym ograniczenia możliwości powstawania emisji, także 

niezorganizowanych.  

Likwidacja zakładu jest mało prawdopodobna. Zakładając jednak, że 

ewentualna likwidacja zakładu będzie mieć miejsce, to może ona przebiegać w 

wariantach: likwidacja częściowa i całkowita. 

Autor opracowywania nie napotkał trudności wynikających z niedostatków 

techniki lub luk we współczesnej wiedzy przy opracowywaniu niniejszego Raportu. 

W związku  z realizacją, w fazie wdrożenia jak  i eksploatacji przedmiotowej 

inwestycji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko gruntowo – wodne. 
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Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zmienia w istotny sposób klimatu 

akustycznego na analizowanym terenie. Nie dojdzie do przekroczenia  

dopuszczalnych norm jakości środowiska w odniesieniu do najbliższych terenów 

objętych ochroną – oddalonych o ponad 500 m, czyli  terenów zabudowy o 

charakterze mieszkalnym. 

Na  podstawie  obliczeń  analitycznych  ustalono,  iż  emisja  zanieczyszczeń 

do powietrza, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, nie będzie stanowiła 

ponadnormatywnego negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Teren Zakładu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

oznaczony jest symbolem  3P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i 

magazynów.  W sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują „tereny wrażliwe”, 

tj.: przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.  

Całość planowanych działań w zakresie „przebudowy” wykonana zostanie w 

obrębie nieruchomości należącej do Inwestora, w budynku należącym do Polskiej 

Korporacji Recyklingu Sp. z o.o., w którym obecnie prowadzone są procesy 

przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

W związku z powyższym, według naszej oceny i analizy - przedmiotowa 

inwestycja nie powinna przyczynić się do powstania konfliktów społecznych. 

Raport o oddziaływaniu na środowisko został opracowany w celu uzyskania 

przez Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia. 
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1. WSTĘP 

 

1.1 Podstawa wykonania opracowania 

 

Podstawą  formalną  wykonania  pracy  jest  zlecenie  sporządzenia  

dokumentacji, stanowiącej  załącznik  do  wniosku  o  uzyskanie  decyzji  o  

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla 

przebudowy zakładu przetwarzania i odzysku sprzętów elektrycznych i 

elektronicznych, polegającej wdrożeniu nowej innowacyjnej technologii przetwarzania 

zużytych urządzeń chłodniczych i odzyskiwania czystych frakcji surowcowych (re-

surowców), wraz z układem instalacji do stosowania tego sposobu realizowanej w 

ramach rozwoju technologicznego, funkcjonującej od 2007 r. instalacji - zakładu 

przetwarzania i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 

istniejącym budynku przemysłowo-biurowym przy ul. Metalurgicznej 15C w Lublinie”. 

Raport został opracowany na zlecenie Inwestora: Polska Korporacja Recyklingu 

Sp. z o.o. w Lublinie. 

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegająca na przebudowie 

istniejącego zakładu przetwarzania poprzez montaż nowej linii przetwarzania 

zużytych urządzeń chłodniczych. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi wdrożenie 

nowej technologii w zakresie destrukcji i odzyskiwania re-surowców ze zużytych 

urządzeń chłodniczych w budynku zlokalizowanym przy ul. Metalurgicznej 15C, 20-

234 Lublin (działka nr 73/38, obręb 45, ark.9) 

Przedmiotowa dokumentacja, zgodnie z art. 74 ust. 1 oraz 2 ustawy o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jest elementem 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. z 2018r., poz. 2081, z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815, 1924, 2170). 
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1.2 Podstawa prawna 

 

Niniejsze  opracowanie  wykonano  zgodnie  z  obowiązującymi  uregulowaniami 

prawnymi i w oparciu o następujące materiały: 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia  2001 r. Prawo  ochrony  środowiska (Dz. U. 2001 

Nr 62 poz. 627 z późn. zm.),  

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),  

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 21 z późn. 

zm.),  

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923), 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 

poz. 1839),  

6. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  14  czerwca  2007  roku  w  sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 

z późn. zm.),  

7. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031 z późn. 

zm.), 

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 

880 z późn. zm.),  

9. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. 

zm.), 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 Nr 8 poz. 70), 

11.  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym (Dz.U. 2019 poz. 1895), 

12. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę 

ozonową oraz niektórych fluorowych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 

881), 
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13.  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. 2017, poz. 2187 z późn. zm.), 

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie 

wymagań dla urządzeń i systemów ochrony przeznaczonych do użytku w 

atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. 2016 poz. 817), 

15. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie 

przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych. 

 

 
1.3  Cel i zakres opracowania 

 

         Przedmiotowe opracowanie stanowi zgodnie z art. 74 ust. 1 oraz  2 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630, 1501, 

1589, 1712, 1815, 1924, 2170), załącznik do wniosku o wydanie przez uprawniony 

organ,  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na realizację 

przedsięwzięcia. 

W  związku  z  planowanym  przedsięwzięciem  i  oceną  jego  oddziaływania  na 

środowisko przeprowadzono klasyfikację zamierzenia inwestycyjnego w odniesieniu 

do  przepisów  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  

o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  

oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. 

poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815, 1924, 2170) oraz aktu wykonawczego  tejże  

ustawy,  jakim  jest  rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  10 września 2019 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 

poz. 1839). W ramach  analizy  odniesiono  się  do następujących zapisów 

powyższego rozporządzenia: 

• § 3 ust. 2 pkt 1 w powiązaniu z § 2 ust. pkt 45 – jako przebudowa zakładu 

przetwarzania 

a) w rozumieniu art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 i 1479 oraz z 

2019 r. poz. 125 i 1403), w których następuje demontaż obejmujący usunięcie ze 

zużytego sprzętu niebezpiecznych: substancji, mieszanin i części składowych,  
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b) zużytych baterii lub zużytych akumulatorów przetwarzanych w sposób, o 

którym mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 

bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521 i 1403), prowadzące 

przetwarzanie i recykling zużytych baterii i akumulatorów stanowiących odpady 

niebezpieczne. 

W związku z powyższym, a także w oparciu o pismo Prezydenta Miasta Lublin z 

dnia 07.06.2018r. nr OŚ-OD-I.6220.100.2018, w odniesieniu do przedmiotowej 

inwestycji wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia.  

 

1.4 Informacje o Inwestorze 

 

Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o.  

ul. Metalurgiczna 15C 

20-234 Lublin 

 

KRS - 0000255149 

NIP - 9462513135 

REGON - 060131617 

 

1.5 Tytuł prawny 

 

Inwestor Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości położonej w Lublinie, przy ul. Metalurgicznej 15C, oznaczonej w 

rejestrze gruntów numerem ewidencyjnym: 73/38, o powierzchni 6518 m2., dla której 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, prowadzi Księgę 

Wieczystą o numerze: LU1S / 00002514/7 oraz właścicielem położonego na niej 

budynku przemysłowego (nr 0046.AR_9.73/38.1_BUD), o powierzchni 2 973 m2. 

Inwestor jest właścicielem i użytkownikiem instalacji objętej wnioskiem. 
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2. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce o numerze 

ewidencyjnym 73/38 (obręb Zadębie III), położonej w gminie Lublin, powiat lubelski, 

województwo lubelskie. 

 

Zgodnie z zapisami uchwały nr 16/II/2018 Rady Miasta w Lublinie z dnia 20 

grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Lublin w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, część IV – 

obszar A, stanowiącej załącznik do niniejszego opracowania, teren na którym 

zlokalizowany jest Zakład oznaczony jest symbolem  3P – tereny obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów. Tym samym stwierdza się, że zamierzenie 

inwestycyjne  jest  zgodne  z  zapisami  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

Pod względem administracyjnym Zakład znajduje się we wschodniej części 

miasta Lublin, w dzielnicy przemysłowej Zadębie, na terenach po byłej Odlewni 

Żeliwa „Ursus” i ograniczony jest ulicami Metalurgiczną i Grygowej. 

 Instalacja sąsiaduje z: 

 od strony południowej – firmą SZTYRLIC- Ryszard Sturlis (ratownictwo drogowe, 

przetwarzanie odpadów z wyburzeń i remontów); Centrum Metal Odczynniki 

Chemiczne (produkcja chemiczna); terenami urządzeń kolejowych PKP i 

nieużytkami; 

 od strony zachodniej –  firmą SZTYRLIC- Ryszard Sturlis, (j.w.); 

 od strony północno-wschodniej – firmą  HUTTENES – ALBERTUS (produkcja 

pomocnicza dla odlewnictwa); 

 od strony wschodniej – z drogą prywatną, której współwłaścicielem jest 

wnioskodawca oraz terenem stanowiącym nieużytki po wyburzeniu hali 

produkcyjnej dawnej odlewni Ursus. 
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Lokalizację przedsięwzięcia przedstawia Rysunek 1: 

 

Rys. 1. Lokalizacja przedsięwzięcia 

 

 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 500 m, przy ulicy 

Tyszowieckiej i Grygowej, na zachód od przedmiotowego przedsięwzięcia. Zgodnie z 

zapisami ww. uchwały nr 16/II/2018 Rady Miasta w Lublinie z dnia 20 grudnia 2018 

r., obszar ten również przeznaczony został pod obiekty produkcyjne, składy i 

magazyny. Kolejna najbliżej położona zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w 

odległości ok. 550 m od terenu inwestycji, przy ul. Macieja Rataja, na południe od 

przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 

Inwestycja położona jest na terenie miasta Lublin. Lublin jest miastem na prawach 

powiatu, zlokalizowanym we wschodniej Polsce. Miasto jest stolicą województwa 

lubelskiego i zarazem centralnym ośrodkiem aglomeracji lubelskiej. Powierzchnia 

Lublina obejmuje obszar 149,5 km2. Zgodnie z danymi GUS, w lutym 2019 roku 

miasto zamieszkiwało 339 682 osoby, co daje gęstość zaludnienia na poziomie 2303 

os./km2. 
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Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną Polski wg. J. Kondrackiego (Geografia 

regionalna Polski, PWN 2001) miasto Lublin położone jest na Wyżynie Lubelskiej. 

Pod względem morfologicznym teren zakładu jest położony w obrębie Wyżyny 

Lubelskiej i wchodzi w skład Płaskowyżu Świdnickiego. Powierzchnia terenu jest 

płaska. Rzędne terenu w granicach opracowania wynoszą 192,2 – 192,75 m n.p.m. 

W odległości ok. 3,6 km w kierunku północno – zachodnim przepływa rzeka 

Bystrzyca.  

Pod względem geologicznym omawiany obszar usytuowany jest w środkowej części 

Niecki Lubelskiej. W budowie geologicznej omawianego terenu biorą udział osady 

morskie wieku kredowego wykształcone w postaci margla w stropie silnie 

zwietrzałego. Osady kredowe przykryte są czwartorzędowymi, plejstoceńskimi 

utworami akumulacji eolicznej i deluwiami wykształconymi w postaci: 

 glin, 

 glin pylastych, 

 glin piaszczystych z przewarstwieniami piasków pylastych, 

 pyłów. 

Miąższość pokrywy czwartorzędowej łącznie z nasypami wynosi na tym terenie 

zaledwie od 0,5 do 2,4 m p.p.t. Miąższość nasypów wynosi od 0,2 m do 1,4 m.  

Woda gruntowa w tym rejonie występuje w spękanych osadach kredowych na 

głębokości około 20 m p.p.t. 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dzielnicy Hajdów – 

Zadębie. Jest to dzielnica o charakterze przemysłowym, położona we wschodniej 

części miasta pomiędzy Bystrzycą, linią kolejową Lublin-Łuków, Mełgiewską, 

Tokarską, terenami kolejowymi, a wschodnią granicą miasta. Znaczny obszar 

dzielnicy zajmują obszary przemysłowe i poprzemysłowe (w tym po dawnej odlewni 

URSUS), tworzone od lat pięćdziesiątych XX w. w oparciu o rozbudowaną tu 

infrastrukturą kolejową. Pozostałe tereny dzielnicy to grunty rolne oraz fragmenty 

dawnego osadnictwa wiejskiego wzdłuż ulic Turystycznej i Zadębie, stopniowo 

nabierającego charakteru podmiejskiego.  

Dzielnica jest dobrze skomunikowana. Przebiegają tu drogi krajowe i 

wojewódzkie  dwujezdniowe z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami;  (ulice Mełgiewska, 

Grygowej, Turystyczna) oraz tzw. „duża” i „mała” obwodnica miasta wraz z węzłami 
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komunikacyjnymi), jak i linie kolejowe o charakterze tranzytowym przeznaczone dla 

transportu towarowego, które zapewniają bezkolizyjność transportową z istniejącą 

zabudową . 

Na terenie dzielnicy, w dolinie rzeki Bystrzycy znajduje się miejska 

oczyszczalnia ścieków, z którą teren, na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie 

połączony  jest siecią kolektorów kanalizacji sanitarnej oraz burzowej o odpowiedniej 

do charakteru zabudowy, przepustowości. Inwestor posiada stosowne umowy z 

MPWiK w zakresie odprowadzenia wody i ścieków bytowych z nieruchomości. 

 

Przeprowadzona na terenie inwestycji wizja lokalna ujawniała: 

 Brak  jakichkolwiek  obiektów  cennych  przyrodniczo,  leśnych  kompleksów 

promocyjnych, obszarów ochrony uzdrowiskowej, pomników przyrody, 

 Brak obiektów podlegających ochronie konserwatora zabytków, 

 Brak  występowania  pomników  wpisanych  na  „listę  dziedzictwa  

światowego użytki ekologiczne”,  

 Brak  istnienia  innych  form  ochrony  przyrody  ustanowionych  na  podstawie 

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 92 poz. 880 w zasięgu 

planowanej inwestycji. 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

formami ochrony przyrody są parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki 

krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki 

przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – 

krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Przedmiotowe 

przedsięwzięcie nie jest z lokalizowane na terenie żadnej z ww. form ochrony 

przyrody. Położenie inwestycji w stosunku do obszarów chronionych szczegółowo 

opisane zostało w Rozdziale 10. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego 

oddziaływania przedsięwzięcia. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w 

sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych, teren miasta 

Lublin w całości zlokalizowany jest w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych 

GZWP nr 406 Zbiornik Niecka lubelska (Lublin). GZWP nr 406 obejmuje 
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powierzchnię 7 476,7 km2, stanowiąc tym samym jeden z największych zbiorników 

wód podziemnych w Polsce. Zbiornik wód podziemnych nr 406 występuje w   skałach   

górno-kredowych Niecki Lubelskiej i odznacza się wysoką jakością wód. Główny 

poziom wodonośny występuje w silnie spękanych węglanowych utworach górnej 

kredy (opoki i margle) oraz częściowo paleocenu (gezy). Jego zasilanie odbywa się 

przez infiltrację (przesiąkanie) wód opadowych przez przepuszczalne otwory 

powierzchniowe oraz za pośrednictwem dopływu podziemnego. W ramach GZWP nr 

406 ustanowiony został obszar ochronny zbiornika wód podziemnych Niecka 

Lubelska – lubelski obszar szczególnej ochrony, obejmujący miasto Lublin oraz 

tereny ościenne. 

Najbliższym ciekiem względem obszaru inwestycji jest Dopływ spod Świdnika, 

przepływający w odległości ok. 2 km w kierunku północnym. Do rzeki Bystrzycy 

odległość wynosi ok. 3,6 km w kierunku północno – zachodnim. Strop wód 

podziemnych znajduje się na głębokości 10-20 m p.p.t. 

 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie jednolitej części wód 

powierzchniowych oznaczonych kodem europejskim PLRW200001524699 o nazwie 

„Bystrzyca od Zb. Zemborzyckiego do ujścia”. 

 

Identyfikacja JCWP 

Europejski kod JCWP PLRW200001524699 

Nazwa JCWP Bystrzyca od zb. Zemborzyckiego do ujścia 

Kategoria Rzeczna część wód 

Typ Średnia rzeka wyżynna 

Status Naturalna część wód 

Stan JCWP Zły 

Cel środowiskowy Dobry stan chemiczny i dobry stan 
ekologiczny 

Region wodny RZGW Środkowej Wisły – RZGW Warszawa 

Ocena  ryzyka  nieosiągnięcia  celów  
środowiskowych 

Zagrożona – brak możliwości technicznych 

 

JCWP zagrożona jest ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. W 

zlewni JCWP nie zidentyfikowano jednak presji mogącej być przyczyną 

występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie 

szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań 

naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia stanu dobrego zapewni 



Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: „Wdrożenie nowej innowacyjnej 
technologii przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych i odzyskiwania czystych frakcji 
surowcowych (re-surowców) wraz z układem instalacji do stosowania tego sposobu”. 

23 
 

ewaluację działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o 

zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod 

kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót 

hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania 

oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych. 

Omawiana JCWP nie należy do części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, 

w tym obszarów wyznaczonych jako kąpieliska. JCWP zalicza się do części wód 

wyznaczonych jako obszary wrażliwe na substancje biogenne oraz znajduje się w 

obszarze przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub 

poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. 

 

W odniesieniu do wód podziemnych przedmiotowa Inwestycja zlokalizowana 

jest w obrębie JCWPd PLGW200089. 

 

Identyfikacja JCWPd 

Europejski kod JCWP PLGW200089 

Numer JCWP 89 

Powierzchnia 1319,9 km2 

Dorzecze Wisły 

Region wodny RZGW Środkowej Wisły – RZGW Warszawa 

Ocena stanu ilościowego Dobry 

Ocena stanu jakościowego Dobry 

Ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego 
stanu chemicznego 

Niezagrożona 

 

JCWPd 89 charakteryzuje się znaczną nadwyżką zasobów wód podziemnych 

w odniesieniu do wielkości poboru wynoszącego ok. 50 % wielkości zasobów, przy 

czym pobór jest skoncentrowany głównie w rejonie Lublina, gdzie jego wielkość 

ponad dwukrotnie przewyższa wartość modułu zasobów dyspozycyjnych. Strefa 

aktywnej wymiany wód w obrębie kredy górnej sięga 100-150 m p.p.t. Użytkowe 

poziomy wodonośne związane są z tą strefą. Wody o mineralizacji >1 g/dm3  

występują w utworach kredy dolnej, jury oraz niektórych ogniw paleozoiku. Strop 

kredy dolnej występuje na głębokości 900 -1100 m. Na obszarze JCWPd na ogół nie 

występują zanieczyszczenia wód podziemnych, jedynie lokalnie na obszarze Lublina 

(w okolicy magazynów paliw płynnych przy ul. Zemborzyckiej) stwierdzono 

zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi. Wody dobrej jakości, wymagają na 
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ogół prostego uzdatniania.  

 

Planowana  inwestycja  nie  znajduje  się  na  terenie  objętym  ochroną  

pośrednią  czy bezpośrednią  ujęć  wody.  Wykorzystanie  istniejących  urządzeń  

podczyszczających oraz ich eksploatacja zgodnie z dokumentacją techniczno-

ruchową, a także bieżąca kontrola i wykonywanie przeglądów zgodnie z zaleceniami 

producenta  oraz  wymogami  prawnymi  powoduje,  iż  zamierzony  sposób 

zagospodarowania wód opadowych i roztopowych nie ma negatywnego  wpływu na 

jakość i stan wód powierzchniowych i podziemnych, wobec czego należy stwierdzić, 

iż pozostanie bez wpływu na środowisko gruntowo – wodne. 

Biorąc pod uwagę wielkość i charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się by 

mogło się no przyczynić do pogorszenia stanu oraz oddalenia w czasie osiągnięcia 

celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie obszarów 

wodno – błotnych, innych obszarów o płytkim zaleganiu wód, siedlisk łęgowych, ujść 

rzek ani terenów zagrożonych ryzykiem powodziowym. Nie jest również 

zlokalizowane na obszarach wybrzeży morskich, obszarach górskich ani leśnych. Na 

terenie inwestycji ani w jej sąsiedztwie nie przebiegają korytarze ekologiczne 

 

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie będzie zachodziła konieczność 

wykorzystywania wody na etapie przebudowy inwestycji. Przebudowa opierać się 

będzie na utworzeniu nowej linii przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych. 

Wodę pitną dla potrzeb pracowników pracujących przy montażu linii zapewni 

Wykonawca. Niekorzystne oddziaływania jakie mogą wystąpić na etapie realizacji 

przedsięwzięcia związane mogą być wyłącznie z ewentualną awarią pojazdów 

transportowych i maszyn montażowych. W celu ograniczenia możliwości wystąpienia 

takich sytuacji wykonawca używać będzie sprzętu sprawnego technicznie i 

przestrzegać instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń. Wykonawca zobligowany 

zostanie do posiadania sorbentów wychwytujących do likwidacji  ewentualnych 

wycieków substancji ropopochodnych i innych, mogących zanieczyścić środowisko 

gruntowo – wodne.  
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Ze względu na zakres przebudowy nie przewiduje się istotnej zmiany sposobu 

ani ilości użytkowania wody na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w stosunku do 

stanu obecnego. 

 

W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty wpisane do 

rejestru zabytków województwa lubelskiego oraz obszary o znaczeniu historycznym, 

kulturowym i archeologicznym. Ponadto, na terenie tym nie znajdują się zabytki 

utworzone na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. 2017, poz. 2187 z późn. zm.). Najbliższy obiekt wpisany do 

Rejestru zabytków nieruchomych Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Lublinie zlokalizowany jest w odległości ok. 1,6 km na południe – zespół 

dworsko – pałacowy Felin (A/967), w skład którego wchodzi dwór oraz park z aleją 

dojazdową i przyległym terenem otuliny. 

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana w istniejącym budynku i nie 

będzie wymagała zajęcia dodatkowych terenów. Tym samym przedsięwzięcie nie 

będzie oddziaływało na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy.  

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie, ze względu na swój zakres oraz skalę, nie będzie 

miało wpływu na klimat – zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i jej eksploatacji. 

 

 

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu 

budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i 

pokrycie szatą roślinną 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce o numerze 

ewidencyjnym 73/38 (obręb Zadębie III), położonej w gminie Lublin, powiat lubelski, 

województwo lubelskie. 

W stanie obecnym niemal cały obszar działki obejmują powierzchnie 

utwardzone z centralnie położonym budynkiem zakładu. Nieliczne powierzchnie 

nieutwardzone w otoczeniu obiektów porasta typowa roślinność występująca na 

terenach zurbanizowanych – różne gatunki traw i nieliczne drzewa. Planowana 

przebudowa nie będzie wiązała się ze zmianami zagospodarowania terenu 
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przedmiotowej działki. Na jej terenie w dalszym ciągu znajdować się będzie istniejący 

Zakład o tej samej strukturze i specyfice działalności. 

Powierzchnia działki objętej przedmiotowym przedsięwzięciem wynosi 6518 

m2. Budynek położony na działce posiada dwie kondygnacje nadziemne w części 

socjalno – biurowej oraz jedną kondygnację w części produkcyjno – magazynowej. 

Budynek to obiekt w kształcie prostokąta o wymiarach 78,8 m x 36,8 m. Wysokość 

budynku wynosi 7,6 m. Powierzchnia budynku wynosi 2 973 m2, natomiast jego 

kubatura 22400 m3.  

Powierzchnia zabudowy działki pod budynek wynosi 2973 m2 i stanowi 

45,61% całej jej powierzchni. Powierzchnie utwardzone placów i dróg zajmują około 

3295 m2, stanowiąc jednocześnie 50,55 % terenu działki. Powierzchnia biologicznie 

czynna zajmuje około 250 m2, co stanowi 3,84 % całego terenu działki. 

Lokalizację budynku względem granic działki oraz obszarów sąsiadujących 

przedstawia Rysunek 3. 

 

Rys. 3. Lokalizacja budynku względem granic działki obszarów sąsiadujących. 
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Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie 

gospodarki odpadami w ramach zakładu przetwarzania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania zużytych baterii i 

akumulatorów. Instalację stanowią technologicznie i funkcjonalnie powiązane ze 

sobą linie produkcyjne i zakłady: 

- Zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów I stopnia (sortownia), 

- Zakład produkcji paliwa alternatywnego, 

- Zakład odzysku i recyklingu surowcowego, 

- Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

- Centrum Badawczo – Rozwojowe Recyklingu, 

o łącznej zdolności przetwarzania, (w procesach odzysku, w tym recyklingu) – 

130.756,2 Mg/rok  w tym 32274,2 Mg/rok odpadów niebezpiecznych oraz 98482 

Mg/rok innych niż niebezpieczne. 

Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie 

zbierania, sortowania, transportu, magazynowania, odzysku i recyklingu odpadów. 

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 

- 38,32,Z   -  Odzysk surowców z materiałów segregowalnych; (dział. przeważająca); 

- 38,31,Z  -   Demontaż wyrobów zużytych; 

- 38,11,Z  -   Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; 

- 38,12,Z  -   Zbieranie odpadów niebezpiecznych; 

- 38,22,Z  -   Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych; 

- 49,41,Z  -  Transport drogowy towarów; 

- 68,20,Z  -  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 

. 

Lokalizacja oraz warunki środowiskowe Zakładu zostały określone decyzję 

środowiskową OŚ.IV.7624/DŚ/67/II/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. wydaną przez 

Prezydenta Miasta Lublin.  

Zakład funkcjonuje w oparciu o pozwolenie zintegrowane nr PZ 14/2017, znak 

RŚ-V.7222.12.2016.ILU, z dnia 11 maja 2017 r., wydane przez Marszałka 

Województwa Lubelskiego. Pozwolenie zezwala na eksploatację wszystkich ww. 

instalacji, została w nim już ujęta także projektowana linia przetwarzania zużytych 

urządzeń chłodniczych. Analiza planowanego przedsięwzięcia wykazała, że po 

zakończeniu przebudowy konieczna będzie zmiana udzielonego już pozwolenia 
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zintegrowanego, w tym zastąpienie 4 obecnych emitorów jednym (1) nowym, a także 

weryfikacja (zmniejszenie) ilości emitowanych zanieczyszczeń do powietrza. 

 

Inwestor posiada wdrożone i certyfikowane Systemy Zarządzania wg norm 

ISO: zarządzania jakością według ISO 9001:2015 oraz zarządzania środowiskiem 

wg. ISO 14001:2015 ; w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 

oraz poddawania ich procesom odzysku, w tym recyklingu metali żelaznych i 

nieżelaznych. 

  W Zakładzie funkcjonuje również system ISO 27001:2013 w zakresie 

zarządzania bezpieczeństwem informacji w odniesieniu do wszystkich operacji 

biznesowych w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów oraz 

poddawania ich procesom odzysku, w tym recyklingu metali żelaznych i 

nieżelaznych. 

Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o., jako jedyny tego typu zakład 

przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w kraju, posiada 

nadany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Certyfikat Europejskiego 

Systemu Zarządzania Środowiskowego EMAS; (nr certyfikatu PL 2.06-004-82). 

Rejestracja w systemie eko-zarządzania i audytu EMAS oznacza spełnienie przez 

organizację najbardziej wyśrubowanych wymagań ochrony środowiska. Procedury 

stosowania systemów zarządzania są corocznie poddawane ocenie i walidacji przez 

certyfikowanych audytorów EMAS oraz akredytowaną przez Polskie Centrum 

Akredytacji (PCA)  jednostkę - TUV NORD Polska. 

 

Analizując zakres niniejszej inwestycji należy odnieść się również do jej 

wpływu na bioróżnorodność obszaru. Różnorodność biologiczna jest pojęciem 

złożonym i dotyczy wielu aspektów środowiska naturalnego. Oznacza ona 

zróżnicowanie roślin i zwierząt występujących zarówno w ekosystemach lądowych, 

jak i wodnych. Obejmuje różnorodność w obrębie jednego gatunku, pomiędzy 

gatunkami oraz różnorodność ekosystemów. 

Zakład zlokalizowany jest na terenie dawnego zakładu odlewniczego, przez co 

znajduje się na terenie całkowicie przekształconym antropogenicznie. Najbliższe 

otoczenie stanowi obszar zdegradowany i posiada charakter wybitnie przemysłowy. 

Na obszarze objętym niniejszym przedsięwzięciem oraz na terenach 

przyległych występują siedliska typowe i charakterystyczne dla obszarów miejskich i 
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przemysłowych. Obszary te zasiedlone są przez różne gatunki bezkręgowców 

lądowych. Z gatunków kręgowców, głównie ssaków, na terenie inwestycji oraz w 

bezpośrednim sąsiedztwie mogą występować zwierzęta zasiedlające tereny 

zurbanizowane, np. jeż europejski, mysz domowa, szczur wędrowny, kret europejski. 

Są to gatunki występujące w typowych siedliskach, których populacje są zazwyczaj 

liczne. Szatę roślinną na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia tworzą typowe 

gatunki występujące na terenach miejskich – różne gatunki traw i nieliczne drzewa: 

świerki pospolite, jarząb pospolity, nasadzenia ozdobne (iglaki).  

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie związana z wycinką istniejącego drzewostanu. 

W związku z realizacją inwestycji nie ulegnie zmianie obecny sposób 

zagospodarowania terenu.  

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki oraz fakt, że przedsięwzięcie 

realizowane będzie na obszarze już przekształconym antropogenicznie, 

obejmującym istniejący Zakład zlokalizowany w strefie przemysłowej, bez ingerencji 

w obecny sposób zagospodarowania terenu – można stwierdzić, że wpływ inwestycji 

na bioróżnorodność obszaru będzie znikomy. 

Inwestor, poprzez zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  

oraz prawidłowe jego zagospodarowanie, w tym recykling frakcji surowcowych, 

zapobiega i ogranicza negatywne oddziaływanie strumienia, powstających w 

gospodarstwach domowych oraz przemyśle, odpadów na środowisko. 

Wieloaspektowa analiza LCA („Life Cycle Assessment”) – ocena cyklu życia – 

technika z zakresu procesów zarządczych, mająca na celu ocenę potencjalnych 

zagrożeń środowiska, przeprowadzona dla działalności zakładu przez 

wyspecjalizowaną jednostkę, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią 

PAN w Krakowie, wykazała wysoki wskaźnik pozytywnego oddziaływania zakładu na 

stan środowiska poprzez zwiększenie poziomu odzysku, w tym recyklingu frakcji 

surowcowych, przy zachowaniu międzynarodowych i krajowych standardów i norm w 

zakresie procesów przetwarzania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, przez zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz 

ograniczenie masy powstawania odpadów. 
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4. Rodzaj technologii 

 

Etap realizacji przedsięwzięcia 

W celu realizacji przedsięwzięcia przewidywany jest następujący zakres robót: 

1) Montaż instalacji, układu funkcjonalnego maszyn i urządzeń, stanowiącej 

zintegrowaną, częściowo zautomatyzowaną i zrobotyzowaną linię obróbczą 

dla zużytego sprzętu chłodniczego (lodówki) wraz z procesem odzysku re-

surowców.  

Stanowi ona technologiczną podstawę wdrożenia innowacji procesowej 

oraz produktowej objętej umową o dofinansowanie w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020; Działanie 1.3.1; Wdrażanie 

Innowacji przez MŚP (POPW 01.03.01-06-0001-19-00) - w układzie 

funkcjonalnym uwzględnionym w Pozwoleniu Zintegrowanym (PZ 14/2017) 

wydanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego; 

Projekt wdrożeniowy, stanowiący wynik prac badawczo-rozwojowych 

(B+R) prowadzonych przez jednostkę, został zakwalifikowany przez panel 

ekspertów do dofinansowania ze względu na wysoki potencjał technologiczny 

projektu, opartego na zgłoszeniu nowej technologii w Urzędzie Patentowym 

RP oraz zgodności z normami i standardami międzynarodowymi w zakresie 

procesów przetwarzania i recyklingu odpadów tego typu. 

2) Wykonanie w istniejącym budynku przemysłowym nowej posadzki 

kompozytowej o powierzchni około 630 m2; 

3) Roboty instalacyjne związane z zasilaniem energetycznym linii przetwórczej w 

zakresie wewnętrznej instalacji elektrycznej; 

 

Inwestor posiada ważną umowę na dostawę energii elektrycznej z Towarzystwem 

Inwestycyjnym Elektrownia Wschód S.A. oraz przyłącze energetyczne dla budynku 

przemysłowego o mocy 240 kW. Zawarł również umowę z dostawcą energii na 

wykonanie nowego przyłącza energetycznego o mocy przyłączeniowej 600 kW 

zgodnie z warunkami przyłączenia, uwzględniającego wykorzystanie odzysku energii 

oraz kompensacji mocy biernej.  

Inwestor posiada również ważną umowę z Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z 

o.o. w Tarnowie, Oddział/Zakład Gazowniczy w Lublinie, Rejon Dystrybucji Gazu – 
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Lublin, o przyłączenie do sieci gazowej i na dostawę gazu ziemnego oraz przyłącze o 

przepustowości do 10 m3/h. 

Inwestor posiada ważną umowę z MPWiK w Lublinie na dostawę wody i 

odprowadzenie ścieków bytowych do istniejącej, sprawnego kolektora sanitarnego. 

 

Nieruchomość objęta inwestycją jest własnością Polskiej Korporacji Recyklingu 

Sp. z o.o. Roboty instalacyjne zostaną wykonane na podstawie zgłoszenia robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, pod nadzorem osób 

posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz branżowe.  

Dla robót  budowlano - instalacyjnych Inwestor zlecił wykonanie projektu 

technicznego budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/04 kV oraz 

tras kablowych nn 0,4 kV na działce  oraz w przewidzianej prawem formie dokonał 

zgłoszenia zamiaru wykonania prac.  

 

Prezydent Miasta Lublin wydał w dniu 18 grudnia 2019 r. Zaświadczenie  

o nie wniesieniu sprzeciwu , w trybie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane;  (AB-ID-I.6743.5.79.2019 Wydział Architektury i Budownictwa UM 

Lublin); 

  

Pozostałe zaplanowane roboty prowadzone będą w obrębie instalacji wewnętrznych 

budynku (art. 29, ust. 1 pkt 27 Ustawy Prawo Budowlane) i nie są  wymienione w art. 

30 jako wymagające zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót. 

 

Etap eksploatacji przedsięwzięcia 

Stan istniejący – opis istniejącej instalacji IPPC 

W skład istniejącej instalacji IPPC wchodzą technologicznie i funkcjonalnie  

powiązane ze sobą  linie produkcyjne  i zakłady: 

- Zakład przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów; I stopnia-sortownia; 

- Zakład produkcji paliwa formowanego RDF z odpadów innych niż niebezpieczne; 

- Zakład odzysku i recyklingu surowcowego; 

- Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego; 

- Centrum Badawczo-Rozwojowe Recyklingu, (CB-R); 



Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: „Wdrożenie nowej innowacyjnej 
technologii przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych i odzyskiwania czystych frakcji 
surowcowych (re-surowców) wraz z układem instalacji do stosowania tego sposobu”. 

32 
 

Obecnie łączna wydajność instalacji przy dwu zmianowym systemie pracy wynosić 

będzie 130.756,2  Mg/rok przy 300 dniach pracy. w tym 32274,2 Mg/rok odpadów 

niebezpiecznych oraz 98482 Mg/rok innych niż niebezpieczne. 

Charakter funkcjonowania zintegrowanej instalacji systemu IPPC, objętej 

przedmiotowym wnioskiem związane jest immanentnie z prowadzeniem działalności 

w zakresie : 

-zbierania, transportu, magazynowania oraz przetwarzania (procesami odzysku, w 

tym recyklingu odpadów) oraz prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej w 

zakresie odzysku surowcowego odpadów. 

Przygotowanie do przetwarzania, w tym sortowanie 

1. Przygotowanie do przetwarzania obejmuje proces odzysku obejmujący: 

a. ważenie przyjmowanych do przetwarzania odpadów  

b. sortowanie odpadów według grup i rodzajów oraz metod dalszego procesu 

przetwarzania;  

c. przygotowanie do ponownego użycia; 

d. ważenie frakcji odpadów przyjmowanych po sortowaniu; 

e. sporządzenie dokumentacji przyjęcia do przetwarzania;  

 

 

ad. a/ ważenie przyjmowanych odpadów obejmuje: 

- ważenie wstępne – brutto waga samochodu, kontenera; 

- ważenie końcowe – samochodu, kontenera po rozładunku  

- ustalenie wagi netto dostawy; 

ad. b/  sortowanie  obejmuje rozdzielenie odpadów według grup i rodzajów ZSEiE 

(załącznik nr 1) oraz ważenie lub zliczanie według średnich wag jednostkowych; 

Ze strumienia odpadowego ZSEiE należy oddzielić, zważyć oraz nanieść na protokół 

przyjęcia: 

- odpady ZSEiE oraz ich części – niekompletne (jeżeli niekompletność w dostawie 

przekracza 5%);  

- odpady opakowaniowe oraz inne odpady nie stanowiące odpadów ZSEiE ; 

- opakowania zbiorcze, takie jak: kartony, tuby na świetlówki, palety,worki bigbag; 

- kosze metalowe – według wag jednostkowych oraz ilości; 

-  inne odpady nie stanowiące odpadów ZSEiE oraz opakowaniowych;  (np. odpady 

metali, drewna, folii, sprzęty biurowe itp.) 
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Pozostałe odpady ZSEiE (netto) należy pogrupować ze względu na rekomendowany, 

przy zastosowaniu metodologii najlepszej techniki, (BAT), lub stosowany w zakładzie 

proces przetwarzania, zgodnie z aktualnym wzorem „protokołu przyjęcia”; 

 

ad. c/  przygotowanie do ponownego zużycia obejmuje selekcję i kontrolę  wzrokową, 

badanie kompletności, bezpieczeństwa, czyszczenie, naprawę, sporządzenie 

dokumentacji, w ramach których produkty lub części składowe produktów, które 

wcześniej stały się odpadami, są przegotowywane do tego, by mogły być ponownie 

wykorzystane, bez jakichkolwiek czynności przetwarzania. 

Tak wyselekcjonowane produkty przekazywać należy do magazynu produktów 

przeznaczonych do ponownego użycia;  

 

Ad. d/ ważenie frakcji przyjmowanych do przetwarzania po sortowaniu obejmuje 

ustalenie wagi netto poszczególnych grup i rodzajów odpadów, oraz przekazanie 

danych dostawy do działu gospodarki odpadami celem weryfikacji dostawy 

planowanej z faktycznym przyjęciem; za-ewidencjowaniu przyjętych odpadów dla 

kontroli procesowej oraz wystawienia dokumentów przyjęcia i Karty Przekazania 

Odpadów. 

    

2. Instalacja IPPC dysponuje 3 szt. wag procesowych: 

 

  A/ Elektroniczna najazdowa waga samochodowa (stalowo-betonowa) WSB 18.3 – 

zakres ważenia do 60 Mg (Nr. Fabr.124598). Długość 18 mb umożliwiająca 

jednoczesne ważenie całych zestawów samochodowych typu TIR, zestaw z 

przyczepą, kontener morski itp. - z czujnikami tensometrycznymi Uticel RC3-C3; 

wyposażona w:  

- miernik wagowy FLINTEC FT-11; 

- interfejs RS 232C; RS485 i Modbus RTU; 

- zintegrowana drukarka pomiarów;  

- komputerowy program obsługi wagi umożliwiający wykonanie zbiorczego 

  zestawienia pomiarów dla zadanego okresu oraz rodzaju ważonych towarów, 

(odpadów); 

B/ Elektroniczna waga platformowa -  zakres ważenia do 3,0 Mg, (RS232C) T 32XW  
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C/ Elektroniczna waga platformowa -  zakres ważenie do 1,5 Mg,   (RS232C) WTC/4 

1500 C9, nr fabr. 229495 

 

Wyposażenie instalacji  w zakresie urządzeń do pomiarów oraz kontroli wagi jest w 

pełni zgodne z wymaganiami  art. 51.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, (Dz.U. 2015. poz.1688); oraz 

przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach , (tekst jednolity, Dz.U. 

2016, poz.884); i Rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 31.01 2008 r.  w 

sprawie  wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz 

szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli 

metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2008, Nr 26, poz.152, ze zmianami.) 

Urządzenia ważące posiadają aktualnie świadectwa legalizacyjne. 

 

3/ W zakresie transportu wewnętrznego stosować należy wózki widłowe i wznośniki 

hydrauliczne, o odpowiednim do masy transportowanych odpadów, udźwigu – 

zasilane gazem LPG. 

 

4/ Transport wewnętrzny obsługiwany może być wyłącznie przez pracowników 

posiadających odpowiednie do kategorii urządzenia transportowego – aktualne 

uprawnienia. 

 

Proces przetwarzania, (odzysku , w tym recyklingu) 

Proces przetwarzania i odzysku, (R12) , ze względu na specyfikę instalacji należy 

podzielić na: 

- sortowanie, przygotowanie do przetwarzania, usuwanie niebezpiecznych 

elementów; 

- przetwarzanie, ręczne, mechaniczne, rozdrabnianie, separacja, oczyszczanie 

frakcji; 

 

1/ Usuwanie zanieczyszczeń oraz substancji i niebezpiecznych części składowych 

wymagających selektywnego przetworzenia: 

 

a/ zużyte baterie i akumulatory w sprzęcie i elementach składowych, do których 

dostęp nie wymaga użycia specjalistycznych narządzi należy usunąć przed 
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rozpoczęciem przetwarzania mechanicznego, (dotyczy grup i rodzajów sprzętu 

kierowanych do przetwarzania mechanicznego); oraz posortować na rodzaje zgodnie 

z procedurą sortowania zużytych baterii i akumulatorów; 

Pozostałe odpady, zawierające baterie i akumulatory, w tym te, których usunięcie 

wymagałoby użycia specjalistycznych narządzi lub częściowego demontażu sprzętu 

– należy wyodrębnić do możliwego do zidentyfikowania w kolejnych etapach 

przetwarzania strumienia odpadów; 

 

Specjalne środki ostrożności i bezpieczeństwa, należy stosować wobec baterii 

litowych i litowo-jonowych oraz zużytego sprzętu mogącego zawierać ten typ baterii. 

W szczególności baterie litowe i litowo-jonowe należy chronić przed nadmierną 

ekspozycją na działanie ciepła, wody oraz unikać narażenia na kruszenie lub 

fizyczne uszkodzenie podczas prowadzonych procesów przetwarzania; 

 

b/ z zużytego sprzętu mogącego zawierać: wkłady drukujące, płynne i proszkowe 

oraz tonery barwiące, taśmy barwiące – należy je usunąć i skierować do 

selektywnego przetwarzania z późniejszym rozdzieleniem frakcji na: 

- nadające się po uzupełnieniu czynnika do ponownego użycia; 

- przeznaczone do odzysku i recyklingu surowcowego; 

- przeznaczone do unieszkodliwiania; 

* dotyczy: drukarek i kserokopiarek wszystkich typów, maszyn do pisania, 

kserografów, powielaczy, maszyn drukarskich, drukarek fiskalnych, dalekopisów, 

telexów, faxów, itp.   

 

c/  kable i przewody zasilające i połączeniowe, ładowarki impulsowe, płyty CD i DVD 

– należy usunąć ze sprzętu oraz skierować do selektywnych strumieni   

przeznaczonych do dalszego przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu;  

 

d/ świetlówki liniowe oraz inne źródła światła zawierające rtęć -usunąć z opraw 

oświetleniowych oraz innych urządzeń mogących je zawierać należy usunąć oraz 

posortować, zgodnie z procedurą sortowania źródeł światła z przeznaczeniem do 

przekazania  do przetwarzania w specjalistycznej instalacji. 

e/ zużyte urządzenia chłodnicze należy posortować wstępnie według typu czynnika 

zziembniczego: 
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- zużyte urządzenia zawierające substancje zubożające warstwę ozonową lub 

fluorowe gazy cieplarniane o współczynniku globalnego ocieplenia, (GWP) >15; 

(HFC,CHFC) – celem przekazania do przetwarzania w  specjalistycznej instalacji, w 

zgodzie z przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r.  o substancjach zubożających 

warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowych gazach cieplarnianych, (Dz.U. 2015, 

poz..881); 

- zużyte urządzenia chłodnicze zawierające jako czynniki ziębnicze substancje o 

współczynniku globalnego ocieplenia (GWP) <15 oraz niezubożające warstwy 

ozonowej – (takie jak: R290 (propan), R600 (n-butan), R600a (izobutan), R601 (n-

pentan), R601a (izopentan), R744 (dwutlenek węgla)) - celem przetwarzania w nowej 

specjalistycznej instalacji przetwarzania sprzętu chłodniczego; (według osobnego 

opisu) 

 

2/   Procesy przetwarzania według kategorii: 

 

Odpady posortowane: luzem (gabarytowe), w koszach metalowych, pojemnikach i 

workach z tworzyw sztucznych, należy przekazać do specjalistycznych linii 

obróbczych: 

 

a/  Monitory CRT, telewizory CRT,  monitory i telewizory „płaskie” w technologii LCD, 

(podświetlenie lampami CCFL); LED oraz OLED, oraz pozostały zużyty sprzęt 

wykorzystujący wyżej wymienione technologie obrazowania, o wielkości matrycy > 

10 cm 2; taki jak: oscyloskopy, urządzenia medyczne, bankomaty, elektroniczne 

centra informacji, laptopy, notebooki, notepady, bankomaty, automaty do gier, itp. – 

należy przekazać do przetwarzania „ręcznego”. 

- procedura procesu według oddzielnej instrukcji. 

 

b/ Sprzęt wielkogabarytowy, taki jak pralki, zmywarki, kuchnie gazowe, chłodziarki i 

zamrażarki, piece, urządzenia wentylacyjne itp. –należy przekazać do działu 

przetwarzania urządzeń wielkogabarytowych według procesu ręczno-

mechanicznego.  

- procedura procesu według oddzielnej instrukcji. 

c/  Zużyty sprzęt małogabarytowy nie zawierający niebezpiecznych elementów; taki 

jak: urządzenia drukujące i kopiujące, drobny sprzęt gospodarstwa domowego; 
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urządzenia  elektroniczne i telekomunikacyjne, urządzenia do zapisu i odtwarzania 

dźwięku, urządzenia pomiarowe narzędzia oraz zabawki należy przekazać do działu 

przetwarzania mechanicznego. 

- procedura procesu według oddzielnej instrukcji. 

 3/ Zasady przetwarzania procesowego; 

a/ podczas całego procesu przetwarzania należy dążyć do właściwego 

zidentyfikowania oraz usunięcia i odpowiedniego zabezpieczenia niebezpiecznych 

elementów: części, płynów, pyłów, gazów oraz innych niebezpiecznych z punktu 

widzenia ochrony zdrowia, środowiska lub procesu  przetwarzania substancji, w tym 

przede wszystkim: 

- kondensatory zawierające polichlorowane bifenyle (PCB),( zgodnie z 

dyrektywą Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania 

polchlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli) (PCB/PCT),  

-  części składowe zawierające rtęć, takie jak wyłączniki lub podświetlacze,  

- baterie,  

- płytki obwodów drukowanych do telefonów komórkowych oraz inne wyroby,  

jeśli powierzchnia płytek obwodów jest większa niż 10 centymetrów kwadratowych,  

-  wkłady drukujące, płynne i proszkowe, a także tonery barwiące,  

 tworzywo sztuczne zawierające związki bromu zmniejszające palność,  

-  odpady azbestu oraz części składowe zawierające azbest, 

-  lampy elektronopromieniowe, 

-  chlorofluorowęglowodory (CFC), wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC) lub    

wodorofluorowęglowodory (HFC), węglowodory (HC),  

- gazowe lampy wyładowcze,  

- wyświetlacze ciekłokrystaliczne (tam, gdzie jest to właściwe, wraz z obudową) 

o powierzchni większej niż 100 centymetrów kwadratowych oraz wszystkie tego typu 

podświetlacze z gazowymi lampami wyładowczymi,  

- zewnętrzne okablowanie elektryczne, 

-  części składowe zawierające ogniotrwałe włókna ceramiczne, 

- kondensatory elektrolityczne zawierające dane substancje (wysokość > 25 

mm, średnica > 25 mm lub proporcjonalnie podobne wielkości), 

- elementy radiatorów odprowadzających ciepło z układów elektronicznych 

zawierające tlenek berylu oraz inne niebezpieczne elementy oznaczone 

oznakowaniem stosowanym dla substancji niebezpiecznych. 
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b/ w kolejnych operacjach procesu przetwarzania należy dążyć do uzyskania 

maksymalnie jednorodnych pod względem składu fizyko-chemicznego frakcji 

surowcowych, tak, aby jak największy strumień materiałów można było skierować do 

procesów recyklingu materiałowego. 

c/ pozostały po procesie wydzielenia jednorodnych frakcji materiałowych , 

przeznaczonych do recyklingu – strumień odpadowy w kolejności należy skierować 

do procesu odzysku energii poprzez przeprowadzenie procesu R12 dla 

przygotowania paliwa formowanego RDF z przeznaczeniem do odzysku energii w 

piecu cementowym, (Cemex S.A. Cementownia Chełm, z którą wnioskodawca 

posiada stosowną umowę w zakresie przekazywania odpadów do odzysku w 

procesie R1). 

d/  wydzielone w procesach przygotowania do przetwarzania oraz  przetwarzania 

frakcje odpadów niebezpiecznych należy selektywnie magazynować w specjalnie 

dedykowanych pojemnikach z przeznaczeniem do unieszkodliwiania w procesach 

autonomicznych. 

e/  W wszystkich procesach należy zapewnić minimalizację zużycia zasobów i 

czynników energetycznych oraz optymalizację procesu. 

 

Proces technologiczny przetwarzania lamp kineskopowych: 

Zastosowanie kineskopów: Bez kineskopu telewizory nie mogłyby przekazywać 

obrazów. Sygnał obrazu odbierany przez antenę telewizyjną jest przekazywany do 

kineskopu. Wewnętrzna ściana kineskopu omiatana jest wiązką elektronową 

powodującą powstawanie na warstwie luminoforu (substancja , którą powlekana jest 

lampa kineskopu od wewnątrz) obrazu, widocznego na ekranie telewizora. Telewizor 

kolorowy posiada trzy wyrzutnie elektronów, po jednej dla każdego z trzech 

podstawowych kolorów (czerwonego, niebieskiego i zielonego). Ekran osłonięty jest 

specjalną siatką metalową, tak by w punkty jednego koloru mogły trafiać elektrony 

tylko z jednej wyrzutni. 

Celem procesu przetwarzania kineskopów jest bezpieczne rozdzielenie 

zdemontowanych kineskopów oraz uzyskanie czystych, jednorodnych frakcji 

materiałowych.  Efekt końcowy procesu to rozdzielona część ekranowa, (szkło 

zawierające tlenek ołowiu), stożek tylny, (szkło zawierające tlenek baru oraz powłokę 

grafitową), oraz odessany luminofor , (zawierający pierwiastki ziem rzadkich, itr oraz 

europ);    
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Proces przetwarzania kineskopów jest procesem, w którym stosuje się zarówno 

prace ręczne jak i zmechanizowane i wygląda następująco: 

a/ Wymontowane z odbiorników telewizyjnych i monitorów lampy kineskopowe za 

pomocą przenośnika poziomego wolnoobrotowego przenoszone są do wydzielonego 

szczelną ścianą ogniotrwałą (30 min.), pomieszczenia demontażu kineskopów. 

b/ Po zakończeniu procesu transportu mechanicznego - kineskop mocuje się w 

uchwytach  skręcanych urządzenia do demontażu kineskopów: (operacja - 1): 

- demontaż zabezpieczenia przeciw-implozyjnego – polega na ręcznym zbiciu 

punktakiem szkła zasłaniającego otwór zabezpieczenia przeciw-implozyjnego, po 

czym następuje bezpieczne rozszczelnienie lampy kineskopowej.  

Pracownik korzysta w narzędzi – młotek gumowy, przecinak, oraz ze sprzętu ochrony 

indywidualnej – rękawice skórzane , okulary ochronne, ubranie robocze. 

c/ Demontaż obręczy mocującej kineskop w obudowie odbiornika za pomocą ręcznej 

szlifierki tarczowej, (tarcza tnąca fi 115) – pracownik korzysta z sprzętu ochrony 

indywidualnej – rękawice skórzane i okulary ochronne, obręcz mocująca zostaje 

odjęta od lampy kineskopowej i składowana w specjalnie przygotowanym pojemniku 

metalowym stojącym w zasięgu rąk pracownika. (operacja - 2). 

d/ Następnie kineskop przenosi się na stanowisko rozdzielenia szkła oraz jego 

oczyszczania;  szkło ekranu i szkło stożka  ( dwa różne rodzaje szkła ) oddzielane są 

od siebie przy pomocy rozgrzanego drutu. 

 

Lampa kineskopowa zostaje umieszczona w uchwytach specjalistycznego 

stanowiska demontującego ,  drut  o wysokim współczynniku oporności podłączony 

do źródła zasilania 24 volt zostaje rozciągnięty dokoła lampy kineskopu i 

umieszczony w specjalnym mechanizmie napinającym, wyposażonym w zblocza dla 

drutu zapobiegające poślizgowi na rolkach napinających a następnie rozgrzany, po 

czym następuje raptowne schłodzenie drutu za pomocą sprężonego powietrza i w 

miejscu zetknięcia drutu ze szkłem, lampa kineskopowa pęka. (proces pękania 

naprężeniowego), (operacja – 3). 

Czas działania wysokiej temperatury, oraz temperatura żarzenia stanowią parametry 

zmienne, zależne od wielkości oraz rodzaju kineskopu. Sterownik urządzenia 

wyposażony jest w dwa szeroko-zakresowe, progresywnie regulowane 

transformatory. Dostawę sprężonego powietrza do procesu schładzania za pomocą 

regulowanych dysz – zapewnia sprężarka pneumatyczna o wydajności 8 BAR. 
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Można teraz ręcznie rozdzielić obie części. Stożek pozostały po wyrzutni wiązki 

elektronów zostaje umieszczony ręcznie w oddzielnym pojemniku metalowym (typu 

koleba) obok stanowiska pracy, zaś element lampy kineskopowej powleczony 

luminoforem zostaje przeniesiony na stanowisko odsysania.  

Pracownik używa sprzęt ochrony indywidualnej – rękawice skórzane, okulary 

ochronne, maska przeciwpyłowa (kl. II), zabezpieczająca drogi oddechowe przed 

lotnymi frakcjami luminoforu oraz kurzu oraz ubranie robocze. 

e/ usunięcie luminoforu następuje na stanowisku specjalistycznego odkurzacza 

kubełkowego firmy „Karcher”, odkurzacz wyposażony jest w ssawkę szczotkową, 

giętki przewód odsysający, filtr oraz worek o wysokiej nieprzepuszczalności pyłowej 

firmy „Karcher” (klasa S1 nr kat. producenta 6.904-266.0).  (operacja - 4) 

Stanowisko przed ewentualnym rozprzestrzenianiem się pyłów zabezpieczone jest 

wysokowydajnościowym systemem pochłaniającym ESKORTE typ UHG 28K412, 

(kategorii K1 zaopatrzonym w filtr stały z wymiennym wkładem filtrującym, (Filtr klasy 

S1),o wydajności 2500m3/h. System ESKORTE został zaprojektowany specjalnie do 

stosowania w obszarach przemysłowych do podtrzymywania podciśnienia i 

oczyszczania powietrza w obszarach zamkniętych. Zapobiega on „ucieczce” 

zanieczyszczonych substancji i/lub włókien. 

Luminofor po wychwyceniu go w specjalistycznym worku, po napełnieniu go 

składowany jest w metalowym szczelnym pojemniku z przeznaczeniem do odzysku, 

w tym recyklingu w oddzielnym procesie, w specjalistycznej instalacji. 

Pracownik – operator urządzenia wyposażony jest w odzież roboczą, rękawice 

ochronne, okulary ochronne, fartuch ochronny oraz maskę przeciwpyłową Kasy II. 

Ewentualną emisję cząstek luminoforu ze stanowiska oczyszczania szkła frontowego 

kineskopu – zabezpiecza dodatkowo okap stanowiskowy  z wymuszonym obiegiem 

powietrza, wychwytujący cząstki zanieczyszczeń w filtrze stałym. 

Pracownik nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu z odsysanym preparatem. 

Powyższy proces przedstawia podział frakcji na szkło ekranu kineskopu, szkło stożka  

i wyrzutnię elektronów oraz na luminofor. Elementy pozyskane w procesie recyklingu 

lamp kineskopowych składowane są w pojemnikach stanowiskowych a następnie 

przesypywane do oddzielnych pojemników transportowych. 
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SCHEMAT URZĄDZENIA : ( Rys.1) 

 

Punktami krytycznymi w procesie recyklingu lamp kineskopowych są procesy : 

-  Usunięcie zabezpieczenia przeciw-implozyjnego – możliwość skaleczenia dłoni, 

możliwość   zaprószenia oka odłamkami szkła, możliwość urazu stłuczenia 

narzędziem tępym (młotek). Pracownik zobowiązany jest do korzystania ze środków 

ochrony indywidualnej- rękawice, okulary ochronne . 

- Odłączanie lampy kineskopowej od wyrzutni elektronów – możliwość skaleczenia, 

możliwość zaprószenia oka odpryskami szkła – pracownik zobowiązany jest do 
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korzystania z rękawic ochronnych oraz okularów chroniących oczy przed ciałami 

obcymi. 

- Możliwość oparzenia rozgrzanym elementem metalowym urządzenia do 

rozłączania elementów lampy. Proces zabezpieczony jest pokrywą zabezpieczającą, 

stanowiącą z jednej strony osłonę przeciw odłamkom szkła w procesie a z drugiej 

strony – nie zamknięcie osłony przez pracownika, (nie pozwala na załączenie 

napięcia do urządzenia i uruchomienie elementu grzejnego i rozpoczęcie procesu);  

 - Odsysanie luminoforu – możliwość skaleczenia o wystające ostre krawędzie lampy 

kineskopowej. Możliwość pęknięcia lampy kineskopowej. Pracownik zobowiązany 

jest do korzystania ze środków ochrony osobistej – rękawice, okulary ochronne, 

fartuch ochronny, maska przeciwpyłowa Kl.II, a także z osłon odkurzacza 

przemysłowego. W procesie odkurzania nie ma bezpośredniego kontaktu z odsysaną 

substancją szkodliwą. Tylko w przypadku awarii urządzenia np,  przecięcia rury 

odkurzacza szkłem pozostałym z lampy kineskopu lub wyrzutni elektronów, pęknięcia 

worka odkurzacza, usunięcia filtra – działania nieodpowiedzialne pracownika, może 

dojść do kontaktu czynnika szkodliwego z czynnikiem ludzkim. W innych 

przypadkach nie ma możliwości narażenia na działanie luminoforu.  

- Ręczne prace transportowe związane z przemieszczaniem lamp kineskopowych, 

umieszczaniem lamp w maszynie do recyklingu, transport elementów pozostałych po 

procesie rozłączania części lamp. - możliwość urazu – skaleczenie o ostre wystające 

krawędzie. 

6. Proces opisany powyżej jest dostosowany do recyklingu kompletnych lamp 

kineskopowych. Nie podlegają powyższemu kineskopy uszkodzone.   

7. Zastosowane w procesie w Polskiej Korporacji Recyklingu - specjalistyczne 

urządzenie do demontażu kineskopów produkcji niemieckiej firmy GWG, na postawie 

oświadczenia producenta (EC Conformity Declaration) i załączonej dokumentacji – 

spełnia  warunki: EC Directive for Machines 89/392/EWG, Annex II A oraz norm DIN 

EN 292 (Working Security of Machines, Units and Plants); DIN EN 60 204.1, 

(Ecelectrical Equipment for Industrial Machines: EC Low-Voltage Directive 

73/23/EWG; EG Directive EMV 89/336/EWG.  

8. Specjalistyczna instalacja, przy odpowiednim zapewnieniu odpowiedniej logistyki 

procesu zapewnia wydajność przetwarzania 22-25 sztuk/godzina - kineskopów przy 

obsłudze jednoosobowej oraz 42-45 sztuk/godzina, przy obsłudze 2 osobowej. 
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Proces technologiczny przetwarzania sprzętu wielkogabarytowego  

Sprzęt wielkogabarytowy stanowi największą masowo grupę odpadów zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 

Zasadniczo, z punktu widzenia przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa 

procesowego przetwarzania istotną grupę tego sprzętu stanowią urządzenia 

przeznaczone do wymiany temperatury, takie jak: 

- urządzenia chłodnicze: izolowane termicznie takie jak :chłodziarki, zamrażarki, 

wyposażone w komorę do przechowywania produktów w obniżonej temperaturze; 

oraz urządzenia chłodnicze służące do powodowania zmiany temperatury w 

pomieszczeniach, takie jak: klimatyzatory, pompy ciepła, agregaty zziembnicze 

instalacji; 

Urządzenia  te należy podzielić na  2 zasadnicze grupy, przyjmując jako wyróżnik – 

rodzaj czynnika zziębniczego stosowanego w instalacji urządzenia; 

Pierwszą stanowią urządzenia, dla których czynnikiem  zziembniczym są  

substancje niszczące ozon oraz powodujące globalny wzrost temperatury: 

 freony (SZWO) oraz fluorowane gazy cieplarniane, (F-gazy), z grup:  HFC i HCFC , 

posiadające potencjał  zubożania warstwy ozonowej o współczynniku (GWP) 

powyżej 15  i odpowiadające  KOD-owi odpadowemu: 

- „zużyte urządzenia zawierające freony HCFC, HFC” - 16 02 11* oraz 

- „zużyte urządzenia zawierające freony” – 20 01 23*;  

Urządzenia te powinny zostać w procesie sortowania, przed przyjęciem do zakładu 

przetwarzania  - właściwie zidentyfikowane i przekazane do zakładu przetwarzania 

dysponującego specjalistyczną instalacją umożliwiającą wyeliminowanie substancji 

zubożających warstwę ozonową lub fluorowe gazy cieplarniane o współczynniku 

globalnego ocieplenia (GWP) powyżej 15, w tym gazów znajdujących się w piankach 

i obiegach chłodniczych przez właściwe ich odessanie i odpowiednie oczyszczenie 

lub zniszczenie; (zgodnie z  art. 51,ust.1, pkt.7 ustawy z dnia 11 września 2015 r. „o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” , Dz.U.2015, poz.1688) 

Stosowane w tych urządzeniach czynniki zziembnicze  stanowią bowiem „odpady 

niebezpieczne w rozumieniu ustawy o odpadach i przypisany został im  - KOD 14 06 

01* -” freony HFC,HCFC”. 

Drugą stanowią urządzenia dla których czynnikiem zziębniczym są substancje inne 

niż freony oraz fluorowane gazy cieplarniane  - o współczynniku globalnego 
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ocieplenia , (GWP) poniżej 15  stanowiące odpady zużytego sprzętu 

wielkogabarytowego – sklasyfikowane jako: 

16 02 13* -” zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12” 

16 02 14 – zużyte urządzenia, inne niż 16 02 14; 

20 01 35*- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 21 

01 21* i 20 01 23* zawierające niebezpieczne składniki; 

20 01 36  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

 w 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* 

Czynnikami zziembniczymi oraz spieniającymi dla pianek poliuretanowych 

stosowanymi w tych urządzeniach są gazy o niskim współczynniku globalnego 

ocieplenia (GWP) – poniżej 15, najczęściej: 

- R290 – propan; 

- R600 – n-butan; 

- R600a – izobutan; 

- R601 – n-pentan; 

- R601a – izopentan; 

- R717   - NH amoniak 

- R744 – dwutlenek węgla 

Urządzenia te po właściwej identyfikacji dokonanej przez certyfikowany personel 

techniczny posiadający stosowne uprawnienia mogą być przetwarzane w zakładzie 

na linii demontażu urządzeń wielkogabarytowych z zachowaniem  ich specyfiki, 

rodzaju urządzenia oraz ewentualnej zawartości elementów niebezpiecznych oraz 

procedur przetwarzania przyjętych w zakładzie,( powyżej), w zgodzie z ogólną 

procedurą przetwarzania opisaną w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; (Dz.U 2015, poz.1688), 

Wnioskodawca , dysponuje wyposażeniem, zgodnie z pkt.5 Załącznika nr 3 

(Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego, jakie powinien 

wykorzystywać personel przy wykonywaniu czynności objętych certyfikatem dla 

personelu w odniesieniu do urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła 

zawierających substancje kontrolowane lub fluorowe gazy cieplarniane  dokonujący), 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego do wykonywania 
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czynności objętych certyfikatem dla personelu, (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2015 r. 

poz..2251)  

1/   przenośne stacje odzysku czynnika chłodniczego: 

-   2 szt. -TYP CR 600 firmy CPS EC  

-  1 szt. - TYP CR 700 firmy CPS 

umożliwiające odzysk większości stosowanych w urządzeniach czynników 

chłodniczych, z systemem  zautomatyzowanej operacji odzysku. 

2/ 2 zestawy węży ciśnieniowych wraz z zaworami odcinającymi uniemożliwiającymi 

przedostanie się substancji kontrolowanych lub fluorowych gazów cieplarnianych do 

środowiska w trakcie oraz po wykonaniu czynności odzysku; 

3/ zestaw butli ciśnieniowych dwuzaworowych, dla każdego rodzaju substancji  

kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego oraz wagę o zakresie 

pomiarowym dostosowanym do wielkości napełnianych butli; 

Wnioskodawca posiada również podpisaną i ważną umowę o współpracy w zakresie 

ochrony stratosferycznej warstwy ozonowej, (z dnia 09.02 2009 r.), oraz umowę  

dzierżawy  specjalistycznych pojemników ciśnieniowych (butli) , (umowa z dnia 26.02 

2016 r.)  z Fundacją Ochrony Klimatu PROZON w Warszawie, ul. Matuszewska 14, 

bud. B9 

Wnioskodawca jest zarejestrowaną jednostką w Bazie Danych Sprawozdań o SZWO 

i FGC prowadzoną zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę 

ozonową – w Państwowym Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie, ul. 

Rydygiera 8 oraz corocznie składa przewidziane prawem sprawozdania; 

Wnioskodawca zatrudnia na etacie 2 (dwóch) pracowników posiadających 

potwierdzone egzaminem - kwalifikacje w zakresie obsługi stacjonarnych urządzeń 

chłodniczych i klimatyzacyjnych,  zawierających fluorowe gazy cieplarniane (wg 

nowego rozporządzenia (WE) Nr 303/2008 oraz wydane przez Urząd Dozoru 

Technicznego – certyfikaty dla personelu  

1/ Zbigniew Serafin nr certyfikatu FGAZ-0/13/00281/16 

2/ Paweł Krzyżanowski nr certyfikatu FGAZ-0/13/00282/16 

Pracownicy Ci posiadają również, wydane przez upoważnioną jednostkę (Instytut 

techniki cieplnej Politechniki Warszawskiej) -  ważne „Świadectwa kwalifikacji w 

zakresie:  

- „demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu i 

unieszkodliwiania oraz obrotu substancjami przeznaczonymi do tego celu” - zgodnie 
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z wymaganiami ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową; (Św. Kw. 

55091309756-PW4283 i 83051901537-PW4285) 

Ponadto 2 pracowników wnioskodawcy uzyskali europejskie świadectwa kwalifikacji 

w zakresie obsługi, serwisu i recyklingu alternatywnych czynników zziębniczych  - 

R290 – propan; R600 –           n-butan;- R600a – izobutan;- R601 – n-pentan;- R601a 

– izopentan;  

Rafał Dzieniewski – nr certyfikatu 11/19 

Paweł Krzyżanowski – nr certyfikatu 12/19 

(Certyficate of successful completion of assessment REAL ALTERNATIVES 4LIFE 

FLAMMABLE REFRIGERANTS  Theory & Practical Training)   

 

Nowa instalacja objęta wnioskiem, dotycząca zasadniczej zmiany 

technologicznej w procesie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego – dotycząca urządzeń chłodniczych. 

Celem nowego przedsięwzięcia jest pełne, zgodne z rozwojem stanu techniki, 

spełnienie wymagań art. 51, ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz.1688), w zakresie 

przetwarzania urządzeń działających na zasadzie wymiany temperatury.  

Potrzeba zmiany technologii przetwarzania wynika z zasadniczej  zmiany struktury 

przyjmowanych do zakładu przetwarzania urządzeń chłodniczych, w tym rosnącego 

strumienia zużytego sprzętu chłodniczego, dla którego czynnikiem chłodniczym są 

substancje inne niż freony oraz fluorowe gazy cieplarniane – o współczynniku 

globalnego ocieplenia (GWP) poniżej 15, takie jak R290 (propan), R600 (n-butan), 

R600a (izobutan), R601 (n-pentan), R601a (izopentan), R744 (dwutlenek węgla). 

Proces ten wynika ze zmian w technologii produkowanych przez producentów 

urządzeń uwzględniające ustalenia dotyczące stopniowego ograniczenia stosowania 

czynników SZWO oraz fluorowanych gazów cieplarnianych o współczynniku GWP > 

15.   

Stosowane przez producentów aktualnie czynniki zziębnicze oraz gazy służące 

procesowi spieniania pouliretanu w warstwie izolacyjnej urządzeń chłodniczych  nie 

powodują już niszczenia warstwy ozonowej ani nie wpływają na globalny proces 

ocieplenia klimatu - ale mają inną cechę która powoduje konieczność zmiany 

technologii ich przetwarzania; mianowicie ich przetwarzanie, podczas którego 

następuje uwalnianie gazów powoduje wysokie ryzyko zagrożenia pożarowego oraz 

w przypadku wystąpienia wysokich stężeń – zagrożenia wybuchowością.  
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Zważywszy na rosnący stale w strukturze odpadów przyjmowanych do przetwarzania  

w Zakładzie strumień urządzeń chłodniczych zawierających tego typu gazy, 

koniecznym jest dostosowanie technologii przetwarzania do tej zmiany rynkowej. 

 

Poniżej przedstawiona została szczegółowa charakterystyka planowanej linii 

przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych. 

 

Dane techniczne linii recyklingu chłodziarek: 

Linia zaprojektowana i wykonana zostanie zgodnie z normami obowiązującymi w UE, 

oraz w kraju, w szczególności: 

1. Technologia bezpieczeństwa: 

- RL 98/37/EG – dyrektywa maszynowa 

- RL 94/9/EG – urządzenia i zabezpieczenia w strefach zagrożonych wybuchem. 

- RL 1999/92/EG – minimalne wymagania dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa      

pracownika, który może być zagrożony atmosferą zagrożenia wybuchem. 

- RL 2006/95/EG – dyrektywa niskonapięciowa 

- RL 2004/108/EG – dyrektywa-EMC 

 

2. Standardy ISO / EC / EN 

EN 60 204-1 / IEC 204-1; EN 349; EN 419; EN 954-1; DIN EN ISO 12100-1/-2; 

DIN EN ISO 14122-1/-2/-3; DIN EN 619; DIN VDE 0185, DIN EN 1050; DIN EN 

1127-1; DIN EN 294, DIN EN 982, DIN EN 14 491 

 

Dla osiągnięcia wysokiej czystości i właściwej separacji frakcji materiałowych po 

rozdrobnieniu zastosowany zostanie precyzyjny rozdrabniacz z zastosowaniem 4 

wolno – obrotowych  wałów tnących z perforowanym sitem. 

 

Dane dot. wydajności/krótki opis 

1) Wydajność instalacji: około 3.000 kg/h (60-70 chłodziarek na godzinę) w 

zmieszanym strumieniu urządzeń: 60% chłodziarek z gospodarstw domowych 

(150 l), 25% chłodziarko zamrażarek i 15% zamrażarek. 
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2) Podstawowy asortyment - chłodziarki z izolacją z pianki poliuretanowej 

spienionej pentanem. 

3) Maksymalne wymiary chłodziarki: wysokość 2,200 mm; szerokość 1,150 mm; 

głębokość 1,000 mm. 

4) Frakcja przetworzonego materiału: około 34 mm (przy rozdrabnianiu 

jednostopniowym). 

5) Całkowita moc elektryczna instalacji = około  470 kW, 400 V, 50 Hz. 

6) Przyłącze sprężonego powietrza: 800 l/min około 6-8 Bar. 

7) Interfejs do podłączenia linii zdalnej komunikacji TN-S (sieci TN-S przewód N 

oraz uziemienie zabezpieczające PE prowadzone osobno), zgodny z 

przepisami EN 60204 DIN VDE 0100 I VDE 0113. 

 

Podawanie lodówek VFC/VHS:  

1 szt. - przenośnik taśmowy – podający,  

Długość:   6,050 mm 

Kąt nachylenia :  około 15° 

Szerokość robocza:   1,000 mm 

Szerokość taśmy:   1,110 mm 

Wysokość podawania:  około 500 – 1,200 mm 

Pas: PVC-struktura taśmy z włókna (bardzo odporny na ścieranie) 

Napęd:                                         motoreduktor  0.75 kW; 400 V; 50 Hz; IP54 

Prędkość taśmy:   0.15 m/s 

Boczne bandy:            wysokość 100 mm 

 

4 szt. - przenośników rolkowych bez napędu,  

Długość przenośnika rolkowego:     2,975 mm 

Odstęp rolek przenoszących:           100 mm 

Wysokość przenośnika:                   1,100 mm 

Ilość podstaw:                                   3 szt. 
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2 szt. - przenośników rolkowych z napędem,  

Boczna osłona wykonana z profilu 135/51/20/5 mm, wymiar sita 25 mm, perforacja 

odpowiednia dla osi z wewnętrznym gwintem. 

Przykręcone rolki serii 5.5.89.2.20.1.2.10.0 ze stalowej rury o średnicy 89mm i 

ściance 3.25 mm, oś o średnicy 20 mm zakończona jest wewnętrznym gwintem M 

10, uchwyt łożyska wykonany ze stali z precyzyjnie wyżłobionym łożyskiem 

kulkowym oraz tworzywowym uszczelnieniem, obudowa wałka przenoszącego 

ocynkowana galwanicznie. 

Podporowy mostek wspierający serii 320.2 zespawany z solidnej konstrukcji 

walcowanej na zimno z profilu w kształcie U 50/100/50/4 z przykręconym 

poprzecznie trawersem. Regulacja poprzez gwintowane przekładnie M20 +/- 30 mm 

z płytami montowanymi do podłogi oraz otworem na wtyczkę. 

Długość przenośnika rolkowego:     2,575 mm 

Odstęp rolek przenoszących:           100 mm 

Wysokość przenośnika:                   1,100 mm 

Ilość podstaw:                                   4 szt. 

Napęd:                                              silnik z przekładnią 0.37 kW, 400 V, 50 Hz, IP 54 

1 szt. - Stół obrotowy 

Długość przenośnika:      2,4000 mm 

Szerokość taśmy:            1,300 mm 

Jakość taśmy:                  Super-grip 

Prędkość taśmy:            0,4 m/s, 50 Hz 

Bandy:                           150 mm 

Nogi:                              promień skrętu 180 stopni 

 

Odbiór lodówek VFC 

- przenośnik rolkowy z napędem, 1 szt. 

Boczne zabezpieczenie wykonane z profili w kształcie L 135/51/20/5 m, sito 25 mm, 

perforacja przystosowana do osi z wewnętrznym gwintem.   
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Przykręcone rolki przenoszące z serii 5.5.89.2.20.1.2.10.0 ze stalowej rury ze 

ściankami Ø 89 x 3.25 mm, osią Ø 20 mm, oś zakończona jest wewnętrznym 

gwintem M 10, uchwyt łożyska wykonany jest ze stali z precyzyjnym łożyskiem 

kulkowym, uszczelnieniem z tworzyw, obudowa rolki przenoszącej ocynkowana 

galwanicznie. 

 

Podporowy mostek wspierający serii 320.2 zespawany z solidnej konstrukcji 

walcowanej na zimno z profilu w kształcie U 50/100/50/4 z przykręconym 

poprzecznie trawersem. Regulacja poprzez gwintowane przekładnie M20 +/- 30 mm 

z płytami montowanymi do podłogi oraz otworem na wtyczkę. 

Długość przenośnika rolkowego: 3,575 mm 

Odstęp rolek:                                            100 mm 

Wysokość przenośnika rolkowego:       1,100 mm 

Ilość podstaw:                                        3 szt. 

- przenośnik rolkowy bez napędu, 4 szt. 

Długość przenośnika rolkowego:  3,575 mm 

Odstęp rolek:                                         100 mm 

Wysokość przenośnika rolkowego: 1,100 mm 

Ilość podstaw:                                      3 szt. 

 

 

 Platforma robocza dla pracowników obsługi; (odgazowanie i odolejenie obiegu 

chłodniczego oraz demontaż sprężarki. 

Platforma dla pracowników na całej długości obiegu logistycznego przenośnika 

rolkowego z gumową matą antypoślizgową. Na całej długości obiegu logistycznego; 

we wszystkich przenośnikach rolkowych zastosowana rynny wychwytujące na 

ewentualnie mogące powstać odcieki oleju z instalacji sprężarkowej urządzeń 

chłodniczych. 

 

Zrobotyzowane, automatyczne urządzenie pomiarowe; (stacja robotyczna ‘FANUC”) 

z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem technologicznym. 
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Automatyczne urządzenie pomiarowe z separacją lodówek (VFC/VHS), 

automatyczny system pomiarowy do kontroli procesowej rodzaju gazu w izolacji 

termicznej urządzeń chłodniczych (spieniony pouliretan); 

 

Stacja odsysania gazu z układu sprężarkowego (Stopień I) 

Odsysanie gazu:  Stopień I ( z obiegu chłodniczego, (sprężarkowego), urządzeń 

chłodzących) 

Wyposażenie: 

- 3 głowice wiercące   (BK2) 

- 3 jednostki wstępnej kontroli z głowicami wiercącymi 

- Jednostka odsysająca z szafą sterującą 

- Instalacja do kondensacji gazów oraz separacji frakcji olejowej; 

 

Dozwolone (przewidywane) rodzaje gazów:    R12, R134a, R600a 

Stopień efektywności:                      > 98% 

Maksymalna zawartość halogenu w oleju:        < 0.2% 

 

Wszystkie bezpośrednie elementy sterujące przymocowane będą do jednostki 

wstępnej kontroli pod stołem roboczym. Wyświetlacz w szafie sterującej obrazować 

będzie następujące dane: 

- całkowitą ilość, 

- ilość z wysokim ciśnieniem (tylko głowica wiercąca), 

- ilość z niskim ciśnieniem (tylko głowica wiercąca), 

- średnią ilość CFC na lodówkę, 

- średnią ilość oleju na lodówkę, 

- całkowitą ilość CFC (tylko w połączeniu z analogową skalą), 

- czas do konserwacji. 

 

Przewidywana (szacowana) wydajność: 
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Wydajność dla jednej głowicy wiercącej: 

60 sztuk na godzinę / 1 minuta na 1 lodówkę (70% efektywności) 

60 / 1 x 70% = 42 lodówki na godzinę dla 1 głowicy 

Teoretyczna wydajność procesu odgazowania instalacji sprężarkowych - 3 głowicami 

szacowana jest na ok 110 - 120 lodówek na godzinę. 

 

Wszystkie linie zaprojektowane i wykonane będą w zgodności z normą ATEX, a 

rozwiązania techniczne certyfikowane przez akredytowaną w zakresie zgodności z 

ATEX jednostką certyfikującą. 

 

HYDRAULICZNE WYPOSAŻENIE TNĄCE 

Hydrauliczny przecinacz do separacji sprężarek 

Składający się z następujących elementów: 

- przemysłowy przecinak hydrauliczny, 1 szt. Marki „Halmarto” 

Lekki przecinak do zastosowań mobilnych, wyposażony w komplet prostych ostrzy 

tnących. 

Waga max.      15 kg 

moc tnąca    27 kN-30 kN 

szerokość otwarcia    > 290 mm 

max. ciśnienie operacyjne   500 bar 

 

 - Jednostka hydrauliczna (150 bar), 1 szt. („Halmarto”) 

- do podłączenia i używania jednej jednostki tnącej na raz; 

- prędkość rozładowywania przy niskim ciśnieniu 0.5 l/min. 

- prędkość rozładowywania przy wysokim ciśnieniu 2.3 l/min. 

- generowane niskie ciśnienie 150 bar 

- największe generowane ciśnienie 700 bar 

- pojemność napełnienia 2.5 l 
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-  z filtrem napełniania, filtrem odbioru, czujnikiem poziomu oleju, przenośna rama z 

miską olejową,  

- silnik z przełącznikiem on-off- 220V / 50 Hz / 0.5 kW / IP 54 

- 1 szt. para hydraulicznych węży (10m) 

Czerwony / niebieski, jednostronny, z pół-sprzęgłem, nie gnący się wąż do 

zastosowań hydraulicznych, przy założonych parametrach pracy jednostki 

hydraulicznej. 

- wózek przesuwny  z uchwytem do zawieszenia noży hydraulicznych, 1 szt. 

z „balanserem” dla ergonomizacji obsługi. 

 

STACJA PODAJĄCO / PODNOSZĄCA: 

Elektro-mechaniczna stacja podnosząca ze zintegrowanym systemem zamykania 

zawierającym podstawę na zasyp. Przenośnik taśmowy z podniesionymi bocznymi 

bandami oraz odpornym na ścieranie pasem z tworzywa sztucznego. 

Wysokość podniesienia     około 3,500 mm 

Moc napędowa taśmociągu:   0.37 kW 

Moc napędowa dźwigu I:    7.5 kW 

Moc napędowa drzwi szybkiej interwencji I: 1.1 kW 

Moc napędowa drzwi szybkiej interwencji II: 1.1 kW 

Zawiera: 

- kompletną obudowę (“gazo-odporną”), 

- nadzór monitoringu w systemie podawania, 

- ogrodzenie ochronne z systemem kontroli dostępu; 

- łatwy dostęp i drzwiczki inspekcyjne, 

- osłonę ssącę do podłączenia systemu cyrkulacji oczyszczonego gazu z klapami 

izolującymi, 

- cyrkulację czystego gazu w „hermetycznej komorze cyrkulacyjnej gazu” w obszarze 

podawania urządzeń chłodniczych. 

 

ZASYP Z „DOCISKIEM HYDRAULICZNYM” (urządzeniem do docisku)  
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Zasyp z urządzeniem dociskowym, składają się z: 

- Zasyp z przednią klapą hydrauliczną zawierający kołnierz do stacji podnoszącej, 

- Elektro-mechaniczne urządzenie prasujące z kontrolą obciążenia, 

- Drzwiczki inspekcyjne oraz kilka kołnierzy i otwory ze zbiornikami na gaz i pył, 

- Dysze do podłączenia pomieszczenia z zasypem, 

- Dysze do podłączenia linii do instalacji bezpieczeństwa pożarowego. 

  Wydajność agregatu hydraulicznego -  minimum 2.2 kW (klapa zasypu). 

 

Rozdrabniacz czterowałowy: producent „UNTHA” model RS 150 

Moc napędu: 4 x 45 kW 

Silniki: elektro-mechaniczne, asynchroniczne silniki 4-biegunowe 

Wlot jednostki tnącej: 1,500 x 1,260 mm 

Perforowane sito  Ø 34 mm 

Jednostka tnąca: (cutting plan) 

Główna jednostka tnąca:       38 mm, 1 ząb, stal wysokiej jakości 

Pomocnicza jednostka tnąca: 38 mm, 1 ząb, stal wysokiej jakości 

Odległość osiowa:        360 mm 

Średnica talerzy:        460 mm 

Prędkość obrotów 

Główny wały:   około 28 obrotów/min. 

Wały pomocnicze:  około 32 obrotów/min. 

Moment obrotowy 

Główne wały:   2 x 37,500 Nm 

Wały pomocnicze:  2 x 32,800 Nm 

 

Sterowanie szafą sterującą, wyposażoną w panel sterujący, bezpiecznik 500A oraz 

przewód ok. 2x120 mm2. Napięcie robocze 400V, 50 Hz. Waga około 20,000 kg.  
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Wyposażenie standardowe: 

- uszczelnienie wałów na nieruchomych i ruchomych łożyskach z uszczelnieniem   

mechanicznym, 

- wymienne płyty (15mm) na nieruchomych i ruchomych łożyskach, 

- dynamiczny system wstępnego napinania tarcz tnących paczkami sprężyn, 

- wentylacja na głównych i pomocniczych wałach do odprowadzenia sprężonego 

powietrza, 

- 2-warstwowe malowanie, 

-  kontrola temperatury oleju, 

-  elektryczne centralne sterowanie  oleju skrzyni. 

 

ODBIERAJĄCY PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY 

Odbierający taśmociąg ślimakowy wykonany został jako cofający się przenośnik 

ślimakowy. Lej przenośnika  umieszczony pod kruszarką wykonany ze stali 

nierdzewnej.  

 

Kołnierz leja połączony z wibrującym zsypem (rynna wibracyjna podająca) za 

pomocą kompensatora. Układ odbioru materiału po rozdrobnieniu zawierający 

zabezpieczenie przed przepełnieniem oraz kołnierz ssący. 

Średnica ślimaka:  400 mm 

Długość ślimaka:  około 5,000 mm 

Moc napędowa  około 5.5 kW 

 

ODBIÓR MATERIAŁU FE/PUR 

Wysokowydajny Przenośnik rynnowy z silnikiem wibracyjnym marki „SPALECK”; 

Sekcje przenośnika: 1,000 x 100 mm 

Długość przenośnika: około 3,500 mm 

Moc: 2 x 0.7 kW 

 

Przenośnik  posiada wycięcie na stały nad-taśmowy separator magnetyczny. 
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Taca przenośnika wykonana została ze stali nierdzewnej. Sprężyny wykonane ze 

stali sprężynowej. Rama przenośnika wykonana ze stali konstrukcyjnej i  

pomalowana. 

 W obszarze wylotu zsypu przenośnika perforowana blacha, przez którą 

wydmuchiwany będzie oddzielony materiał PUR.  

Klapa ssącą nad zsypem przenośnika. Zsyp wibracyjny całkowicie pokryty szkłem 

akrylowym lub stalą nierdzewną; (minimalizuje to pylenie). 

Stały – nad-taśmowy separator magnetyczny do separacji magnetycznej czystej 

frakcji stalowej i jej odprowadzenia: 

Rozmiar magnesu:  1,450 x 600 x 250 mm 

Układ:    odbiór krzyżowy 

Moc:    2.2 kW 

Taśma: stabilna gumowa taśma EP 400/3 4:2; poprzeczne zabieraki o 

wysokości 40 mm 

Nadtaśmowy separator magnetyczny wykonany został jako przymocowany do 

stalowej konstrukcji przy pomocy regulowanych czterech prętów, na wprost zsypu 

przenośnika (z regulacją  wysokości, „śruba rzymska”). 

 

Zsyp przenośnika z podajnikiem wibracyjnym do odbioru frakcji FE 

Sekcje przenośnika: 1,000 x 100 mm 

Długość przenośnika: około 1,500 mm 

Moc:   2 x 0.7 kW 

 

STALOWA KONSTRUKCJA + PLATFORMA SERWISOWA:  

Całość instalacji jest mocowana na sztywnych konstrukcjach ramowych 

umożliwiających bieżącą inspekcję procesu oraz działania konserwacyjno- 

serwisowe, w tym bieżące utrzymanie ruchu. Wykonane konstrukcje ramowe  

instalacji przetwarzania lodówek uniezależniają funkcjonowanie instalacji od 

konstrukcji budynku produkcyjnego – eliminując przenoszenie obciążeń oraz 

konieczność przeliczeń konstrukcyjnych w stosunku do  konstrukcji budynku  

- Rama do wstępnego rozdrabniacza z przyspawanymi rurami oraz platformą 

serwisową, z drzwiami do inspekcji z gumowymi uszczelkami. Pokrywy rewizyjne, 
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- Rama nadtaśmowego separatora magnetycznego zawierająca ramę do szybkiej 

wymiany taśmy prowadzącej; 

- Podstawowa rama do separacji oraz odbioru frakcji, 

- Konstrukcje wspierające zsypy wibracyjne, bębny magnetyczne oraz separatory 

NE, 

- Dźwig do separatora nadtaśmowego do wymiany zużytych części w zespole 

rozdrabniającym, 

- Platformy serwisowe z drabinami I schodami. 

 

ODBIÓR PIANKI POLIURETANOWEJ - PUR 

ODBIÓR pianki PUR 

System odbioru frakcji lekkiej pianki PUR zawierający wentylator turbinowy oraz rurę 

doprowadzającą powietrze z wydajnym filtrem pyłu. Maksymalna wydajność odbioru 

frakcji lekkiej  to 6,000 m3/h. Przepływ regulowany przemiennikiem częstotliwości 

wykonanym według normy przeciwwybuchowej  ATEX. 

Dane techniczne wyciągu powietrza: 

Moc:  15 kW 

Filtr pyłu:  filtr pokrywowy. 

Pianka  PUR odprowadzana do pojemnika (silos) z kołnierzowym zaworem oraz 

przenośnikiem ślimakowym do rozładunku pianki PUR. 

 

 

 

RURY WYLOTOWE CZYSTEGO GAZU  - CP-MODE 

Dwa boczne wentylatory do wylotu czystego gazu (pentan) w zsypie podającym. 

Klapy wylotowe (bezpieczeństwa) wykonane w zasypie podającym, rury 

wyprowadzone na zewnątrz poprzez ścianę zewnętrzną hali przetwarzania. Wyloty 

połączone w pary, odprowadzające powietrze poprzez filtr pyłu. 

 

Boczny kanał wentylatora (w standardzie ATEX): 

Wydajność wylotu:   około 6,000 m³/h 
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Wylot: na zasypie podającym, zawierający: 

- punkty wylotowe; modyfikacja zasypu 

- orurowanie; stal wysokiej jakości 

- filtr pyłu 

- stalowa konstrukcja, silos na odebrany pył 

- pneumatycznie zamykane klapy 

 

FILTR PYŁU DO WYLOTU CZYSTEGO GAZU (przemysłowy filtr elektrostatyczny 

wysokiej wydajności)  

Cyklon separujący do wstępnej separacji pyłu 

Materiał do separacji             pianka PU, (rozdrobniona) 

Waga ładunku:   100- 300 kg/dm³ 

Rozmiar sita:               1 - 10 mm 

Rodzaj przyjęcia        wyciągnięcie 

Natężenie przepływu/przez gaz     około  800 m³/h/przepływu 

Temperatura pracy              około 80°C 

Temperatura otoczenia   około -5°C - +30°C 

Instalacja     w budynku produkcyjnym 

Ciśnienie               - 50/+ 50 mbar 

Waga      około 60 kg 

Wymiary (średnica x wys. konstrukcji)  500 x 1,100 mm 

Obudowa filtra  do dokładnej separacji pyłu 

Dane projektu: 

Materiał do separacji:       pianka PU/rozdrobniona 

Ciężar nasypowy:                  100-300 kg/dm³ 

Rozmiar sita:          20-200 µm 

Rodzaj przyjęcia:                             wyciągnięcie 

Natężenie przepływu/przez gaz:                 ok.  800 m³/h/powietrza 
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Temperatura pracy:                            ok. 80°C 

Temperatura otoczenia:                 ok. -5°C - +30°C 

Oczyszczony gaz z pyłu:    < 10 mg/m³ 

Instalacja:      w budynku produkcyjnym 

Dane filtra: 

Obszar filtra:      ok. 26m² 

Różnica ciśnienia:  ok. 8-15 mbar, w zależności od ładunku filtra 

Ciśnienie obudowy:                        - 50/+ 50 mbar 

Dopuszczalna temperatura pracy:  100°C 

Napięcie zasilania/napięcie zaworu:  230 V ;50 Hz (jednostka sterująca 

filtrem), 24 V, DC 

 

Pojemnik na pył z uchwytami z zabezpieczeniem i uszczelnieniem  

przeciw-wypływowym. 

Wymiary: 

Średnica    450 mm 

Wysokość konstrukcji   600 mm 

 

System oczyszczania odebranego powietrza 

„Linia pentanu“ instalacja recyklingu lodówek 

a/ krótki opis instalacji 

Konstrukcja instalacji oczyszczania powietrza wykonana została tak, aby mogła    

pracować nie tylko w budynku, ale również na zewnątrz. 

Instalacja  w całości umieszczona została na ramie (zarówno elementy mechaniczne 

jak i elektryczne). 

Instalacja oczyszczania powietrza wykonana została modułowo, ze skrzyń z 

wymiennikami ciepła, komory spalania z systemem spalania, systemu 

przeprowadzania powietrza z zaworami, wentylatorami oraz szafy sterowniczej z 

sterowaniem instalacją. 
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Wymienniki ciepła wypełnione masą ceramiczną oraz uszczelnione warstwą 

izolującą, odpowiednią  do wysokich temperatur. Komora spalania również  

izolowana włóknem. 

 

a) Dane techniczne instalacji 

b1) Dane określonego procesu: 

Proces:        wyciąg VHC 

Objętość strumienia wydobywanego powietrza: 5,000 Nm³/h 

Temperatura wydobywanego powietrza   30 °C 

Zakładana zawartość tlenu w wydobytym powietrzu: 20 % 

Maksymalne stężenie szkodliwych substancji:  ok. 3 g VHC/Nm³ 

Specyfikacja  substancji:                  pentan 

Stężenie pyłu po filtracji:     < 1 mg/Nm³ 

Maksymalna wilgotność.:     50 % wzgl. wilgotność 

 

b2) Kalkulacja podstawowych danych 

b2.1) Dane o układzie (wartości nominalne) 

Objętość strumienia wydobywanego powietrza: 5,000 Nm³/h 

Temperatura początkowa powietrza:   30 °C 

Stężenie substancji szkodliwych:    3.3 g/Nm³ 

Nominalna temperatura w komorze spalania:  820 – 850 °C 

Temperatura wyjściowa czystego gazu 3.3 g/Nm³: 119 °C 

 

b2.2) Wartości zużycia przy wartościach nominalnych 

Gaz ziemny z substancjami szkodliwymi z maksymalną objętością 

wydobytego powietrza:                                         0 Nm³/h 

Gaz ziemny bez substancji szkodliwych z maksymalną objętością 

wydobytego powietrza:                                         9 Nm³/h 



Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: „Wdrożenie nowej innowacyjnej 
technologii przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych i odzyskiwania czystych frakcji 
surowcowych (re-surowców) wraz z układem instalacji do stosowania tego sposobu”. 

61 
 

Zużycie energii podczas maksymalnego odbioru powietrza:     13 kW 

Sprężone powietrza 6 bar, suche, nie oleiste    6 Nm³/h 

b2.3) Wartości instalacji 

Wymagane przyłącze gazu      23 Nm³/h 

Sprężone powietrza do przełączania zaworów grzybkowych  21 lN/s*) 

Krótki czas (2 s.) 

 

Sterowanie elektryczne instalacji 

Wartość przyłączy linii do oczyszczania powietrza:   18 kW 

 

b2.4) Wartość emisji instalacji podczas pracy unieszkodliwiania 

Wszystkie węgle organiczne. C:    ≤ 20 mg/Nm³ 

Tlenek węgla CO:      ≤ 50 mg/Nm³ 

Tlenek azotu NOx:      ≤ 50 mg/Nm³ *) 

*): bez NOx i azotowym VHC lub innych azotowych składników w wydobytym 

powietrzu 

 

b3.1) Szafa sterownicza 

Szafa sterownicza przystosowana do pracy na zewnątrz kompletnym sterowaniem i 

zabezpieczeniem oraz z panelem sterowania do podglądu i ustawiania parametrów 

instalacji. 

Dane techniczne szafy sterowniczej: 

Napięcie robocze:   3 x 400 V +/- 10 %, 50 Hz / TN-net 

Napięcie sterowania:  24 VDC jak również 230 V, 50 Hz, 

E/A-level, światła sygnałowe: 24 VDC 

Napięcie blokady:   24 VDC 

Klasa ochrony:   IP 54 

Temperatura otoczenia:  max. 35 °C 
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b3.2.1) Komin 

Komin wolnostojący, wysokość 10 m. Wykonany jako walec, z miękkiej stali,  

zabezpieczony antykorozyjnie; wraz z pomostem pomiarowo-serwisowym, otworem 

inspekcyjnym i odprowadzeniem na skropliny. 

 

Rury na gorący gaz 

b3.2.2 Rura na czysty gaz pomiędzy linią oczyszczającą a kominem 

Rurę łącząca linię oczyszczającą z kominem, zawierająca zewnętrzną izolację 

pionowych odcinków rury. 

 

b3.2.3 Rozładowanie gorącego gazu w komorze mieszającej 

Dostawa jednostki rozładowującej gorący gaz, do odzysku dodatkowa energia z 

komory spalania. 

 

URZĄDZENIE POMIAROWE 

Technologia pomiarowa 

System pomiarowy wykonany w układzie zapewniającym skuteczny pomiar stężenia 

pentanu, w przynajmniej dwóch miejscach pomiarowych (monitoring nadmiaru do 

dolnego limitu eksplozji w zasypie napełniającym) oraz: 

- 2 szt. analizatorów gazów umieszczonych w obudowie  - obieg analizujący, 

- 2 szt. dla chłodnic gazu z pomiarem, 

- 2 szt. dla pomp gazu z pomiarem, 

- 2 szt. dla separatora skroplonych cieczy, 

- 2 szt. dla urządzenia usuwającego skroplone ciecze, 

- 2 szt. dla monitorów przepływów z generatorem sygnału limitu, 

- 2 szt. dla  filtrów gazu z pomiarem. 
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SYSTEM PRZECIWPOŻAROWY 

Instalacja gasząca rozdrabniacz – linia do lodówek z odpowiednią separacją 

System zapewniający skuteczne zabezpieczenie przeciwpożarowe. Instalacja 

gaśnicza z użyciem jako substancji gaśniczej środka gaśniczego  “FORREX”. 

System dualny, dla dwóch osobnych obiegów gaszących: 

- wody, 

- substancji gaśniczej „FORREX”, 

uwalnianych ręcznie w przypadku alarmu wstępnego oraz automatycznie w 

przypadku alarmu głównego. 

 

KRUSZARKA 4-WAŁOWA  (do zwiększenia poziomu czystości  strumienia 

surowcowego frakcji niemagnetycznej ( np. RS40-4-S, prod. UNTHA Austria) 

 

Kruszarka do frakcji NF 

4-Wałowa kruszarka 

Napęd:                        2 x 22 kW 

Wlot komory tnącej:   1.000 x 700 mm 

Ilość wałów tnących:  4 

Główny wał:               29 mm szer./2 zęby/utwardzona stal 

Wał poboczny:           29 mm szer./4 zęby/utwardzona stal 

Sito                            ᴓ20   (22mm)             

Płyty:                          w komorze tnącej, łatwe do wymiany 

Lubrykacja:               centralny system smarowania z ręczną pompą 

Napięcie robocze:   400 V 50 Hz 

 

SEPARACJA FRAKCJI AL / CU A. TWORZYW 

separator NF z podawaniem 

Taśma rozładowująca do NE i tworzyw 

Szerokość taśmy:    800 mm 
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Szerokość robocza taśmy:  500 mm 

Długość osi 1:    1,500 mm – transport poziomy 

Długość osi 2:    5,400 mm – transport śrubowy około  35° 

 

Dane techniczne: 

Napęd:      motoreduktor 3 kW 

     230/400 volt; 50 Hz; IP 54 

     Prędkość taśmy 0.6 m/s 

Taśma:     boczna stabilna gumowa taśma z 

     krawędzią wału wysokości 80 mm 

     i występami  wysokości 50 mm 

Rolka zawracająca:   Ø 260 mm z biegunem napinającym 

Oczyszczacz:   pług do czyszczenia taśmy od wewnątrz 

Podawanie:     zasyp podający z gumowym uszczelnieniem 

Prowadnice boczne:  brak 

Awaryjne zatrzymanie:   awaryjna linka zatrzymująca 

 

Separator NE: 

 

Zastosowanie magnesu: Instalacja separacji FE/NE z magnetycznym wyciągiem i 

wlotem podającym 

Szerokość robocza:   1,000 mm 

 

Zaprojektowany i wykonany w technologii pyłoszczelnej (obudowa na zsyp i 

separator NE) 

zakres podajnika wibracyjnego    około. 1,000 mm 

zakres wyciągu magnetycznego.  około. 1,000 mm 

oddzielenie materiału:           około. 1,000 mm 
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Separator magnetyczny: NEODYMOWY 

Separator magnetyczny typu ITPN 4-200  

 

Separator  metali nieżelaznych 

DANE TECHNICZNE: 

Szerokość robocza    1,000 mm 

Odległość od środka osi   2,000 mm 

Przenośnik taśmowy   specjalna taśma PVC 

 

 

Koło napędzające    d = 270 mm z naciągiem 

Taśma      mocowana do wału 

Taśma napędowa  dołączany motoreduktor 2.2 kW, 400 Volt, 50 Hz. IP 54. 

  

Prędkość ruchu taśmy    - 1.0 – 2.5 m/s 

 

System magnetyczny   wyśrodkowany system pin-owy 

Napęd koła  dołączany motoreduktor 5,5 kW, 400 Volt, 50 Hz, IP 54 

Odbiór materiału: 

Przenośnik odbioru materiału (frakcja lekka pyłowa) do odbioru odseparowanego 

materiału, około  1 mm. 

 

Przenośnik zbierający pył: 

1 x przenośnik zbierający pył pod separatorem NE 

Szerokość taśmy:    2,000 mm 

DANE TECHNICZNE 

Napęd:  dołączany motoreduktor 0.55 kW, 230/400 Volt, 50 Hz. IP 54. 
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Prędkość przenoszenia:    0,1 m/s 0.1 m/s 

Taśma transportowa:   taśma PVC prowadzona na ślizgu 

Koła pasowe:    d = 78 mm 

Łożysko:     bezobsługowe łożysko kulkowe, 

Prowadzenie materiału:  materiał prowadzony (z obu stron) poprzez 

uszczelnienie wargowe PVC o wysokości 100 mm 

 

STACJA BIG BAG DLA tworzyw sztucznych / aluminium i miedzi; 

Dla zapewnienia stałego odbioru strumienia surowcowego wykonana zostanie 

 „stacja ładowania big-bag”  składającą  się z 4 stojaków wspierających big-bagi z 

regulacją wysokości, mogąca obsłużyć worki w różnych rozmiarach, które są 

umieszczane pod taśmociągami rozładowującymi. Regulacja wysokości w zakresie 

1,000 – 1,600 mm. Stacje big-bag umieszczane pod strumieniem odpadów. 

Big-Bagi podłączone do uszczelnionej stacji napełniającej. Zapełnianie odbywające 

się automatycznie, kontrola napełnienia realizowana poprzez zintegrowany czujnik, 

podłączony do panelu kontrolnego poprzez interfejs e-thernetowy oraz system wag 

platformowych pod pojemnikami transportowymi. 

Stacja zawierać będzie taśmociągi ślimakowe do obioru tworzyw sztucznych, 

aluminium i miedzi. 

 

STEROWANIE CAŁEJ INSTALACJI i podgląd procesów 

Sterowanie całej instalacji (Chłodziarki) 

Dane techniczne: 

Panel sterowania zapewniać będzie kontrolę procesową całej zintegrowanej linii 

przetwórczej. Podgląd obrazu składać będzie się z kamery, monitora oraz uchwytów 

na zewnętrznej ścianie komory mielenia i odgazowania. 

System kontroli zapewniać będzie : 

-  otwarty interfejs DDE-, DLL, SQL, OPC i ODBC do wymiany danych z innymi 

programami Windows, 

- nieprzerwany zapis wszystkich ważnych parametrów produkcji z rejestratorem 

danych (rejestracja raportów w formie protokołów z produkcji), 
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- archiwowanie plików w formacie dBase do bezproblemowego przetwarzania 

parametrów produkcji, 

- wielopoziomowe grupowanie błędów wspierające kod statyczny oraz zawartość 

dynamiczną, 

- w trybie podglądu dostęp do funkcji programowania, trybu manualnego i ustawień 

parametrów pracy linii. 

Wykonawca zobligowany zostanie również do uruchomienia i przetestowania linii, 

optymalizacji procesów produkcyjnych oraz przeszkolenia pracowników. 

Blokowy schemat nowej instalacji wrysowany został w ogólny plan technologiczny 

zakładu, załączony do raportu środowiskowego.  

Kompletną instalację wszystkich elementów linii w miejscu montażu (ul. 

Metalurgiczna 15C w Lublinie) zapewni Wykonawca. Wykonawca zobligowany 

zostanie również do uruchomienia i przetestowania linii, optymalizacji procesów 

produkcyjnych oraz przeszkolenia pracowników. 

 

Pozostały sprzęt wielkogabarytowy, określony w załączniku nr 6  do ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 r. 

poz.1688),  w grupie  I, jako niewyczerpujący wykaz rodzajów:  

pralki, suszarki do odzieży, zmywarki, kuchenki, piekarniki elektryczne, elektryczne 

płyty grzejne, kuchenki mikrofalowe, pozostałe wielkogabarytowe urządzenia do 

gotowania i innego typu przetwarzania żywności, grzejniki elektryczne, pozostałe 

wielkogabarytowe urządzenia grzejne do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli 

wypoczynkowych, wentylatory elektryczne, pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi 

wentylacyjne i urządzenia kondycjonujące – po procesie sortowania przetwarzane 

są, przetwarzane  zgodnie z ogólną procedurą przetwarzania w zakładzie, (powyżej), 

oraz zasadami przetwarzania określonymi w załączniku nr 5  do ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 r. 

poz.1688), 

1/ najpierw w procesie ręcznym,  

- wydzielenie wiązki kabli elektrycznych oraz sterowania, zawierające płytki 

elektroniki; 

- wydzielenie zawierających morfologicznie różne metale „twarde” elementy, (silniki, 

bębny, betonowe ciężary stabilizacyjne) do osobnych procesów przetwarzania, 

(kruszarka młotkowa, szczękowa)  

- wyodrębnione w procesie ręcznym frakcje magazynowane są między-procesowo, 

(w zależności od rodzaju oraz masy - w dedykowanych pojemnikach stalowych, 

siatkowych, paletach, kontenerach lub w workach lub workach typy BiG-Bag; 
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-  następnie frakcje przetwarzane są na linii przetwarzania mechanicznego, 

wielostopniowego z wykorzystaniem linii rozdrabniania dwuetapowego oraz 

wieloetapowej separacji frakcyjnej z wykorzystaniem wieloelementowego układu 

sorterów w ramach wewnętrznego CB+R; 

 

Proces technologiczny przetwarzania sprzętu małogabarytowego; 

Niezwykle istotnym elementem dla procesu przetwarzania sprzętu 

małogabarytowego jest jego właściwe posortowanie według specyficznych cech 

fizyko-chemicznych oraz zawartości poszczególnych frakcji w danym urządzeniu, dla 

wyboru optymalnej ekonomicznie oraz bezpiecznej środowiskowo metody dalszego 

procesu przetwarzania: 

1/ urządzenia tzw. „czarnej techniki” - element przeważający: płyty elektroniczne, 

stal,, bez zawartości drewna; (komputery, magnetowidy, magnetofony, urządzenia 

pomiarowe niezawierające lamp elektropromieniowych, radia, tunery, swiche, itp.  

2/ urządzenia kopiujące i drukujące „atramentowe” drukarki, kserokopiarki, skanery, 

plotery itp. gdzie występują głowice drukujące i wkłady atramentowe; oraz duża 

zawartość „twardych tworzyw polimerowych”; 

3/ urządzenia kopiujące i drukujące, ( tonerowe, proszkowo-grafitowe), drukarki i 

kserokopiarki, wkłady proszkowe „tonery” stal i tworzywa polimerowe, itp.  

5/ urządzenia tzw. „białej techniki” żelazka, miksery , krajalnice, odkurzacze, wagi 

kuchenne, sokowirówki, ekspresy do kawy i herbaty, itp., duży udział elementów 

trudnych do rozdrobnienia i wielomateriałowego składu tworzyw polimerowych; 

6/ urządzenia zawierające: szkło, drewno – tj. elementy zaburzające proces odzysku 

i utrudniające późniejsze procesy recyklingu materiałowego. 

 

Po dokonaniu rozdzielenia frakcji odpadowych oraz ręcznym usunięciu okablowania 

elektrycznego i elektronicznego oraz ewentualnie występujących baterii i 

akumulatorów lub innych elementów niebezpiecznych, poszczególne frakcje w 

pojemnikach technologicznych kierowane są do wieloetapowego procesu 

rozdrabniania i separacji frakcji surowcowych z przeznaczeniem do dalszych 

procesów recyklingu materiałowego. 

 

Punkty krytyczne procesu stanowią: 

1/ właściwe sortowanie według właściwości fizyko-chemicznych i rodzajów 

procesowych; 
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2/ usunięcie elementów zaburzających proces mechanicznego przetwarzania oraz 

elementów niebezpiecznych; 

3/ identyfikacja i usunięcie materiałów krytycznych dla procesu: elementy tnące 

wykonane z wysokogatunkowych stali narzędziowych, zanieczyszczenia organiczne 

oraz opakowania jednostkowe;   

 

Proces technologiczny przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na 

frakcję paliwa formowanego RDF, (R12), w funkcji przygotowania do procesu 

odzysku energii (R1) – spalania w piecu cementowym; 

Bazę surowcową dla  produkcji paliwa alternatywnego w zakładzie, stanowią  

odpady inne niż niebezpieczne  pozostające po procesach przetwarzania 

stosowanych w zakładzie – nieprzydatne do recyklingu surowcowego, a 

jednocześnie niekwalifikowane do procesów unieszkodliwiania. 

Proces przetwarzania – przygotowanych w procesach mechanicznej obróbki 

odpadów dla przygotowania paliwa z odpadów do ich termicznego przekształcania 

zmierza w efekcie do osiągnięcia odzysku energii w procesie R1. 

Skład  fizyko-chemiczny frakcji odpadowych pochodzących z procesu przetwarzania 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, niewykorzystywanych do dalszych 

procesów recyklingu  

predestynuje je, (zgodnie z zasadami postępowania w gospodarce odpadami) 

do efektywnego wykorzystania w produkcji paliwa alternatywnego. 

Z jednej strony –  stopień skomplikowania i technologicznego powiązania 

różnorodnych materiałów i surowców, z których zbudowano sprzęt powoduje, że 

część frakcji nie można skierować do recyklingu; 

 z drugiej zaś strony istotną część tych odpadów to węglowodory;  

Materiały te posiadają: 

- stosunkowo wysoką wartość opałową, (powyżej 30.000 kJ/kg), przydatną do    

odzysku energii; 

- niską wilgotność;  

- niską zawartość popiołów po-procesowych; 

Proces technologiczny zmierzający do przygotowania paliwa formowanego RDF w 

zgodzie z normami oczekiwanymi przez ostatecznych odbiorców – Cementownie -  

polega  więc  na technologii odpowiedniego dozowania odpadów po-procesowych 
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oraz odpadów przyjętych do przetwarzania pochodzących z innych instalacji w 

procesie rozdrabniania. 

Proces odbywa się wieloetapowo: 

1/ Rozdrabnianie wstępne na rozdrabniaczu Metso MJ 1000  frakcji 

wielkogabarytowych takich jak meble, dywany, głośniki, wielkogabarytowe 

urządzenia gospodarstwa domowego, fotele samochodowe, krzesła metalowe i 

drewniane, po-procesowe palety transportowe, inne odpady gabarytowe zawierające 

metale; 

2/ Usunięcie metalowych materiałów magnetycznych za pomocą separatora 

magnetycznego (elektromagnes o zmiennym polu magnetycznym). 

3/ Rozdrabnianie zasadnicze wraz z mieszaniem frakcji odpadowych celem 

osiągnięcia parametrów wyjściowych z instalacji: 

- rozdrobnienie, (granulacja) –  < 30 mm 

- wartość opałowa – 20.000 – 26.000 kJ/kg 

- zawartość chloru - < 0,5 % 

- zawartość siarki - < 1,5 % 

- wilgotność  < 15 % 

- suma metali (Ni, Pb, Cu, Sb, As, Co, V, Mn, Cr, Hg, Tl, Cd)  -  < 2500 ppm 

Rozdrabnianie odbywa się na rozdrabniaczu jednowałowym WEIMA ZSZ 2000 

z dociskiem hydraulicznym – z zastosowaniem sita fi 30. 

Materiał do rozdrabniania dostarczany jest przenośnikiem wznoszącym z bunkrem  

zasypowym lub alternatywnie za pomocą wózka widłowego z wznośnikiem, 

wyposażonego w obrotnicę, (dla materiałów zgromadzonych  

w koszach technologicznych oraz workach BiG-BAG; 

Materiał finalny odprowadzany jest za pomocą dwóch przenośników wznoszących 

umożliwiających odprowadzenie gotowego paliwa do kontenera transportowego, 

hakowego o pojemności 40 m3. 

4/ separacja magnetyczna wysokosprawnym separatorem magnetycznym  

    dla usunięcia wtrąceń magnetycznych po procesie rozdrabniania  

    końcowego; separator umieszczony poprzecznie nad taśmą transportera  

    odprowadzającego; 
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5/ uzupełnienie instalacji stanowi system odciągowy dla wychwytu pylenia  

    powstającego w procesie rozdrabniania frakcji odpadowych; 

    Wydajność odciągową zapewnia wentylator strumieniowy o mocy 5,5 kW  

  i wydajności 7800 M3/h,  zaopatrzony końcowo w okap wychwytowy,   umieszczony 

centralnie nad zasypem rozdrabniacza końcowego. 

Wnioskodawca posiada ważną umowę z CEMEX Polska Sp. z o.o. w Warszawie, 

Zakład Cementownia CHEŁM, ul. Fabryczna 6. 

Proces odzysku, w tym recyklingu odpadów metali żelaznych i nieżelaznych oraz re-

granulatów tworzyw  sztucznych dla frakcji odpadów pochodzących z przetwarzania 

(R12) odpadów frakcji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

 

Proces odzysku, w tym recyklingu odpadów kablowych, (proces R3 i R4),   

pochodzących z przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

(KOD 16 02 16): budów i remontów (KOD 17 04 11) oraz stacji demontażu 

samochodów (KOD 16 01 99). 

Proces odzysku i recyklingu odpadów kablowych ma na celu otrzymanie czystych i 

jednorodnych frakcji materiałowych – o jakości porównywalnej z surowcami 

pierwotnymi, (według normy PN – 76/H-15715,01,02,04 oraz PN-85/H-15000) , 

granulatu miedziowego o zawartości CU > 98%  oraz re-granulatu PCV  o MFR > 5, 

(Masowy Współczynniku Płynięcia) , według normy PN-93/C-89069 oraz PN-EN ISO 

1133:2002. 

 

Instalacja pracuje w zautomatyzowanym cyklu produkcyjnym z zastosowaniem 

specjalistycznej, atestowanej instalacji – linii recyklingu kabli (Cable recykling plant), 

produkcji niemieckiej (producent EUROPARTS Drochow GmbH),  spełniającej 

wymagania niemieckich norm ochrony środowiska, TUV, dyrektywy maszynowej 

2006/42/WE  oraz normy CE  oraz dla większych średnic kabli – specjalistycznego 

urządzenia STRIP-TEC 3000  - skórownicy (producent JMC Recycling Ltd Dunkirk 

Nottingham UK). 

1/  Aquareka 15 jest stacjonarnym urządzeniem technicznym, służącym do odzysku 

złomu metali żelaznych i nieżelaznych z kabli stanowiących frakcje odpadów: 16 02 

16, 16 01 99,  17 04 11   powstałych po demontażu zużytego sprzętu, demontażu 

zużytych pojazdów oraz wyburzeń i remontów oraz innych kabli,  zawierających 

metale nieżelazne. 

Granulator i separator Aureka 15 przetwarza wszelkie rodzaje kabli, w tym splotkę 

miedzianą oraz taśmy komputerowe.  Zastosowanie podwójnej separacji 

(grawitacyjno-pneumatycznej oraz metody mokrego stołu separacyjnego (metoda 
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bazująca na zastosowaniu zróżnicowanych ciężarów własnych materiałów) zapewnia 

bardzo wysoki stopień odzysku surowców wtórnych tj. metali oraz tworzyw 

sztucznych. 

2/ Główne komponenty Granulatora i separatora Aquareka 15: 

 młyn tnący  , 

 pneumatyczny system transportujący z turbiną podciśnieniową, 

 separator pneumatyczny frakcji tworzywowej, 

 mokry stół separacyjny z zamkniętym obiegiem czynnika i stacją 

podczyszczania, 

 separator magnetyczny, 

 2 cyklony podające materiał, 

 system odciągu kurzu wraz  z systemem filtracyjnym workowym. 

3/ Młyn tnący napełniany jest materiałem przez zastosowany do tego otwór 

napełniający wyposażony w gumową zasłonę ochronną, która zapobiega 

wydostawaniu się granulatu z komory tnącej. Do obróbki kabel musi zostać 

uprzednio pocięty na odcinki od 40 do 800 mm lub zwinięty w małe krążki o średnicy 

max. 300 mm. Zmielony złom kablowy  zostaje odessany z granulatora i poprzez 

cyklon dostaje się stół separacyjny, gdzie następuje rozdzielanie obu frakcji. 

Odseparowanie części metalowych od części niemetalicznej (tworzywo sztuczne) 

następuje w wyniku zróżnicowanych ciężarów właściwych i odmiennego zachowania 

się obu frakcji na mokrym stole separacyjnym. 

- W wyniku wibracji i rozprowadzanej poprzez dysze wody granulat Cu wędruje ku 

górze stołu natomiast tworzywo sztuczne do dołu. 

- Dodatkowo nad stołem wibracyjnym umieszczony jest separator magnetyczny 

(odseparowujący materiały magnetyczne), dla zapewnienia maksymalnej czystości 

produktów końcowych przerobu. 

- Ten proces gwarantuje niemalże 100% czystość obu frakcji niezależnie od wielkości 

i struktury ich elementów. Zarówno masywne jak i drobne części metali są 

odseparowywane z jednakową czystością. 

- Końcowa czystość produktu (granulatu miedziowego) wynosi powyżej 99% i nie 

wymaga dalszego procesu oczyszczania czy rafinacji. 

- obieg wody jest obiegiem zamkniętym, w którym następuje automatyczne 

uzupełnienie powstających strat. Szacuje się że roczne uzupełnienie wody wynosi 60 

litrów. 
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Schemat instalacji: 

 

 

 

 

4/ Wydajność urządzenia ok. 150 Kg/h 

 

5/ Charakterystyka podzespołów: 

a/ Młyn tnący G 300/400: 
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 silnik 15 kW, 

 obroty 900U/min, 

 średnica wału 300mm, 

 długość wału 400 mm, 

 noże obrotowe 3 szt, 

 Sito 3mm/5mm,7 mm średnica, (stosowane w zależności od grubości frakcji 

kablowej). 

b/ Mokry stół separacyjny: 

 silnik 1x1,5 kW, ( wanna separacyjna) ; 1x0,75 kW (część tworzywowa), 

 powierzchnia separacji 1,2 m2, 

 punkty wody 5 listew, 

 dysze 20 sztuk (Jacob System), 

 zbiornik na wodę ok. 300 l. 

c/ Pneumatyczny system separacyjny: 

 silnik 5,5 kW, 

 przepływ powietrza 0,5 m3/s, 

 obroty 2870 U/min. 

d/ Filtr ABS 3880: 

 moc 2,5 kW, 

 strumień powietrza 3880 m3/h, 

 pojemnik na kurz 2x200 litrów, 

 waga 64 kg. 

 

e/ Separator magnetyczny  z magnesem stałym firmy Goudsmit Magnetic Groep BV. 

,o mocy 1800 Gs. Dla doczyszczania granulatu i wychwytu cząstek o niewielkim 

potencjale magnetycznym, które nie zostały odseparowane w uprzednich procesach 

separacyjnych. 
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6.  Uzupełnieniem instalacji jest urządzenie do przetwarzania kabli o dużych 

średnicach z jednorodnym rdzeniem. 

STRIP-TEC 3000  - jest stacjonarnym urządzeniem przeznaczonym do „skórowania” 

kabli elektrycznych o większych średnicach (5-65 mm), posiadających rdzeń z metali 

nieżelaznych a izolację z tworzywa lub gumy. 

Urządzenie posiada jednostkę transportującą napędzaną silnikiem elektrycznym o 

mocy 2,2 kW poprzez łańcuch. Rolki transportowe samoczynnie wciągają obrabiane 

kable do sekcji cięcia, w której za pomocą systemu noży stałych i krążkowo-

walcowych dokonuje się proces skórowania kabli. 

 

Wydajność urządzenia do  30 Kg/h 

7. Opisane powyżej urządzenia stanowiące kompletną instalację do odzysku i 

recyklingu odpadów kablowych umożliwia przetwarzania wszystkich rodzajów i 

wymiarów kabli powstających w strumieniu odpadowym. 

 

Zastosowane rozwiązania technologiczne w procesie przetwarzania – gwarantują 

końcowo, uzyskanie wysokiej jakości produktów o charakterystyce, w wysokim 

stopniu zbliżonej do pierwotnej: granulatu miedziowego oraz granulatów tworzyw 

sztucznych . 

 

8. W związku możliwością powstawania odcieków z granulatów Cu oraz PCV po 

procesie separacji gęstościowej – ewentualny odpływ odcieku zabezpieczony został 

separatorem koalescencyjnym substancji ropopochodnych – Typ RHI 011/B125 

produkcji „Separator Service” Sp. z o.o. w Piasecznie, ( Nr. fabr. I/201/08). Separator 

,(według deklaracji zgodności producenta), został wykonany według normy PN:EN 

858:2005:2000 oraz DIN:1999,przeznaczony jest do oczyszczania ścieków z 

substancji ropopochodnych, zawiesiny łatwo opadającej oraz odcieków 

przemysłowych , o przepływie 1,5 l/s. 

 

9. Zważywszy na możliwość powstawania pyłów i wznoszenia małych cząstek 

kurzowych w procesie – instalacja została zabezpieczona przemysłowym 

podciśnieniowym systemem wychwytu i oczyszczania powietrza w hali przetwórczej. 

 

10. Pracownik obsługujący instalację powinien używać: rękawic ochronnych, ubrania 

roboczego, okularów ochronnych, oraz okresowo maski przeciwpyłowej oraz 

ochronników słuchu. 
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Opis procesu odzysku, w tym recyklingu odpadów złomów metali żelaznych i 

nieżelaznych, oraz tworzyw sztucznych i szkła (proces R3, R4 i R5),  pochodzących 

z frakcji odpadów powstałych z przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, (KOD 16 02 16, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05). 

Procesy odzysku, w tym recyklingu frakcji odpadów powstałych po wstępnym 

przetwarzaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma na celu 

otrzymanie czystych i jednorodnych frakcji materiałowych – o jakości porównywalnej 

z surowcami pierwotnymi, (według normy PN – 76/H-15715,01,02,04 oraz PN-85/H-

15000) , złomu wsadowego, surowcowego  metali żelaznych oraz czystych złomów 

metali nieżelaznych  oraz re-granulatu PCV  o MFR > 5, (Masowy Współczynniku 

Płynięcia) , według normy PN-93/C-89069 oraz PN-EN ISO 1133:2002. 

Proces odzysku i recyklingu frakcji surowcowych realizowany jest w wieloetapowym, 

zautomatyzowanym cyklu produkcyjnym, obejmującym: rozdrabnianie wstępne, 

wstępną separację magnetyczną, usuwanie drobnych elementów niebezpiecznych, 

(baterie, kondensatory,), rozdrabnianie końcowe, separacja magnetyczna, 

segregacja wielkościowa, separacja z użyciem separatora prądów wirowych i 

następnie w zależności od rodzaju frakcji oraz zawartości metali i niemetali, tworzyw 

sztucznych, szkła oraz innych zanieczyszczeń pierwiastkowych oraz nieorganicznych  

– frakcjonowanie i oczyszczanie na specjalistycznych liniach dedykowanych do 

danego rodzaju frakcji materiałowej z wykorzystaniem rafinacji gęstościowej, 

separatorów bliskiej podczerwieni (NIR), czujników optycznych, 

elektromegnetycznych, (EM3), w połączeniu z oprogramowaniem procesowym 

technologii cyfrowego przetwarzania obrazu według indywidualnych własności 

spektralnych sortowanych materiałów -  DEEP DATA  oraz SUPPiXX; 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie urządzeń służących do procesu 

mechanicznego przetwarzania odpadów wraz z instalacją, (linią) automatycznego 

oczyszczania surowca z zanieczyszczeń. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie urządzeń służących do procesu 

mechanicznego przetwarzania odpadów wraz z instalacją, (linią) automatycznego 

oczyszczania surowca z zanieczyszczeń: 

Instalacja automatyki oczyszczania strumienia odpadów  w oparciu 
o skład fizyko-chemiczny. 

1 

Przenośnik wznoszący z bunkrem 
zasypowym lub alternatywnie załadunek 
frakcji w pojemnikach technologicznych z 
wykorzystaniem wznośnika JCB  Teletruck 
TLT 25, wyposażonego w obrotnicę 
hydrauliczną; 
 

Infrastruktura towarzysząca. 

2 
Rozdrabniacz  pierwszego stopnia 
METSO, M&J TYP 1000S , (2x55kW), 
z napędem hydraulicznym; 

do wstępnego rozdrobnienia frakcji do procesów; 
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3 
Separator elektro-magnetyczny  taśmowy 
WAGNER MAGNETE TYP 452-95/180-
450 G-2 

Do separacji magnetycznej frakcji metali 
posiadających potencjał ferromagnetyczny; 

4 
 
 
 
 
 

Taśmociąg wznoszący, (łamany) 2,2 kW 
(szybkość przesuwu sterowana 
falownikiem); Carboma z koszem 
zasypowym; 

Do transportu rozdrobnionych wstępnie frakcji 
odpadowych, infrastruktura towarzysząca; 

5 

Kabina separacyjna 4 stanowiskowa z 
systemem separacji grawitacyjnej i 
taśmociągiem poziomym, sortowniczym , 
2,2 kW z regulacją szybkości przenoszenia 
frakcji za pomocą falownika; 

Do wyseparowania frakcji niebezpiecznych lub 
pozytywowych; 

6 
Taśmociąg  poziomy powrotu  frakcji. 
1,4 kW, dwubieżny 

Infrastruktura towarzysząca; taśmociąg posiadający 
możliwość transportu wariantowego, w zależności od 
rodzaju frakcji przenoszonej; 

7 

Rozdrabniacz drugiego stopnia UNTHA 
Model RS 50-750-44, o wydajności 
1000 kg/h , sterowanie zintegrowane 
Siemens SIMATIC S7-1200/CPU 121 
z systemem szybkiej wymiany sita; 

Do II etapu rozdrabniania w systemie czterowałowym; 
dającym możliwość uzyskania frakcji rozdrobnionej 
25-30 mm. 

8 
Przenościk wznoszący, łamany Carboma 
2,2 kW 

Przenośnik odprowadza frakcję rozdrobnioną do 
dalszych procesów separacji; 

9 
Przenośnik „bocznego” załadunku wsadu 
wraz z bunkrem zasypowym; 
1,4 kW. 

Przenośnik umożliwia załadowanie materiału w 
procesie autonomicznego, wariantowego 
rozdrabniania wsadu; np. dla procesu wstępnego 
rozdrabniania frakcji kabli elektrycznych i 
elektronicznych; 

10 

Separator magnetyczny nadtaśmowy 
Goudsmit Magnetic System BV, TYP 
SEPB 1000023, (system magnesów 
stałych), 1,5 kW. 

Do II etapu wydzielania z rozdrobnionej frakcji – 
materiałów ferromagnetycznych; 

11 
Podajnik wibracyjny z podwójnym 
systemem oscylacyjnym; (1,4 kW) 

Umożliwia symetryczne rozłożenie materiału do 
sortowania na całej szerokości taśmy dla zapewnienia 
skuteczności procesu sortowania mechanicznego w 
separatorze prądów wirowych; 

12 

44 polowy, mimośrodowy separator 
prądów wirowych, Eddi-Current 
NF 800/44 produkcji Goudsmit Magnetic 
System BV 

Umożliwia separację strumienia metali kolorowych 
(frakcje Al, Cu i ich stopów); w zakresie od 4-40 mm. 

13 Przenośnik wznoszący Carboma 1,5 kW. 
Transport frakcji separowanej do podajnika 
wibracyjnego oraz separatora prądów wirowych; 
Infrastruktura towarzysząca; 

14 
 

Separator balastowo-powietrzny NIHOT 
2,2 kW 
 

Zapewnia dyskryminację i odseparowanie frakcji 
lekkiej, w rozmiarze 0-4 mm. 

15 
Separator TITECH FINDER, produkcji 
TOMRA -TITECH Niemcy. 

Wydzielanie  ze   strumienia odpadów - frakcji metali i 
części wysokowartościowych polimerów o      wysokim 
stopniu czystości:  (sortowanie cząstek metali oraz 
polimerów według  całego kształtu, wielkości, 
przewodności, indywidualnych właściwości 
spektralnych oraz intensywności sygnału w technologii 
przetwarzania obrazu SUPPIXX oraz DEEP DATA – 
przy zastosowaniu połączonych czujników; 
elektromagnetycznego (EM3) oraz 
spektrometrycznego, (tzw. bliskiej podczerwieni - NIR 
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1) 

16 

Wyposażenie dodatkowe, konstrukcje 
wsporcze, schody i podesty techniczne na 
instalacjach oraz osłony BHP 
 

Infrastruktura towarzysząca. 

Instalacja do separacji frakcji odpadów z tworzyw sztucznych w procesach flotacyjnych do 
uzyskania czystych frakcji tworzywowych 
PS, ABS, PP, PA, PMMA,PET,PCV; 

1 
Bunkier zasypowy z podajnikiem 
wibracyjnym 

Infrastruktura towarzysząca. 

2 Przenośnik taśmowy wznoszący Infrastruktura towarzysząca. 

3 
Wanna flotacyjna z systemem 
„namaczania” 

Odprowadzenie rozdzielonych frakcji  odpadowych 

4 Pojemniki na oczyszczone frakcje Przechowywanie frakcji odpadów 
5 Suszarka (gorące powietrze) z odciągiem Suszenie frakcji po procesie flotacji gęstościowej; 

6 
Konstrukcje wsporcze, schody techniczne 
na instalacjach badawczych, osłony BHP 
 

Infrastruktura towarzysząca. 

 

Uzupełnieniem instalacji oczyszczania i flotacji jest laboratorium analityczne 

procesowo-testowe. 

 

Poniża tabela zawiera szczegółowy opis instalacji do badań strukturalnych frakcji 

odpadowych oraz określania czystości materiałów i surowców wyjściowych z 

instalacji. 

Instalacja do badań strukturalnych frakcji odpadowych oraz określania czystości materiałów i 
surowców wyjściowych z instalacji. 

 
 
 
1. 

 
Spektrometr przenośny fluorescencji 
rentgenowskiej (XRF),    S1 TITAN LE 
(producent: BRUKER Elemental, USA), 

 
Umożliwia identyfikację pierwiastkową struktur 
materiałowych , a wykorzystywane do badań i analiz 
oprogramowanie  umożliwia przyporządkowanie 
struktur surowcowych odpowiednim schematom 
stopowym stali, w tym stali wysokostopowych i 
narzędziowych; stosowanych powłok galwanicznych i 
nano-cząsteczkowych, stopów miedzi, cynku, niklu i 
aluminium oraz generowanie raportów analitycznych i  
niezwykle dokładny podgląd widma rentgenowskiego; 

2.  Przenośny kalorymetr 
Badanie kaloryczności materiałów odpadowych z 
przeznaczeniem do odzysku energii z odpadów. 

3.  Refraktrometr cyfrowy 
Do badania stopnia nasycenia roztworów 
wykorzystywanych w procesie separacji gęstościowej 
odpadów, według ciężaru właściwego. 

4. Higrometr cyfrowy z funkcją pirometru 
Do badania wilgotności badanych próbek frakcji 
odpadowych z przeznaczeniem do recyklingu.. 

5. Dozymetr (rendgenometr) 
Do wykrywania promieniowania i jego pomiaru. 
Pozwoli na badanie i ewentualną eliminację 
materiałów o podwyższonej promieniotwórczości. 

6. Plastometr 

Urządzenie pomiarowe do badania wskaźnika 
szybkości płynięcia tworzyw sztucznych, MFI, (Melt 
Flow Index), na zgodność z normą ISO 1133 oraz 
ASTM – D1238; pozwala na ustalenie masowego oraz   
objętościowego wskaźnika płynięcia tworzyw 
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sztucznych, takich, jak PE, PP, PVC, PET, PMMA, PC, 
ABS, etc. – pozwoli na badanie, czy polimer, (odpad z 
recyklingu), będzie się przetwarzać. 

 

Wytwarzany w wyniku procesu przetwarzania, rozdrabniania, sortowania oraz 

oczyszczania i flotacji  surowiec stanowi złom wsadowy zgodnie z normą PN-76/H-

15715,01,02,04 oraz PN-85/H-15000 odpowiada również normie zakładowej dla 

złomu wsadowego OWS-1, HUTA CELSA – Ostrowiec Świętokrzyski, która jest 

głównym odbiorcą złomu stalowego z Instalacji oraz Centrum Metal Odczynniki 

Chemiczne Midas Investment z Lublina, który jest głównym odbiorcą miedzi. 

Procesy recyklingu R3,R4 i R5  zostały objęte wewnętrznymi, certyfikowanymi 

procedurami w zgodności z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015, oraz 

systemem zarządzania środowiskiem według normy ISO14001:2015. 

Procedury ta zapewniają  odpowiednią czystość produktów oraz zgodność z 

odpowiednimi normami i specyfikacjami, które zostały ujęte w: 

1/ Rozporządzeniu Rady UE nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ustanawiającym 

kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE; (Dz.U.UE. 8.4.2011); 

2/ Rozporządzeniu KE 715/2013 z 25 lipca 2013 r. ustanawiające kryteria 

określające, kiedy złom miedzi przestaje być odpadem na mocy Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE. (Dz.U.UE 26.7.2013) 

Wysoka jakość produktów wytwarzanych w wyniku procesów recyklingu 

stosowanych w Polskiej Korporacji Recyklingu znajduje potwierdzenie w opiniach 

odbiorców produktów po-recyklingowych jako produkty przygotowane do 

bezpośredniego zastosowania w  produkcyjnych procesach technologicznych, 

niewymagające dalszych procesów oczyszczania.               

Polska Korporacja Recyklingu posiada udokumentowaną oraz certyfikowaną 

procedurę systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2015 w obszarze 

monitorowania jakości „ekoproduktów” powstałych w oparciu o procesy recyklingowe 

uwzględniającą następujące procedury:(opisaną wyżej): 

- kontrola przyjęcia frakcji odpadowych; 

- kontrola procesowa przetwarzania i flotacji frakcji; 

- kontrola po-procesowa „ekoproduktów” na zgodność parametrów normowania: 

  z normami: PN – 76/H-15715,01,02,04 oraz PN-85/H-15000 dla złomów metali, 

oraz PN-93/C-89069 oraz PN-EN ISO 1133:2002 dla tworzyw sztucznych; 
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- system okresowych szkoleń pracowników oraz podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, opracowany i realizowany w przedsiębiorstwie w ramach programu 

CSR. 

Kontrola i monitoring procesów: 

a/  podczas całego procesu przetwarzania planowane i organizowane są punkty 

kontroli procesowej i monitoringu  z zastosowaniem narzędzi kontrolnych i 

analitycznych : 

- przenośnego urządzenia do badań spektrograficznych (z zastosowaniem 

technologii fluorescencji rentgenowskiej -XRF) – na wyposażeniu IPPC Spektrometr 

przenośny TITAN S1 produkcji BRUKER Elemental (Kenwick USA): 

- do badań analitycznych: ( odpadów zużytego sprzętu na obecność i ich frakcji 

odnośnie składu pierwiastkowego pod kontem możliwości separacji dla uzyskania 

czystych frakcji surowcowych po procesie recyklingu materiałowego. 

- tworzyw sztucznych do recyklingu na zgodność ze standardem EU 2011/65/UE ; 

oraz  zawartość BFR, (zawierających bromowane opóźniacze spalania); 

- frakcji metali, w celu kategoryzowania według zawartości poszczególnych 

pierwiastków; 

- identyfikacji substancji i pierwiastków w strumieniu odpadów stanowiących 

substancje niebezpieczne z punktu widzenia ochrony środowiska oraz stanowiących 

niebezpieczeństwo dla obsługi procesów. 

b/ Dozymetru przenośnego dla identyfikacji w strumieniu przyjętych odpadów –

zawierających pierwiastki promieniotwórcze. 

 

 

5. Ewentualne warianty przedsięwzięcia 

 

Wariant zerowy – niepodejmowanie przedsięwzięcia 

Wariant ten zakłada funkcjonowanie Zakładu na dotychczasowych zasadach, 

bez nowej linii przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych. 

Montaż nowej linii przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych wymuszony 

jest zmianami zachodzącymi w strukturze strumienia sprzętu trafiającego do zakładu 

przetwarzania. Ilość trafiającego do zakładu sprzętu chłodniczego zawierającego 

freon i fluorowe gazy cieplarniane z roku na rok systematycznie maleje. Dynamicznie 

rośnie natomiast w strumieniu udział urządzeń chłodniczych, w których przegroda 
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termiczna (obudowa) została wypełniona spienioną pianką pouliretanową za pomocą 

gazów z grupy alkanów (pentanów). 

Jest to spowodowane zmianami technologicznymi zachodzącymi na rynku – 

nowy sprzęt chłodniczy bazuje na czynnikach innych niż ww. freony i f-gazy. 

Niedostosowanie Zakładu do aktualnej i prognozowanej sytuacji spowoduje, 

że przetworzona zostanie mniejsza ilość zużytego sprzętu.  

Czynniki z-ziębnicze inne niż freony i f-gazy charakteryzują się łatwiejszą 

wybuchowością. Nieprzetworzony sprzęt zawierający tego typu chłodziwa, po 

trafieniu na złomowisko, stwarza realne zagrożenie dla środowiska, a także zdrowia i 

życia ludzi. Dlatego tak istotne jest, aby zużyty sprzęt trafiał do zakładów 

przetwarzania, posiadających specjalną infrastrukturę do ich bezpiecznego 

przetwarzania.  

 

W związku z powyższym zaniechanie realizacji przedmiotowej inwestycji 

odbije się negatywnie na środowisku.  

Mając również na uwadze, iż istniejący zakład, w którym planowane jest 

wdrożenie nowej innowacyjnej technologii, jest jedyną tego typu instalacją 

przetwarzania zużytego sprzętu chłodniczego w regionie, to brak realizacji tego 

przedsięwzięcia spowodowałby realny brak możliwości prowadzenia procesów 

odzysku tego typu odpadów  na obszarze województwa lubelskiego oraz województw 

ościennych, co wiązałoby się z koniecznością transportowania ww. odpadów do 

miejsc odzysku oddalonych o ponad 200 km (zasada bliskości). 

 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny; 

Wariantem  zaproponowanym  przez  wnioskodawcę  jest  wariant  szczegółowo 

opisany w przedmiotowej dokumentacji. 

Jego realizacja spowoduje: 

1) zwiększenie efektywności destrukcji (przetwarzania) w zakresie czystości 

frakcji po-procesowych do poziomu umożliwiającego spełnienie wymagań 

Rozporządzenia Rady UE nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r., 

ustanawiającego kryteria określające kiedy pewne rodzaje złomu przestają 

być odpadami, a także Rozporządzenia KE 715/2013 z 25 lipca 2013 r. 

ustanawiającego kryteria określające kiedy złom miedzi przestaje być 
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odpadem na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE 

(Dz.U. UE 26.7.2013); 

2) istotne zwiększenie wydajności przetwarzania, co zwiększy realnie możliwości 

prawidłowego z punktu widzenia ochrony środowiska zagospodarowania tego 

typu odpadów w stale rosnącej ilości; 

3) obniżenie zapotrzebowania na energię zużywaną w całym cyklu procesu 

przetwórczego o ponad 45 % w stosunku do dotychczas stosowanych metod i 

tym samym obniżenie indeksu ICO2 (carbon efficient index) w całym cyklu 

życia produktu; 

4) zwiększenie bezpieczeństwa procesu poprzez spełnienie w projektowanej 

instalacji wymogów określonych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

ATEX114 2014/34/UE dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych 

do użytku w atmosferze wybuchowej lub zagrożonej wybuchem, w tym 

również obowiązujących przepisów prawa polskiego, wdrażających 

wymienioną Dyrektywę – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 

2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochrony 

przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. 

2016 poz. 817). 

5) Zwiększenie gwarancji prawidłowego przetwarzania urządzeń chłodniczych 

według najnowszej europejskiej normy CENELEC EN 50625A, m.in. dzięki 

zastosowaniu formuły selektywnego przetwarzania urządzeń. 

 

Montaż nowej linii przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych 

uwarunkowany jest zmianami zachodzącymi w strukturze strumienia sprzętu 

trafiającego do zakładu przetwarzania. Biorąc pod uwagę aktualną oraz 

prognozowaną sytuację, dalsze funkcjonowanie Zakładu nieuchronnie wiąże się z 

przetwarzaniem urządzeń chłodniczych zawierających czynniki z-ziębnicze inne 

niż freony i f-gazy. 

Alternatywnym  wariantem  jest  realizacja  przedsięwzięcia  w  innej  

lokalizacji. Niepodejmowanie  omawianego  przedsięwzięcia  na  terenie  

istniejącego już zakładu przetwarzania zużytego sprzętu, zlokalizowanego w 

strefie przemysłowej,  wiąże  się  z  wyborem  innej  lokalizacji. 

Instalacja musiałaby powstać na innym terenie, co wiązałoby się z kolejnym 

(nieuzasadnionym) przekształcaniem obszarów. Oddziaływania  na środowisko 
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wynikające z działalności instalacji byłyby takie same, natomiast generowane 

byłyby w innej lokalizacji. Dodatkowo generowany byłby nieuzasadniony 

ekonomicznie ani względami ochrony środowiska ruch drogowy w zakresie 

przewozu odpadów do innej lokalizacji z miejsca magazynowania i wstępnego 

sortowania odpadów. W związku  z powyższym wariant ten nie jest korzystny ani 

ze względu na Inwestora, ani przez wzgląd na środowisko. 

Ponadto, z  obserwacji  lokalnego  rynku nieruchomości można 

wywnioskować, iż w rejonie miasta trudno jest znaleźć zabudowania 

charakteryzujące się zbliżonymi parametrami do wnioskowanej  lokalizacji,  

zwłaszcza  w  aspekcie  jej  oddalenia  od  terenów chronionych oraz 

posiadających w MPZP równie adekwatne przeznaczenie.  

Inne  tereny,  które  mogłyby  być  brane  pod  uwagę, zlokalizowane  są  na  

ogół na terenach bezpośrednio graniczących z zabudową mieszkaniową lub bez 

niezbędnej infrastruktury. Ponadto istnieje obawa, że inna  lokalizacja  nie  byłaby  

wystarczająco  dobrze  skoordynowana  z istniejącymi  szlakami  transportowymi,  

co  podwyższyłoby  emisję  zanieczyszczeń do powietrza i miałoby negatywny 

wpływ na środowisko. 

 

W poniższej tabeli zestawione zostały wymagania art. 66 ust. 1 pkt 6 oraz 6a 

Ustawy w stosunku do wszystkich analizowanych wariantów przedsięwzięcia: 

Zakres Wariant zerowy – 
niepodejmowanie 
przedsięwzięcia 

Wariant proponowany 
przez wnioskodawcę 

Racjonalny wariant 
alternatywny 

Wpływ 
wystąpienia 
poważnej awarii 
przemysłowej i 
katastrofy 
naturalnej i 
budowlanej, na 
klimat, w tym 
emisje gazów 
cieplarnianych i 
oddziaływania 
istotne z punktu 
widzenia 
dostosowania do 
zmian klimatu 

Zakład zlokalizowany 
jest na terenie, który nie 
został oznaczony jako 
zagrożony powodzią lub 
podtopieniami. Ponadto 
leży poza obszarami 
występowania silnych 
ruchów tektonicznych lub 
działań niszczących 
związanych z ruchem 
zakładów górniczych. W 
związku z powyższym 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia katastrofy 
naturalnej jest znikome. 
Ze względu na 
lokalizację Zakładu na 
terenie o niewielkiej 
gęstości zabudowy, w 

W związku z realizacją 
inwestycji w istniejącym 
budynku Zakładu można 
przyjąć, że w stosunku 
do stanu obecnego nie 
nastąpią zmiany 
dotyczące wpływu 
wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej oraz 
katastrofy naturalnej i 
budowlanej na klimat, w 
tym emisje gazów 
cieplarnianych i 
oddziaływania istotne z 
punktu widzenia 
dostosowania do zmian 
klimatu. W  zakresie  
zapobiegania  
wystąpienia  ww.  

Ze względu na 
konieczność wyboru 
nowej lokalizacji dla 
planowanej 
instalacji, 
prognozować można 
zwiększony wpływ 
wariantu na klimat. 
Co prawda wybór 
nowej lokalizacji, ze 
względów 
logistycznych, 
ograniczony byłby 
do miasta Lublin i 
najbliższych okolic, 
co znacząco 
minimalizuje ryzyko 
wystąpienia 
katastrofty 
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istniejącym budynku 
wyposażonym w 
odpowiednią  
infrastrukturę  
podlegającą  stosownym 
przeglądom oraz 
przestrzeganie zasad i 
reżimu pod kątem stanu 
technicznego budynku i 
instalacji, również 
zagrożenie 
wystąpieniem katastrofy 
budowlanej jest 
niewielkie. Zakład nie 
stwarza zagrożenia 
poważną awarią 
przemysłową i nie 
stanowi źródła 
nadzwyczajnego 
zagrożenia środowiska. 
Ze względu wielkość 
Zakładu i skalę 
przeprowadzanych 
procesów można 
prognozować, że 
ewentualne znikome 
ryzyko wystąpienia 
katastrofy naturalnej i 
budowlanej oraz 
poważnej awarii 
przemysłowej nie 
miałoby wpływu na 
klimat, w tym emisje 
gazów cieplarnianych. W 
przypadku wystąpienia 
awarii (pożar), będzie 
miała miejsce wzmożona 
niezorganizowana 
emisja zanieczyszczeń 
do powietrza, oraz 
znacząco wzrośnie 
zużycie wody na cele 
przeciwpożarowe. Ze 
względu na stosowaną w 
Zakładzie technologię 
nie ma możliwości 
uwzględnienia zmian 
klimatu.  
 

elementom  
wnioskodawca 
realizować będzie 
inwestycję z założeniem: 
- Zastosowania 
certyfikowanych 
zabezpieczeń 
przeciwwybuchowych,  
- Zatrudnianie osób z 
odpowiednimi 
kwalifikacjami i 
przeszkoleniem,  
- Zatrudnienie  do  prac  
budowlanych  
podmiotów  
posiadających  stosowne 
doświadczenie oraz 
legitymujących się 
odpowiednimi do 
wykonywanych prac 
uprawnieniami 
pracowników,  
- Zaprojektowanie 
całości instalacji w 
sposób możliwie 
bezpieczny, 
zapewniający 
wystarczającą  
odporności  instalacji  i  
konstrukcji  na  działanie  
czynników 
atmosferycznych,  
- Realizowanie  
przeglądów  i  remontów  
wszystkich  
eksploatowanych  
instalacji zgodnie  z  
książką  serwisową,  
zaleceniami  producenta,  
wymaganiami prawnymi, 
a w wyjątkowych 
sytuacjach (w razie 
potrzeby),  
- Eksploatowanie  
całości  instalacji  
zgodnie  z  zaleceniami  
producenta  oraz 
zgodnie ze sztuką 
przyjętą w branży. 
Przestrzeganie 
powyższych zasad, 
szkolenie pracowników 
oraz  wyposażenie  
obiektu  w  odpowiednią  
infrastrukturę  

naturalnej. Jednak 
potencjalna 
konieczność 
wzniesienia nowego 
budynku, 
najprawdopodobniej 
na terenie o 
większej gęstości 
zabudowy, 
zwiększałoby ryzyko 
wystąpienia 
katastrofy 
budowlanej. Ze 
względu na skalę 
inwestycji i rozmiary 
instalacji nie 
przewiduje się 
jednak znaczącego 
oddziaływania na 
klimat, w tym emisje 
gazów 
cieplarnianych i 
oddziaływania 
istotne z punktu 
widzenia 
dostosowania do 
zmian klimatu. Ze 
względu na rodzaj 
technologii nie ma 
możliwości 
uwzględnienia zmian 
klimatu. 
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podlegającą  stosownym 
przeglądom  powoduje,  
że  ryzyko  wystąpienia  
awarii  lub  katastrofy  
budowlanej bądź 
naturalnej, a także ich 
późniejszy wpływ na 
klimat,  oszacować 
można jako nieznaczne. 
Ze względu na rodzaj 
technologii nie ma 
możliwości 
uwzględnienia zmian 
klimatu. 

Możliwość 
transgranicznego 
oddziaływania 
przedsięwzięcia 
na środowisko 

Ze względu na lokalny 
charakter oddziaływania 
i lokalizację w mieście 
Lublin, Zakład nie 
oddziałuje 
transgranicznie na 
środowisko. 

Ze względu na lokalny 
charakter oddziaływania 
i lokalizację na terenie 
istniejącego Zakładu, nie 
ma możliwości 
transgranicznego 
oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko. 

Możliwość 
transgranicznego 
oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko ściśle 
zależna jest od 
ewentualnej 
lokalizacji nowej 
instalacji. Ze 
względów 
logistycznych 
wnioskodawca 
szukałby terenów 
położonych w 
pobliżu istniejącego 
Zakładu, tj. w okolicy 
miasta Lublin. W 
związku z 
powyższym oraz z 
lokalnym 
charakterem 
oddziaływania 
instalacji, nie 
przewiduje się 
możliwości 
transgranicznego 
oddziaływania na 
środowisko. 

Oddziaływanie 
na ludzi, rośliny, 
zwierzęta, 
grzyby i 
siedliska, wodę i 
powietrze 

Zakład zlokalizowany 
jest w znacznym 
oddaleniu od zabudowy 
mieszkaniowej. 
Dotychczasowa  
eksploatacja instalacji 
nie powodowała 
negatywnego 
oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
faunę i florę terenów 
sąsiadujących. 
Dotychczasowa 

Przedsięwzięcie 
zlokalizowane będzie w 
obecnym budynku 
Zakładu, w znacznym 
oddaleniu od zabudowy 
mieszkaniowej. W 
związku z powyższym 
oraz  z prognozowanymi 
emisjami związanymi z 
realizacją inwestycji, 
przyjąć należy, że nie 
wystąpią zauważalne 
negatywne 

Oddziaływanie 
przedsięwzięcia na 
ludzi, rośliny, 
zwierzęta, grzyby i 
siedliska, wodę i 
powietrze, ze 
względu na wybór 
nowej lokalizacji dla 
planowanej 
instalacji, mogłoby 
ulec znaczącemu 
zwiększeniu. 
Spowodowane 
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działalność Zakładu nie 
oddziaływała 
zauważalnie negatywnie 
na ludzi, rośliny, 
zwierzęta, grzyby i 
siedliska przyrodnicze, 
wodę i powietrze. 

oddziaływania na ludzi, 
rośliny, zwierzęta, grzyby 
i siedliska przyrodnicze, 
wodę i powietrze. 

mogłoby to być 
koniecznością 
usytuowania 
inwestycji na 
terenach dotychczas 
nieprzekształconych, 
koniecznością 
posadowienia 
nowego budynku i 
niezbędnej 
infrastruktury, 
potencjalnym 
zlokalizowaniem 
instalacji bliżej 
siedzib ludzkich 
bądź zbiorników 
wodnych – co ściśle 
uzależnione jest od 
wyboru przez 
wnioskodawcę 
nowej lokalizacji. 

Oddziaływanie 
na powierzchnię 
ziemi, z 
uwzględnieniem 
ruchów 
masowych ziemi, 
klimat i krajobraz 

Zakład zlokalizowany 
jest na terenie 
antropologicznie 
przekształconym. 
Oddziaływanie Zakładu 
na powierzchnię ziemi 
jest znikome. Na 
omawianym terenie nie 
występują ruchy 
masowe. 
Funkcjonowanie Zakładu 
nie ma wpływu na klimat. 
Zakład nie wywiera presji 
na krajobraz, ze względu 
na lokalizację na terenie 
przemysłowym, w 
sąsiedztwie wyższych 
budynków.  

Ze względu na 
lokalizację nowej 
instalacji w istniejącym 
już budynku Zakładu, na 
terenie antropologicznie 
przekształconym, 
oddziaływanie wariantu 
na powierzchnię ziemi 
oraz krajobraz byłoby 
znikome. Na omawianym 
terenie nie występują 
ruchy masowe. 
Inwestycja nie będzie 
miała wpływu na klimat, 
co wynika z jej 
niewielkich rozmiarów.  

Ze względu na 
konieczność wyboru 
nowej lokalizacji 
przedsięwzięcia, co 
wiązałoby się 
najprawdopodobniej 
z koniecznością 
postawienia nowego 
budynku na terenie 
dotychczas 
nieprzekształconym, 
przewiduje się 
wzmożone 
oddziaływanie 
wariantu na 
powierzchnię ziemi. 
Ze względu na to, że 
wybór nowej 
lokalizacji 
oscylowałby na 
terenie miasta Lublin 
bądź w jego 
bezpośrednim 
sąsiedztwie, nie 
przewiduje się 
występowania 
ruchów masowych. 
Ze względu na 
niewielkie rozmiary i 
niedużą emisję 
związaną z 
funkcjonowaniem 
instalacji, nie będzie 
zachodziło 
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oddziaływanie na 
klimat. W zależności 
od wyboru nowej 
lokalizacji dla 
planowanej instalacji 
znacząca mogłaby 
być presja 
przedsięwzięcia na 
krajobraz. 

Oddziaływanie 
na dobra 
materialne 

Zakład zlokalizowany 
jest z dala od siedlisk 
ludzkich. Jedynymi 
znajdującymi się w 
okolicy dobrami 
materialnymi są: firma 
Centrum Metal 
Odczynniki Chemiczne, 
firma SZTYRLIC, firma 
HUTTENES – 
ALBERTUS, jednak z 
uwagi na ograniczone 
oddziaływanie 
przedsięwzięcia na 
środowisko nie będzie 
zachodzić oddziaływanie 
na wskazane dobra 
materialne. 

Wariant proponowany 
przez wnioskodawcę 
charakteryzuje się 
lokalizacją w miejscu 
obecnie funkcjonującego 
Zakładu. Ze względu na 
zakres zmian w związku 
z realizacją 
przedsięwzięcia nie 
przewiduje się 
zwiększonego bądź 
zmniejszonego wpływu 
na dobra materialne w 
stosunku do stanu 
obecnego. 

W przypadku 
racjonalnego 
wariantu 
alternatywnego 
przedsięwzięcie 
musiałoby zostać 
zrealizowane w innej 
lokalizacji. Z  
obserwacji  
lokalnego  rynku 
nieruchomości 
można 
wywnioskować, iż w 
rejonie miasta 
trudno jest znaleźć 
zabudowania 
charakteryzujące się 
zbliżonymi 
parametrami do 
wnioskowanej  
lokalizacji,  
zwłaszcza  w  
aspekcie  jej  
oddalenia  od  
terenów 
mieszkalnych, 
terenów chronionych 
oraz posiadających 
w MPZP równie 
adekwatne 
przeznaczenie. 

Oddziaływanie 
na zabytki i 
krajobraz 
kulturowy, objęte 
istniejącą 
dokumentacją, w 
szczególności 
rejestrem lub 
ewidencją 
zabytków 

Zakład zlokalizowany 
jest z dala od siedlisk 
ludzkich i nie oddziałuje 
na krajobraz kulturowy 
ani zabytki położone w 
dalszej, 
kilkukilometrowej, 
odległości. Na 
rozpatrywanym terenie 
brak zabytków 
chronionych na 
podstawie przepisów o 
ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami - 
obwieszczenie nr 1/2017 

Projektowana instalacja 
zlokalizowana będzie na 
terenie obecnie 
funkcjonującego 
Zakładu. W związku z 
powyższym nie 
przewiduje się innego 
oddziaływania na zabytki 
i krajobraz kulturowy niż 
w chwili obecnej. 

Oddziaływanie na 
zabytki i krajobraz 
kulturowy zależne 
byłoby od wybranej 
przez wnioskodawcę 
nowej lokalizacji 
instalacji. Ze 
względu na to, że 
obecnie w rejonie 
miasta ciężko 
znaleźć 
zabudowania o 
parametrach 
zbliżonych do 
obecnej lokalizacji 
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Lubelskiego 
wojewódzkiego 
konserwatora zabytków 
w Lublinie z dnia 8 
stycznia 2017 r. w 
sprawie wykazu 
zabytków wpisanych do 
rejestru zabytków 
nieruchomych 
województwa 
lubelskiego i rejestru 
zabytków 
archeologicznych 
województwa 
lubelskiego. 

Zakładu, oddalonych 
od terenów objętych 
pieczą konserwatora 
zabytków i siedzib 
ludzkich, należy 
spodziewać się, że 
wpływ wariantu na 
krajobraz kulturowy i 
zabytki mógłby 
wzrosnąć. 

Oddziaływanie 
na formy 
ochrony 
przyrody, w tym 
cele i przedmiot 
ochrony 
obszarów Natura 
2000 oraz 
ciągłość 
łączących je 
korytarzy 
ekologicznych 

Zakład nie jest 
zlokalizowany na terenie 
objętym formami 
ochrony przyrody, w tym 
na obszarach Natura 
2000. Wnioskodawca 
pozyskał deklarację 
organu 
odpowiedzialnego za 
monitorowanie obszarów 
Natura 2000 nr 
WPN.6335.288.2018.KW 
z dnia 5 czerwca 2018, 
wydaną przez 
Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w 
Lublinie. Organ, 
uwzględniając rodzaj, 
zakres, charakter i 
usytuowanie 
przedsięwzięcia, 
stwierdził, że nie 
spowoduje ono 
pogorszenia stanu 
siedlisk przyrodniczych 
oraz siedlisk gatunków 
dla których wyznaczono 
obszary Natura 2000. 
Zakład nie jest również 
zlokalizowany na terenie 
korytarzy ekologicznych 
ani w ich bezpośredniej 
bliskości. 

Ze względu na 
lokalizację instalacji w 
istniejącym budynku 
Zakładu, nie będą 
zachodziły zmiany w 
stosunku do terenów 
objętych formami 
ochrony przyrody, 
obszarów Natura 2000 
oraz korytarzy 
ekologicznych. Zakład 
nie jest zlokalizowany na 
terenie objętym formami 
ochrony przyrody, w tym 
na obszarach Natura 
2000. Wnioskodawca 
pozyskał deklarację 
organu 
odpowiedzialnego za 
monitorowanie obszarów 
Natura 2000 nr 
WPN.6335.288.2018.KW 
z dnia 5 czerwca 2018, 
wydaną przez 
Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w 
Lublinie. Organ, 
uwzględniając rodzaj, 
zakres, charakter i 
usytuowanie 
przedsięwzięcia, 
stwierdził, że nie 
spowoduje ono 
pogorszenia stanu 
siedlisk przyrodniczych 
oraz siedlisk gatunków 
dla których wyznaczono 
obszary Natura 2000. 
Zakład nie jest również 
zlokalizowany na terenie 

Oddziaływanie 
omawianego 
wariantu na formy 
ochrony przyrody, 
obszary Natura 2000 
oraz ciągłość 
korytarzy 
ekologicznych 
byłoby ściśle 
zależne od wyboru 
nowej lokalizacji dla 
planowanej 
instalacji. Ze 
względu na to, że 
wnioskodawca, ze 
względów 
logistycznych, 
poszukiwałby 
terenów w pobliżu 
istniejącego Zakładu 
- można 
przypuszczać, że 
realizacja wariantu 
nie miałaby wpływu 
na formy ochrony 
przyrody i ciągłość 
korytarzy 
ekologicznych. Nie 
można jednak 
całkowicie tego 
wpływu wykluczyć. 
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korytarzy ekologicznych 
ani w ich bezpośredniej 
bliskości. 

Wzajemne 
oddziaływanie 
między 
poszczególnymi 
elementami 
środowiska 

Obecnie Zakład w 
ograniczony sposób 
oddziałuje na środowisko 
jako całość. Jedynie w 
zakresie emisji do 
powietrza może 
zachodzić skumulowane 
oddziaływanie z: 
- Centrum Metal 
Odczynniki Chemiczne 
Midas Investment: 
emisje NOx, SO2, HCl,  
PM10, PM2,5. 
- Huttenes - albertus: 
PM10, PM2,5 
- Sztyrlic: PM10, PM2,5. 
Z uwagi jednak na fakt 
nieznacznej wielkości 
ww. emisji oraz 
dotychczasowy brak 
występowania 
przekroczeń norm 
jakości powietrza, 
przyjąć można, że 
wzajemne oddziaływanie 
w tym zakresie jest 
niewielkie. 
 

Instalacja w ograniczony 
sposób będzie 
oddziaływać na 
środowisko jako całość. 
Nie będzie zachodziło 
kumulowanie 
oddziaływań pomiędzy 
poszczególnymi 
komponentami 
środowiska. Jedynie w 
zakresie emisji do 
powietrza może 
zachodzić skumulowane 
oddziaływanie z: 
- Centrum Metal 
Odczynniki Chemiczne 
Midas Investment: 
emisje NOx, SO2, HCl,  
PM10, PM2,5. 
- Huttenes - albertus: 
PM10, PM2,5 
- Sztyrlic: PM10, PM2,5. 
Szczegółowa analiza 
możliwości kumulowania 
się oddziaływań dla tego 
wariantu przedstawiona 
została w Rozdziale 11. 
niniejszego Raportu. 

Wzajemne 
oddziaływanie 
między 
poszczególnymi 
elementami 
środowiska zależne 
byłoby przede 
wszystkim od 
wybranej nowej 
lokalizacji instalacji. 
Na obecnym etapie, 
bez konkretnej 
ewentualnej 
lokalizacji 
przedsięwzięcia, a w 
związku z tym bez 
wiedzy o 
potencjalnym 
otoczeniu nowej 
instalacji, 
niemożliwym jest 
odniesienie do 
możliwego 
oddziaływania 
między 
poszczególnymi 
elementami 
środowiska. 

 

 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem jego wyboru 

 

      W związku informacjami przedstawionymi powyżej należy uznać, że wariant 

najkorzystniejszy i najbardziej optymalny, zarówno ze względów społecznych, 

ekonomicznych, jak i przez wzgląd na ochronę środowiska, to wariant proponowany 

przez Wnioskodawcę. 

 Montaż nowej linii przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych wymuszony 

jest zmianami zachodzącymi w strukturze strumienia sprzętu trafiającego do zakładu 

przetwarzania. Wykorzystanie obecnej lokalizacji Zakładu, istniejącego budynku wraz 

z infrastrukturą i instalacjami, pozwoli maksymalnie wykorzystać  potencjał  terenu,  

nie  powodując dodatkowych, niekorzystnych przekształceń ziemi, związanych z  

koniecznością doprowadzenia infrastruktury technicznej i mediów w innej lokalizacji.  

W związku z faktem, iż teren inwestycji znajduje się na obszarze strefy  
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przemysłowej, wyposażonej w infrastrukturę konieczną do prowadzenia  działalności  

–  jego wybór przyczyni się do lepszego wykorzystania potencjału istniejącego 

obiektu przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko. 

Ze względu na korzystny wpływ planowanej inwestycji na środowisko nie 

przewiduje się innych wariantów niż opisany w niniejszej dokumentacji. 

 

 

6. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, 

materiałów, paliw oraz energii 

 

6.1. Etap realizacji inwestycji 

 

Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na montażu nowej linii przetwarzania 

zużytych urządzeń chłodniczych w istniejącym zakładzie przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ze względu na charakter i zakres prac nie 

przewiduje się wykorzystywania wody, energii cieplnej ani surowców na potrzeby 

realizacji przedsięwzięcia.  

 

W związku z koniecznością utworzenia nowej posadzki wykorzystane zostanie ok. 

630 m2 materiału kompozytowego. 

Montaż projektowanej linii wiązać się będzie z podwyższonym zapotrzebowaniem 

na energię elektryczną (praca urządzeń montażowych – w zależności od sprzętów 

wykorzystywanych Wykonawcę) oraz wykorzystaniem paliw na potrzeby transportu 

poszczególnych elementów linii. Transport w całości leżeć będzie po stronie 

dostawcy. Ilość zużytego paliwa zależna będzie od rodzaju środków transportu, 

którymi dysponuje dostawca, m.in. rodzaju wykorzystywanego paliwa, pojemności 

silnika, wybranej trasy transportu. Szacuje się, że ilość zużytego paliwa nie będzie 

odbiegała od typowej ilości zużywanej przez pojazdy dostawcze poruszające się po 

drogach publicznych. 

 

6.2. Etap eksploatacji inwestycji 

 

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę: 
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W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się istotnych zmian w tym 

zakresie w stosunku do stanu obecnego. Zakład nie korzysta z poboru wód 

powierzchniowych ani z poboru wód podziemnych. 

Woda na cele socjalno-bytowe dostarczana jest siecią wodociągową.  

Woda wodociągowa w zakładzie zużywana jest przede wszystkim do celów: 

- socjalnych pracowników zakładu, 

- porządkowych. 

Woda w zakładzie zużywana jest przede wszystkim w celach: 

- socjalnych pracowników zakładu: 

Liczba zatrudnionych:      50 osób 

Czas pracy zakładu:     300 dni w roku 

Zużycie wody przez jednego pracownika:  0,09 m3/dobę  

Suma:        1350 m3/rok 

- porządkowych       ok. 150 m3/rok. 

Łącznie szacunkowe maksymalne zużycie wody na cele socjalne i porządkowe 

kształtuje się na poziomie 1500 m3 rocznie. 

 

Zużycie wody na cele technologiczne: 

Zakład będzie używał wodę na cele technologiczne tylko w procesie odzysku, w tym 

recyklingu odpadów kablowych (proces R3 i R4), pochodzących z przetwarzania 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, (KOD 16 02 16): budów i 

remontów (KOD 17 04 11), stacji demontażu samochodów (KOD 16 01 99) oraz 

sortowania polimerów metodą gęstościową; 

Zważywszy, iż procesowo czynnik separacyjny (woda) używana jest w obiegu 

zamkniętym (na mokrym stole separacyjnym oraz w układzie wanny flotacyjnej), 

zakłada się, że ilość wody użytej do uzupełnienia naturalnego procesu parowania w 

instalacji wyniesie ok. 0,2 m3 na dobę. 

 

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce: 

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się zmian w tym 

zakresie w stosunku do stanu obecnego.  

Pojazdy i maszyny robocze używane na terenie zakładu zasilane są gazem 

propan-butan, którego roczne zużycie ocenia się na poziomie ok. 7 Mg. 
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Na terenie Instalacji IPPC zużywane są różnego rodzaju surowce i materiały, 

jednak ich ilościowe określenie jest trudne do oszacowania ze względu różne 

zapotrzebowanie oraz zmienność w czasie. Materiały można podzielić na 

poszczególne grupy: 

- materiały biurowe (tonery, papier, przybory piśmiennicze itp.), 

- środki ochrony osobistej pracowników i środki czystości, 

- części zamienne oraz zużywalne elementy maszyn i urządzeń (filtry olejowe, pasy 

transmisyjne, opony, uszczelki itp.), 

- środki dezynfekcyjne i deratyzacyjne. 

Łączna zdolność przetwarzania Zakładu (w procesach odzysku, w tym recyklingu) 

nie przekracza 130.756,2 Mg/rok,  w tym 32274,2 Mg/rok odpadów niebezpiecznych 

oraz 98482 Mg/rok innych niż niebezpieczne. 

 

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię: 

W związku z realizacją przedsięwzięcia  przewiduje się zwiększenie zapotrzebowania 

na energię, proporcjonalnie do wzrostu ilości przetwarzanych odpadów. 

 Energia elektryczna w zakładzie wykorzystywana jest głównie do zasilania: 

 urządzeń i przenośników, 

 instalacji oświetleniowej całego zakładu, 

 instalacji dozorującej 

 

Nie mniej, w stosunku do dotychczas stosowanych technologii w zakresie 

przetwarzania urządzeń chłodniczych, wdrożenie nowej innowacyjnej technologii 

przyniesie, w stosunku do tej samej ilości przetwarzanych zużytych urządzeń 

chłodniczych, znaczący spadek zapotrzebowania na energię i tym samym 

oszczędności powodujące w konsekwencji obniżenie zapotrzebowania na energię 

zużywaną w całym cyklu procesu przetwórczego o ponad 45 % w stosunku do 

dotychczas stosowanych metod i tym samym obniżenie indeksu ICO2 („carbon 

efficient index”) w całym cyklu życia produktu; 

 
 
 
 
 
 
 



Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: „Wdrożenie nowej innowacyjnej 
technologii przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych i odzyskiwania czystych frakcji 
surowcowych (re-surowców) wraz z układem instalacji do stosowania tego sposobu”. 

93 
 

 

ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH KOSZTÓW PRZETWARZANIA URZĄDZEŃ 

CHŁODNICZYCH WEDŁUG ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII; 

 (dla wydajności 60 szt. urządzeń na godzinę - koszty w Euro/ na chłodziarkę). 

 

L
p 
 

 
Metoda technologiczna 

Zużycie 
technolo
giczne 

 i serwis * 

Koszt użycia 
czynnika 

inertyzacyjn
ego ** 

Koszt 
utylizacji 
czynnika 

wypełniając
ego 

  

Koszt 
energii 

elektrycz
nej *** 

Koszt 
całkowity 

(na 
chłodziarkę) 

  
 
1. 

 
ABSORBCYJNA ,(złoże 
węgla aktywnego, wraz 
z desorpcją termiczną); 

 
0,68 

 

  
0,00 

 
 0,62 

 
    1,18 

 
      2,48 

 
 
2. 

 
KRIOGENICZNA, (z 
inertyzacją azotem z 
procesem cryo- 
kondensacji); 

 
    0,78 

 
       0,93 

 
0,82 

 
1,23 

 
3,76 

 
 
3. 

 
SELEKTYWNEGO 
PRZETWARZANIA, 
(urządzeń chłodniczych 
w warstwą izolacyjną 
spienioną gazami z 
grupy pentanów; VHC); 

 
 

0,68 

 
 

0,00 

 
 
      0,11 

 
 

0,65 

 
 

1,44 

 

*  - koszt zużycia i wymiany elementów eksploatacyjnych i serwisu na jednostkę; (np. noże i inne 

niezbędne procesowo wyposażenie komory 
      rozdrabniania oraz inne zużywające się elementy technologiczne;) 
** - koszt użycia do inertyzacji ciekłego azotu dla likwidowania atmosfery wybuchowej, ceny Niemcy II 

kw. 2017 r., w procesie (przy próbie: 55% urządzeń z VHC oraz 45% FCKW) 
*** - przyjęto koszty energii elektrycznej – Niemcy II kw. 2017 r. 

 
 

Zastosowana w Polskiej Korporacji Recyklingu (ad.3) innowacyjna technologia 

ogranicza zużycie zarówno czynników energetycznych, jak i surowców procesowych, 

przy jednoczesnym zwiększeniu współczynnika recyklingu surowców pierwotnych, w 

tym czystych frakcji surowcowych (stale wsadowe, recyklat tworzyw sztucznych oraz 

powstających w wyniku procesu recyklingu produktów do wytwarzania nowych 

wyrobów).   
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7. Rozwiązania chroniące środowisko 

 

Przewidywane dla przedmiotowego przedsięwzięcia rozwiązania chroniące 

środowisko, z podziałem na etap budowy i etap eksploatacji będą miały charakter 

techniczno – organizacyjny: 

 

KLIMAT AKUSTYCZNY 

 

Faza budowy 

Na etapie budowy może wystąpić zwiększenie poziomu hałasu spowodowane pracą 

sprzętów i urządzeń montażowych, jak również hałasem wytwarzanym przez ciężkie 

pojazdy dowożące poszczególne elementy planowanej linii przetwarzania. Jest to 

uciążliwość krótkotrwała i odwracalna, która całkowicie zaniknie po zakończeniu 

prac. Ograniczenie emisji hałasu do środowiska na tym etapie jest możliwe przy 

zastosowaniu nowoczesnych, sprawnych maszyn i dobrej organizacji pracy. Prace 

szczególnie uciążliwe będą prowadzone w godzinach 6:00 – 22:00. 

 

Faza eksploatacji 

Zważywszy, iż planowana przebudowa projektowana jest od strony terenów 

zainwestowanych przemysłowo: (Huttenes-Albertuus (przemysłowa produkcja 

pomocnicza dla odlewnictwa), Midas Investments (produkcja związków i 

odczynników chemicznych) oraz PPHU Sztirlic (zakład odzysku odpadów 

budowlanych) – naturalną przeszkodę (barierę) dla ewentualnego rozprzestrzeniania 

się hałasu stanowi pozostała część budynku w którym zlokalizowany jest  zakład, o 

wysokości ponad 7 m, wybudowana w technologii izolacji termicznej i akustycznej 

ścian za pomocą płyt warstwowych z przekładką z wełny mineralnej o grubości 15 

cm., o  wysokiej gęstości i wysokich parametrach ochrony temperaturowej oraz 

ograniczenia rozprzestrzeniania dźwięków. 

Ponadto, w wyniku wykonanych obliczeń otrzymano informacje dotyczące 

rozprzestrzeniania się dźwięku na terenach sąsiadujących z analizowanym 

przedsięwzięciem. Wyniki opisane zostały w niniejszym Raporcie, w punkcie 

dotyczącym emisji hałasu. 

Analizując szczegółowo otrzymane wyniki, inwestor rozważał celowość 

ewentualnego  zastosowania ekranu akustycznego izolującego zakład z kierunku 
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istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Nie mniej, zważywszy na stosunkowo dużą 

odległość oraz istniejące, wysokie i przestrzenne przegrody architektoniczne (hale 

przemysłowe), a także nasadzoną przez inwestora szatę roślinną (szpaler tui 

ozdobnych) od strony drogi dojazdowej do nieruchomości, wariant ten uznał za 

nieznajdujący uzasadnienia.  

Ekrany akustyczne mogą zapewnić skuteczną ochronę przed hałasem pochodzenia 

komunikacyjnego. Niezbędne jest jednak, aby zostały właściwie zaprojektowane. 

Projektowanie ekranów akustycznych polega na takim doborze lokalizacji oraz cech 

geometrycznych i materiałowych ekranu, aby w jak najlepszy sposób zabezpieczyć 

chronione obiekty przed ponadnormatywnym i uciążliwym hałasem. Aby właściwie 

spełniać swoje funkcje, projektowany ekran akustyczny powinien charakteryzować 

się odpowiednio wysoką skutecznością (efektywnością). Do najczęściej 

występujących błędów projektowych należy: 

- zastosowanie zbyt krótkich i/lub zbyt niskich ekranów, co związane jest z 

ograniczeniami terenu oraz minimalizacją kosztów realizacji, 

- lokalizacja ekranu zbyt daleko od źródła hałasu, 

- projektowanie ekranów z licznymi przerwami, np. wjazdami na posesje, 

- stosowanie ekranów odbijających falę akustyczną w miejscach, gdzie powinna ona 

być pochłaniania; taki błąd skutkuje często pogorszeniem warunków akustycznych 

po wybudowaniu ekranu. 

Ze względu na istniejące warunki zagospodarowania i uzbrojenia terenu, lokalizację 

zakładu w strefie przemysłowej, a także odległość od istniejących zabudowań, 

zastosowanie ekranów akustycznych uznane zostało za bezzasadne i potencjalnie 

problematyczne. Zastosowanie ekranów akustycznych znacząco podnosiłoby koszty 

realizacji przedsięwzięcia, a prognozowane efekty byłyby niewspółmierne do 

poniesionych nakładów finansowych i nie miałyby znaczącego wpływu na środowisko 

w otoczeniu Zakładu. 

W Zakładzie stosuje się następujące rozwiązania organizacyjno – techniczne, 

mające na celu ochronę przez hałasem i wibracjami: 

- właściwa lokalizacja urządzeń – ograniczanie poziomów hałasu poprzez 

zwiększanie odległości między źródłem emisji a odbiornikiem, wykorzystanie 

budynku jako ekranu chroniącego przed hałasem, odpowiednia lokalizacja wejść i 

wyjść do budynku, 
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- halę zakładu, w której prowadzone są procesy przetwarzania, obłożono płytą 

warstwową o rdzeniu z wełny mineralnej o grubości 15 cm, co znacząco ogranicza 

rozchodzenie się hałasu, 

- urządzenia poddawane są okresowym kontrolom i konserwacji, obsługiwane są 

przez odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel, 

- stosowany jest sprawny technicznie, mało hałaśliwy sprzęt, 

- w miarę możliwości zamykane są drzwi i okna na terenach zamkniętych, 

- hałaśliwa działalność prowadzona jest wyłącznie w porze dnia. 

 

 

 

GOSPODARKA ODPADAMI 

Z odpadami należy postępować w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia 

ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w myśl 

ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach. W miarę możliwości należy 

ograniczać ilości powstających odpadów oraz ich negatywne oddziaływanie na 

środowisko, prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. 

 

Faza budowy 

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, zagospodarowanie odpadów powinno 

odbywać się według ustalonej hierarchii działań. W pierwszej kolejności wytwórca 

odpadów zobowiązany jest do zapobiegania powstawaniu odpadów poprzez 

stosowanie wszelkich możliwych działań ograniczających ich wytwarzanie (np. 

technologie bezodpadowe, stosowanie odpowiednich surowców i materiałów) oraz 

podejmowania działań pozwalających na utrzymanie ich ilości na możliwie 

najniższym poziomie. Celem minimalizacji ilości powstających odpadów, zgodnie z 

zaleceniami ustawy o odpadach, wykonawca robót powinien selektywnie gromadzić 

powstające odpady i usuwać je z miejsca powstawania. 

 

Miejsce zbierania i magazynowania odpadów zostanie wyznaczone w taki 

sposób, aby wyeliminować ich wpływ na środowisko, zminimalizować wpływ 

warunków atmosferycznych na odpady oraz ograniczyć dostęp osób trzecich.  

Odpady będą magazynowane selektywnie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w specjalnie na ten cel przeznaczonych i oznakowanych pojemnikach 
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oraz kontenerach. Następnie przekazywane będą uprawnionej firmie do odzysku lub 

unieszkodliwiania.  

Poszczególny kody i ilości odpadów powstające w związku z realizacją 

przedsięwzięcia opisane zostały w rozdziale 13. Przewidywane ilości i rodzaje 

wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko. 

 

 

Faza eksploatacji 

Po przebudowie Zakład będzie źródłem powstawania odpadów w ilościach 

zbliżonych do obecnie wytwarzanych i uwzględnionych w pozwoleniu 

zintegrowanym. Wytwarzanie odpadów związane jest z funkcjonowaniem instalacji. 

W Zakładzie prowadzone są procesy: 

- wytwarzanie odpadów, 

- odzysk odpadów, 

- zbieranie odpadów. 

Zakład przyjmuje wyłącznie odpady spełniające wymagania przepisów prawa. 

Przed przyjęciem ładunku odpady są kontrolowane. Ładunki niespełniające 

wymogów nie są wpuszczane na teren Zakładu, a dostawcy zgłaszana jest odmowa 

przyjęcia odpadów. Dzięki temu dostawcy dokładają wszelkich starań, aby 

przygotowywane do przekazania odpady spełniały wymagania jakości niezbędne do 

przeprowadzanych w Zakładzie procesów. 

Wszystkie odpady, które trafiają do Polskiej Korporacji Recyklingu, są ręcznie 

rozładowywane i podlegają na wstępie sortowaniu wg grup i rodzajów odpadów. W 

następstwie wdrożenia i funkcjonowania w Zakładzie systemu ISO 14001:2015 oraz 

EMAS, wdrożono w firmie szereg procedur związanych z inspekcją oraz 

przygotowaniem odpadów do demontażu i przetwarzania. Jeżeli w strumieniu 

zbieranego selektywnie zużytego sprzętu pojawią się odpady niekompletne 

(pozbawione istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został 

zaprojektowany) części składowe, podzespoły, materiały eksploatacyjne, stanowiące 

część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt – podlegają one wyodrębnieniu i 

gromadzeniu w osobnych pojemnikach, celem przeładunku, transportowania i 

przetwarzania według osobnych procedur lub przekazywane są do zakładów 

posiadających stosowne decyzje. Zakład nie przetwarza odpadów opakowaniowych. 
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W Zakładzie wyznaczone są obszary inspekcji, przyjmowania, wyładunku, 

magazynowania. Miejsca te są odpowiednio przygotowane, w sposób 

ograniczających ich wpływ na środowisko, tj. szczelna powierzchnia, specjalnie 

przygotowane miejsca w halach, wyznaczone miejsca dla odpadów niebezpiecznych. 

Wszystkie miejsca przeznaczone do magazynowania są utwardzone. Odpady po 

przyjęciu trafiają do  wyznaczonego obszaru magazynowania.  

 

Opracowana została Procedura Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg 

Normy systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015; Normy systemu zarządzania 

środowiskowego ISO 14001:2015; Europejskiej normy Systemu Eko-Zarządzania i 

Audytu (Eco-Management and Audit Scheme) – EMAS; procedura określa sposób 

postępowania z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Gospodarowanie ww. odpadami obejmuje procesy takie jak: odbiór, transport oraz 

poddawanie odpadów procesom recyklingu. 

  W Zakładzie opracowany i wdrożony został system śledzenia oraz wykazu 

odpadów. Opracowane i wdrożone zostały także procedury odbioru odpadów. 

Odpady segregowane są wg grup i rodzajów ZSEiE oraz waży według grup i 

rodzajów poddawanych w zakładzie procesom odzysku odpadów. 

  Wszystkie odpady na terenie instalacji są zbierane, przetwarzane i 

magazynowane w sposób selektywny. Każdy rodzaj odpadów w miejscach 

magazynowania jest oznakowany zgodnie z klasyfikacją odpadów. 

Miejsca magazynowania odpadów zorganizowane zostały w sposób 

zoptymalizowany, aby zminimalizować i wyeliminować zbędne postępowanie z 

odpadami, np. niepotrzebnie wydłużone odległości przemieszczania na terenie 

Zakładu oraz wielokrotne postępowanie z tymi samymi odpadami. Magazynowanie 

odpadów innych niż niebezpieczne odbywa się na hali produkcyjnej i na 

utwardzonym placu, w opakowaniach, kontenerach lub luzem na pryzmach. 

Magazynowanie i postępowanie z odpadami niebezpiecznymi prowadzone jest w 

specjalnie wydzielonym obszarze. Odpady niebezpieczne i ciekłe magazynowane są 

w miejscach nie stwarzających zagrożenia dla środowiska – wydzielonych 

pomieszczeniach zamkniętych, zadaszonych, oznakowanych, o utwardzonej i 

szczelnej nawierzchni.  

Wyraźnie ustalona została i nie jest przekraczana maksymalna pojemność 

magazynowania odpadów i zdolność przetwarzania oraz maksymalny czas 
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składowania odpadów. Sprzęt używany do załadunku, rozładunku i magazynowania 

odpadów jest oznakowany i udokumentowany. Sprzęt przechodzi okresowe kontrole 

dopuszczające do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Transport odpadów odbywa specjalistycznymi samochodami, transportem 

własnym lub transportem posiadających rejestrację w BDO osób trzecich – 

samochodami  z plandeką, a także przeznaczonymi do zbierania i przewozu 

odpadów.  

Odpady niebezpieczne są przekazywane uprawnionym firmom posiadającym 

stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania, 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Transport odpadów niebezpiecznych 

odbywa się z zachowaniem norm obowiązujących przy transporcie odpadów 

niebezpiecznych. 

W celu zmaksymalizowania ponownego wykorzystania opakowań, 

opakowania (Big-Bagi, pojemniki, palety, itp.) wykorzystuje się ponownie do 

przechowywania odpadów – jeżeli są w dobrym stanie i dostatecznie czyste, w 

zależności od wyniku kontroli kompatybilności substancji w nich umieszczanych (w 

kolejnych przypadkach wykorzystania). Niektóre ograniczenia dotyczące 

zastosowania wynikają z ryzyka zanieczyszczenia odpadów przez ponownie 

wykorzystywane opakowanie. W razie potrzeby, po sprawdzeniu, opakowanie 

poddawane jest odpowiedniej obróbce przed ponownym wykorzystaniem (np. 

odtworzenie, czyszczenie).  

Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. posiada operat przeciwpożarowy 

zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu, instalacji i miejsca 

magazynowania odpadów, wykonany przez uprawnionych specjalistów zabezpieczeń 

przeciwpożarowych,  stanowiący załącznik do Postanowienia Komendanta 

Miejskiego Powiatowej Straży Pożarnej w Lublinie, znak MZ.5585.55.1.2019 z dnia 

16 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej dla 

nieruchomości i instalacji.  

Poszczególne rodzaje, ilości i sposoby gospodarowania odpadami opisane 

zostały w rozdziale 13. Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz 

ich wpływ na środowisko. 
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ŚRODOWISKO GRUNTOWO – WODNE 

 

Faza budowy 

Niekorzystne oddziaływania jakie mogą wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia 

związane mogą być wyłącznie z ewentualną awarią pojazdów transportowych i 

urządzeń montażowych. 

- wszystkie prace wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami oraz pod nadzorem osób do tego uprawnionych; 

- stosowane materiały posiadać będą odpowiednie certyfikaty lub aprobaty 

techniczne dopuszczające je do użytku w budownictwie; 

- czynności takie jak tankowanie oraz naprawa maszyn i pojazdów wykonywane 

będą poza terenem inwestycji, w specjalnych serwisach lub bazie Wykonawcy; 

- pracujące przy realizacji inwestycji sprzęty i urządzenia podczas przerw w pracy 

będą wyłączane; 

- wykonawca wyposażony będzie w niezbędne środki pozwalające neutralizować 

ewentualne skutki wycieków substancji ropopochodnych, poprzez natychmiastowe 

zneutralizowanie sorbentami, zebranie i zabezpieczenie substancji ropopochodnych 

oraz zanieczyszczonego gruntu; 

- powstające podczas budowy odpady oraz pochodzące z ewentualnych wycieków 

substancji ropopochodnych odpady niebezpieczne gromadzone i przechowywane 

będą w sposób selektywny i właściwy dla danego typu odpadu, w oddzielnych, 

zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich i zwierząt oraz odpornych na 

działanie warunków atmosferycznych pojemnikach, do czasu ich napełnienia i 

wywozu przez uprawnione do podjęcia wskazanych działań podmioty. 

 

Faza eksploatacji: 

- znajdujące się na terenie inwestycji: obiekty budowlane, instalacje oraz urządzenia 

poddawane są regularnej konserwacji i kontroli stanu technicznego; 

- obiekt wyposażony jest w niezbędny sprzęt, urządzenia i infrastrukturę pożarową; 

- wykorzystywana w Zakładzie woda pobierana jest z miejskiej sieci wodociągowej; 

- źródła generowania ścieków ograniczone zostały poprzez stosowanie suchych 

metod utrzymania porządku, 
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- ścieki bytowe oraz wody opadowe odprowadzane są do istniejącej kanalizacji 

sanitarnej zakładu, a następnie za pośrednictwem kanalizacji zewnętrznej do 

miejskiej oczyszczalni ścieków, 

- wody opadowe odprowadzane są z terenu zakładu, z połaci dachowych oraz 

utwardzonych dróg i placów, systemem rur spustowych, wpustów ulicznych 

żeliwnych z osadnikiem do kanalizacji deszczowej grawitacyjnej poprzedzonej 

separatorem kolaescencyjnym substancji ropopochodnych Typ RHI 011/B125, 

produkcji „Separator Service” Sp. z o.o. w Piasecznie ( Nr. fabr. I/201/08). Separator 

(wg deklaracji zgodności producenta), został wykonany według normy PN:EN 

858:2005:2000 oraz DIN:1999. Przeznaczony jest do oczyszczania ścieków z 

substancji ropopochodnych, zawiesiny łatwo opadającej oraz odcieków 

przemysłowych , o przepływie 1,5 l/s, 

- odpady magazynuje się i przetwarza wyłącznie na obszarach zadaszonych, aby 

zapobiec kontaktowi z wodą deszczową, a tym samym maksymalnie zminimalizować 

możliwość zanieczyszczania wód opadowych, 

- w miejscu magazynowania i przetwarzania odpadów zastosowane są szczelne 

podłoża. 

 

EMISJE DO POWIETRZA 

 
Faza realizacji: 
 
- ze względu na charakter i zakres prowadzonych prac, zminimalizowanie 

oddziaływania w zakresie ochrony powietrza będzie możliwe wyłącznie poprzez 

stosowanie dobrej praktyki środowiskowej, polegającej na utrzymaniu właściwego 

stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń, 

- zanieczyszczenia powietrza w fazie realizacji będą miały charakter krótkotrwały 

i przemijający, nie będą stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla 

otaczającego środowiska. 

 
Faza eksploatacji: 
 
W celu zapobiegania emisjom rozproszonym do powietrza, w szczególności pyłu, w 

zakładzie stosuje się następujące rozwiązania organizacyjno – techniczne: 

 minimalizowanie liczby ewentualnych źródeł emisji rozproszonych poprzez 

rozładowywanie odpadów ręcznie, w zamkniętych halach, gdzie podlegają 
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wstępnej segregacji. Dopiero z tego miejsca odpady są przemieszczane (za 

pomocą ręcznych wózków platformowych lub za pomocą wózków widłowych) 

do odpowiednich hal przetwarzania danego rodzaju sprzętu. Miejsca, w 

których magazynowane są odpady przed poddaniem ich przetworzeniu są 

zadaszone i wyposażone w nieprzepuszczalne podłoża wraz z urządzeniami 

do likwidacji odcieków, 

 w celu zapobiegania korozji stosowane są m.in. farby o właściwościach 

antykorozyjnych, 

 ograniczanie rozprzestrzeniania, gromadzenia i przetwarzania emisji 

rozproszonych zapewnione zostało dzięki temu, że demontaż sprzętu i dalsze 

operacje technologiczne związane z odzyskiem prowadzone są w 

zamkniętych halach demontażowych wyposażonych w wyciągi, pozwalające 

na odprowadzanie powietrza poprocesowego z hali w sposób zorganizowany, 

za pomocą emitorów wyposażonych w wentylatory. Emitory główne (E10 i 

E11) zostały wyposażone w urządzenia ochronne – odpylacz workowy o 

sprawności 99,9 %, 

 maszyny i urządzenia stosowane w Zakładzie podlegają regularnym 

kontrolom. Tam, gdzie jest to właściwe (pojazdy, części instalacji) kontrola nas 

urządzeniami sprawowana jest przez Urząd Dozoru Technicznego. Pozostałe 

maszyny i urządzenia podlegają wewnętrznej kontroli. Zgodnie z wdrożonym i 

funkcjonującym w Zakładzie systemem ISO 9001:2015 opracowano 

harmonogram przeglądu i konserwacji maszyn. Przeglądy i konserwacje są 

sprawowane przez upoważnionego Pracownika posiadającego stosowne 

kwalifikacje. W stosownych sytuacjach przeglądy i konserwacje maszyn 

przeprowadzane są przez uprawniony serwis. Z przeglądów i konserwacji 

maszyn utrzymywane są zapisy w formie rejestru. 

 czyszczenie terenów, na których przetwarzane i magazynowane są odpady 

odbywa się zgodnie z harmonogramem sprzątania, opracowanym zgodnie z 

wdrożonym i funkcjonującym w Zakładzie systemem ISO 9001:2015. 

Pomieszczenia produkcyjne i magazynowe są czyszczone poprzez 

zamiatanie, w stosownych przypadkach odkurzanie z wykorzystaniem 

odkurzacza przemysłowego, 

 nowa instalacja wyposażona w filtr ograniczający emisję zanieczyszczeń do 

powietrza (pokrywowy filtr pyłu). 
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8. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska 

substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących 

środowisko 

 

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia może wystąpić oddziaływanie 

na następujące elementy środowiska: 

 na powierzchnię ziemi, wody podziemne i powierzchniowe,  

 powietrze atmosferyczne,  

 klimat akustyczny,  

 w postaci wytwarzania odpadów. 

 

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie na inne komponenty środowiska. 

Przewidywane  oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska 

przedstawione zostanie z podziałem na etap realizacji jak i etap funkcjonowania 

przedsięwzięcia. Oddziaływania występujące na skutek wytwarzania odpadów 

szczegółowo opisane zostały w rozdziale 7.Rozwiązania chroniące środowisko – 

gospodarka odpadami oraz rozdziale 14. Przewidywane ilości i rodzaje 

wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko niniejszego opracowania. 

 

 

8.1. Przewidywane oddziaływanie na powierzchnię ziemi, wody podziemne i 

powierzchniowe 

 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie będzie występowało oddziaływanie zarówno 

na wody podziemne, jak i powierzchniowe. Wszelkie planowane roboty związane z 

realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, tj. dostosowanie pomieszczenia pod 

nową linię oraz montaż projektowanej linii przetwarzania urządzeń chłodniczych, 

odbywać się będą wewnątrz istniejącego budynku Zakładu. Na etapie realizacji 

przedsięwzięcia wykorzystywane będą pojazdy transportowe, sprzęty i maszyny 

montażowe oraz ręczne narzędzie. Metody ograniczania wpływu przebudowy 

przedsięwzięcia na środowisko, zawarte w rozdziale 7. Rozwiązania chroniące 
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środowisko będą wystarczającym zabezpieczeniem przed negatywnym  

oddziaływaniem  na środowisko  gruntowo-wodne  czy  powierzchnię  ziemi.  

 

Wskazany  niniejszym opracowaniu zakres i sposób prowadzenia prac, a także 

nadzór nad realizacją inwestycji, minimalizuje możliwość wystąpienia sytuacji  

awaryjnej, w której mogłoby dojść do uwolnienia substancji do środowiska. W ramach 

przebudowy obiektu procedury postępowania jak i środki techniczne zostały dobrane 

w sposób eliminujący możliwość negatywnego oddziaływania zakładu na ziemię i 

grunty. 

 

Eksploatacja instalacji nie będzie wiązała się z powstawaniem ścieków 

przemysłowych.  Na etapie eksploatacji będą powstawały niewielkie ilości ścieków 

bytowych, które będą odprowadzane do kanalizacji zakładu, a następnie do  

miejskiej oczyszczalni ścieków za pomocą istniejącego przyłącza. Przyjęto, iż ilość 

ścieków bytowych będzie równa ilości wody pobranej na cele socjalno-bytowe w 

ilości = 1350 m3/rok. Ścieki te pochodzić będą z sanitariatów socjalnych. Zgodnie z 

danymi literaturowymi skład ścieków kształtuje się jak przedstawiono poniżej: 

 

Parametr Jednostka Wartość 

Odczyn pH 6,5-9,5 

BZT5 mg O2/dm3 1000 

ChZTCr mg O2/ dm3 2000 

Chlorki mg Cl/ dm3 1000 

Azot amonowy mg N/ dm3 100 

Fosfor ogólny mg P/m3 10 

 

Wody opadowe 

Na terenie Zakładu powstawać będą wody opadowe z dróg, placów oraz powierzchni 

dachowych obiektów kubaturowych. Ścieki opadowe i roztopowe z terenu zakładu 

wprowadzane są do kanalizacji deszczowej na ulicy Metalurgicznej.  

 

Wody opadowe odprowadzane będą z terenu zakładu, z połaci dachowych oraz 

utwardzonych dróg i placów, systemem rur spustowych, wpustów ulicznych 
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żeliwnych z osadnikiem do kanalizacji deszczowej grawitacyjnej poprzedzonej 

separatorem.  

Separatory lamelowe stosowane są do podczyszczania ścieków opadowych ze 

zlewni miejskich, dróg, parkingów, placów manewrowych jw. Wysoka efektywność 

oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń ropopochodnych osiągana jest dzięki 

zastosowaniu pakietów lamelowych. Ścieki dopływające do urządzenia są kierowane 

do części centralnej, w której następuje rozdział grawitacyjny zanieczyszczeń 

znajdujących się w ściekach. Następnie przepływają przez pakiety lamelowe, gdzie 

następuje wysokoefektywne oczyszczanie ścieków z zanieczyszczeń. Oczyszczone 

ścieki przepływają do wydzielonej komory wylotowej. 

 

Bilans wód opadowych 

Wody opadowe wprowadzane będą do kanalizacji ogólnospławnej poprzez dwie 

studzienki na ulicy Metalurgicznej. Ich ilość określono na podstawie wielkości 

odwadnianej powierzchni: 

- pow. zadaszona – 2973 m2 – 0,2973 ha, 

- pow. utwardzona – 3295 m2 – 0,3295 ha, 

- pow. terenów zielonych biologicznie czynna – 250 m2 – 0,025 ha. 

 

Określenie ilości maksymalnej 

Obliczenia  całkowitej  maksymalnej  ilości  ścieków  deszczowych,  wykonano  wg 

wzoru: 

Q = ψ x q x F 

gdzie: 

ψ — współczynnik spływu, który przyjęto dla (zgodnie z Edel R.: Odwodnienie dróg. 

WkiŁ, Warszawa 2006):   

- powierzchni dachów równy 1  

- nawierzchni utwardzonych równy 0,9  

- powierzchni zielonych równy 0,1 

q – natężenie deszczu [dm3/s] 

F – powierzchnia zlewni [ha] 

 

W obliczeniach pominięto współczynnik opóźnienia. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: „Wdrożenie nowej innowacyjnej 
technologii przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych i odzyskiwania czystych frakcji 
surowcowych (re-surowców) wraz z układem instalacji do stosowania tego sposobu”. 

106 
 

Natężenie deszczu „Q” obliczono dla deszczu miarodajnego o czasie trwania (t) 15 

minut i prawdopodobieństwie występowania raz na pięć lat (C = 5, p = 20 %), q = 

139,76 dm3/s ha, H = 650 mm. 

 

Poniżej przedstawiono wynik obliczeń: 

 

Tabela – ilość wód deszczowych, deszcz nawalny dla t=15 minut i p=20% 

Rodzaj powierzchni Wielkość powierzchni F Natężenie deszczu 

Qmax 

ha m2 dm3/s 

Powierzchnia 

utwardzona 

0,3295 3295 41,45 

Powierzchnia 

zadaszona 

0,2973 2973 41,55 

Tereny zielone 0,025 250 0,3494 

Suma: 0,6518 6518 83,3494 

 

Obliczenie ilości średniej dobowej i rocznej 

Średni dobowy spływ wód deszczowych obliczono w oparciu o dane hydrologiczne 

zlewni wg wzoru: 

Q = 1/365 x (H x ψ x F) [m3/d] 

gdzie: 

ψ — współczynnik spływu – j.w. 

F – powierzchnia zlewni [m2] 

H – wysokość średniego normalnego opadu z wielolecia: 0,650 m3 /m2  rok (za-

Geografia  regionalna  Polski,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN Warszawa, 2003, 

Korcz M., Bronder J. i inni) 

 

Wartość średniodobową obliczono dla 365 dni. 

 

Maksymalną roczną ilość wód opadowych obliczono ze wzoru:1/ 

Qmax a = H x ψ x F [m3/rok] 

gdzie: 

ψ —j.w. 
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F – jw. 

H – jw. 

 

Tabela – Średnioroczny i średniodobowy spływ wód deszczowych 

Rodzaj powierzchni Wielkość 

powierzchni F 

Natężenie przepływu Q 

m2 Roczne [m3/rok] Dobowe [m3/d] 

Powierzchnia 

utwardzona 

3295 1927,58 5,28 

Powierzchnia 

zadaszona 

2973 1932,45 5,29 

Tereny zielone 250 16,25 0,05 

Suma: 6518 3876,28 10,62 

 

Obliczenie ilości maksymalnej godzinowej i rocznej 

Maksymalną, godzinową oraz roczną ilość deszczu Qmax h oraz Qmax a obliczono dla 

deszczu o czasie trwania (t) 15 minut i prawdopodobieństwie występowania raz na 

pięć lat (C = 5, p = 20 %), qmax = 160,51 dm3/s ha, przyjmując do obliczeń Hmax a = 

0,800 m3/m2: 

 

Q maxa  -  obliczono  zgodnie  z  poprzednim  schematem,  przy  czym  ilość  

maksymalną godzinową obliczono ze wzoru:  

Q maxh =(Q max  x 60 x 60)/1000, [m3/h] 

 

Ilość wód deszczowych – deszcz nawalny dla t= 15 minut i p = 20%, H=0,800 m3/m2 

Qmax = 83,70 dm3/s 

Qmaxh = (Q max  x 60 x 60)/1000 

Qmaxh = 301,32 m3/h 

Qmaxa = 4770,8 m3/rok 

 

Jakość wód opadowych 

Ze względu na charakter powierzchni odwadnianej ścieki opadowe mogą być, 

zgodnie z danymi literaturowymi (Edel R., Odwodnienie dróg, WkiŁ, Warszawa 2006) 

– zanieczyszczone zawiesiną ogólna o pochodzeniu mineralnym oraz substancjami 
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ropopochodnymi. Jakość odprowadzanych ścieków opadowych charakteryzuje się 

parametrami nieprzekraczającymi podanych w poniższym zestawieniu: 

 

Oznaczenie Jednostka Wody opadowe 

Zawiesina ogólna mg/dm3 100 

Węglowodory 

ropopochodne 
mg/dm3 15 

 

Zgodnie § 23, ust 1, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. 

w  sprawie  warunków,  jakie  należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  

lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1800 ze zm.) wprowadzane do wód lub do ziemi 

wody opadowe lub  roztopowe  nie  powinny  zawierać  substancji  

zanieczyszczających  w  ilościach przekraczających  100  mg/l  zawiesin  ogólnych  

oraz  15  mg/l  węglowodorów ropopochodnych.  Dzięki  zastosowaniu  separatora  

substancji  ropopochodnych wartości te będą dotrzymane. 

 

8.2. Przewidywane oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 

 

W przypadku omawianej inwestycji na etapie realizacji głównym źródłem emisji 

zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza będą procesy spalania paliw (benzyny 

i oleju napędowego) w silnikach samochodów dostawczych i sprzętu montażowego. 

Będą to głównie zanieczyszczenia w postaci węglowodorów, tlenków azotu,  tlenków  

siarki.  W/w  maszyny wykorzystywane będą do przewożenia  elementów składowych 

linii montażowej  oraz używane będą do jej zainstalowania w budynku Zakładu.  Czas  

trwania  przedmiotowej  emisji  zanieczyszczeń  będzie niewielki  i  będzie  

ograniczał  się  do  czasu  realizacji  inwestycji.  Na  etapie  realizacji zamierzeń 

inwestycyjnych nie będą występowały żadne źródła emisji zorganizowanej do 

powietrza. 

Na etapie eksploatacji emisje do powietrza generowane mogą być przez procesy 

technologiczne (emisja zorganizowana) oraz transport (ruch pojazdów przywożących 

i wywożących przetwarzany sprzęt). Do ogrzewania pomieszczeń biurowych obecnie 

stosowany jest kocioł gazowy dwufunkcyjny z zasobnikiem c.w. (24 kW)  
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Emisja związana z poruszaniem się pojazdów po terenie zakładu: 

Emisja ze źródeł liniowych związana będzie z ruchem pojazdów po terenie 

zakładu. Będą to pojazdy osobowe i ciężarowe Planowane natężenie ruchu na 

terenie zakładu wyniesie – około 7 pojazdów osobowych na dobę oraz około 3 

pojazdów ciężkich. W obliczeniach przyjęto wariant najbardziej niekorzystny – 

wszystkie podjazdy będą poruszać się po terenie zakłady w tym samym czasie (w 

ciągu jednej godziny). 

 

 

Wielkość emisji substancji ze spalania paliw w silnikach spalinowych wyznaczono 

w oparciu o dane zaczerpnięte z opracowania „Emission Inventory Guidebook” (23 

August 2007) i przedstawiono w poniższym zestawieniu. 

 

Lp. Substancja Jednostka 

wskaźnika 

Wskaźnik emisji 

Osobowe z 

silnikiem 

benzynowym 

Ciężarowe z 

silnikiem Diesla 

1 Ditlenek azotu g/kg paliwa 8,55 14,87 

2 Ditlenek siarki g/kg paliwa 0,02 0,4 

3 Tlenek węgla g/kg paliwa 100,02 8,12 

4 Pył g/kg paliwa 0,02 2,04 

5 Węglowodory 

alifatyczne  

g/kg paliwa 
8,11 1,70 

 

Wyznaczając wielkość emisji posłużono się następującymi założeniami: 

- pojazdy osobowe posiadają silniki benzynowe, z kolei ciężarówka jest pojazdem 

z silnikiem Diesel’a, 

- średnie spalanie dla obu rodzajów pojazdów to 20 litrów/100km, 

- średnie gęstości paliw:  

 - ON – 0,84 kg/m3 

 - Pb – 0,75 kg/m3 

- wyznaczono jedną trasę poruszania się samochodów – oznaczona jako T1 

 - długość trasy T1 – 300 m 

- łączny czas emisji przyjęto jako 365 h. 
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W poniższej tabeli przedstawiono wyznaczoną wielkość emisji z transportu:  

TRASA 1 

Emisja Maksymalna Emisja 

BENZYNOWE DIESEL Razem Roczna 

kg/h kg/h  Mg 

Ditlenek azotu 0,00094 0,00079 0,00173 0,00063 

Ditlenek siarki 0,000002 0,00002 0,00002 0,00001 

Tlenek węgla 0,01103 0,00043 0,01146 0,00418 

Pył 0,000002 0,000108 0,000110 0,00004021 

Węglowodory 

alifatyczne 0,00089 0,00009 0,00098 0,00036 

 

Emisja z emitorów  

W chwili obecnej Zakład funkcjonuje zgodnie z posiadanym pozwoleniem 

zintegrowanym nr PZ 14/2017, znak RŚ-V.7222.12.2016.ILU, z dnia 11 maja 2017 r., 

wydanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Zgodnie z nim Zakład może 

emitować następujące zanieczyszczenia do powietrza z poszczególnych emitorów: 

 

Źródło emisji 

zanieczyszczeń 
Nr 

Emitowana 

substancja 

Dopuszczalna 

wielkość 

emisji 

[kg/h] 

Warunki wprowadzania do 

powietrza gazów i pyłów 

   

Wysokość 

emitora 

[m]; 

Średnica 

[m] lub 

przekrój 

na 

wylocie 

emitora 

[mx] 

Temperatura 

gazów 

wylotowych 

[K]; 

Prędkość 

gazów 

wylotowych 

[m/s] 

Czas 

pracy 

[h/rok] 

Hala demontażu 

dużego ZSE 

E1 
Pył ogółem, w 

tym: PM 10 
0,012 

9,0 

0,5 

293 

1,7 
300 E2 

Pył ogółem, w 

tym: PM 10 
0,012 

E3 
Pył ogółem, w 

tym: PM 10 
0,012 
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Źródło emisji 

zanieczyszczeń 
Nr 

Emitowana 

substancja 

Dopuszczalna 

wielkość 

emisji 

[kg/h] 

Warunki wprowadzania do 

powietrza gazów i pyłów 

   

Wysokość 

emitora 

[m]; 

Średnica 

[m] lub 

przekrój 

na 

wylocie 

emitora 

[mx] 

Temperatura 

gazów 

wylotowych 

[K]; 

Prędkość 

gazów 

wylotowych 

[m/s] 

Czas 

pracy 

[h/rok] 

Hala recyklingu 

miedzi 

E4 
Pył ogółem, w 

tym: PM 10 
0,0065 

9,0 

0,5 

293 

0,92 
300 E5 

Pył ogółem, w 

tym: PM 10 
0,0065 

E6 
Pył ogółem, w 

tym: PM 10 
0,00013 

Hala przetwarzania 

kineskopów i 

odzysku luminoforu 

E7 
Pył ogółem, w 

tym: PM 10 
0,0000006 

9,0 

0,5 

293 

1,7 
300 

Hala demontażu 

małego ZSE 

E8 
Pył ogółem, w 

tym: PM 10 
0,012 

9,0 

0,5 

293 

1,7 
300 

E9 
Pył ogółem, w 

tym: PM 10 
0,012 

Hala produkcji 

paliwa 

alternatywnego 

E10 
Pył ogółem, w 

tym: PM 10 
0,00156 

9,0 

0,5 

293 

6,95 
300 

E11 
Pył ogółem, w 

tym: PM 10 
0,00156 

 

Dopuszczalna wielkość zorganizowanej rocznej emisji gazów i pyłów 

wprowadzanych do powietrza z instalacji ustalona została na następującym 

poziomie: 

 

Substancja Emisja roczna [Mg/rok] 

Pył ogółem, w tym: 0,22875 
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Pył PM 10 0,22875 

 

W obecnym pozwoleniu zintegrowanym ujęta została także projektowana linia 

przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych, jednak analiza planowanego 

przedsięwzięcia wykazała, że w związku z zastosowanymi rozwiązaniami 

projektowymi konieczna będzie zmiana udzielonego już pozwolenia zintegrowanego 

– w zakresie usunięcia czterech obecnie wykorzystywanych emitorów i dodanie 

jednego nowego, a także weryfikacja ilości emitowanych zanieczyszczeń do 

powietrza. Trwale usunięte zostaną emitory hali recyklingu miedzi (E4, E5, E6) oraz 

hali przetwarzania kineskopów (E7). Odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza z 

nowo powstałej, powiększonej hali zostało zaprojektowane przez planowany nowy 

emitor.  

Charakterystyka i parametry emitorów funkcjonujących w związku z realizacją 

przedsięwzięcia przedstawiona została w poniższej tabeli: 

 

Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 

Temper. 
gazów 

Xe Ye Nazwa 
zanieczyszczenia 

Emisja 
maks. 

Emisja 
roczna 

  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok 

Emitory istniejące: 

E-1 Wentylator 
turbinowy  o mocy 
0,75 kW 

  9    Z 0,5     1,7    293  333    233   pył ogółem 0,00411 0,036 

                 
               -w tym pył do 10 

µm 
0,00411 0,036 

E-2 Wentylator 
turbinowy  o mocy 
0,75 kW 

  9    Z 0,5     1,7    293  338    231   pył ogółem 0,00411 0,036 

                 
               -w tym pył do 10 

µm 
0,00411 0,036 

E-3 Wentylator 
turbinowy  o mocy 
0,75 kW 

  9    Z 0,5     1,7    293  343    229   pył ogółem 0,00411 0,036 

                  
               -w tym pył do 10 

µm 
0,00411 0,036 

E-8 Wentylator 
turbinowy  o mocy 
0,75 kW 

  9    Z 0,5     1,7    293  324    222   pył ogółem 0,00411 0,036 

                 
               -w tym pył do 10 

µm 
0,00411 0,036 

E-9 Wentylator 
turbinowy  o mocy 
0,75 kW 

  9    Z 0,5     1,7    293  319    224   pył ogółem 0,00411 0,036 

                 
               -w tym pył do 10 

µm 
0,00411 0,036 

E-10 Wentylator 
turbinowy  o mocy 
5,5 kW 

  9    Z 0,63     6,95   293  287    241   pył ogółem 0,000534 0,00468 

                 
               -w tym pył do 10 

µm 
0,000534 0,00468 

E-11 Wentylator 
turbinowy  o mocy 

 12,3  Z 0,63     6,95   293  288    245   pył ogółem 0,000534 0,00468 
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Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 

Temper. 
gazów 

Xe Ye Nazwa 
zanieczyszczenia 

Emisja 
maks. 

Emisja 
roczna 

  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok 

5,5 kW 
                 
               -w tym pył do 10 

µm 
0,000534 0,00468 

 Emitor planowany: 

K-2 Kogenerator  10  0,61     0,01     523  360,2  200   tlenek węgla 5,89 51,6 
             pył ogółem 0,02001 0,1753 
                
               -w tym pył do 10 

µm 
0,02001 0,1753 

              tlenki azotu jako 
NO2 

0,304 2,663 

              dwutlenek siarki 0,0004 0,0035 

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny 

 

 

 

 

Metodyka obliczeń: 

Dla emitorów E1, E2, E3, E8, E9, E10, E11 – emisja pyłu na podstawie maksymalnej 

dopuszczalnej ilości na danym stanowisku, wynikająca z możliwości technicznych 

stosowanych urządzeń. Czynniki chłodnicze z urządzeń zawierających VFC i/lub 

VHC odsysane będą, a następnie przekazywane firmom posiadającym stosowne 

zezwolenia i możliwości techniczne do ich dalszego wykorzystania lub utylizacji. 

 

Dla kogeneratora: 

 proces spalania pentanu na zasadzie stychiometrycznej: 

C5H12 + 8O2 → 5CO2 + 6H2O 

Ilość przetworzonych urządzeń chłodniczych: ok. 3,000 kg/h; 60-70 szt./h; 

Średnia zawartość pentanu w jednym urządzeniu: 200g;  

co daje 14000g/h; 

Na podstawie masy molowej spalenie 72 g pentanu jest źródłem emisji 30 g CO2, 

więc spalenie 14000 g pentanu generuje emisję 5833,33 g CO2 na godzinę. 

 w przypadku niewystarczającej ilości pentanu, kogenerator zasilany będzie 

gazem wg obecnej umowy – 2800 m3/rok. Do obliczeń przyjęto że urządzenie 

będzie spalało maksymalną ilość gazu zawartą w umowie. Emisję 

wyznaczono w oparciu o „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw 

– kotły o mocy do 0,5 MW” opracowane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania 

i Zarządzania Emisjami. 
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Dla potrzeb modelowania emisji do powietrza zsumowano szacunkową emisję ze 

spalania pentanu z emisją ze spalania gazu. 

 

Łączna emisja roczna z Zakładu przedstawia się następująco: 

Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna 

 Mg 

pył ogółem 0,365 

    w tym pył do 10 µm 0,365 

dwutlenek siarki 0,0035 

tlenki azotu jako NO2 2,663 

tlenek węgla 51,6 

 

Na  podstawie  obliczeń  analitycznych  ustalono,  iż  emisja  z  procesów 

technologicznych z uwagi na zastosowane rozwiązania techniczne będzie niewielka 

w skali doby oraz roku. Emisje generowane w związku z funkcjonowaniem inwestycji 

nie będą powodowały przekraczania wartości odniesienia substancji w powietrzu 

oraz przekroczenia dopuszczalnych substancji w powietrzu. 

Analizę przeprowadzono  wg  referencyjnych  metodyk  modelowania  

poziomów  substancji  w powietrzu, zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz.87) przy użyciu atestowanego programu 

komputerowego – pakiet „Operat FB”.   

Współczynnik wyznaczony został na podstawie obliczeń programu „OPERAT-

FB”, posiadającym atest Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie – pismo nr 

BA/147/96. Jedno z narzędzi pakietu Operat FB umożliwia dokładne wyznaczenie 

współczynnika szorstkości. Program automatycznie wytycza na mapie obszar o 

promieniu 50 wysokości najwyższego emitora (hmax). Następnie zaznacza się na 

mapie poszczególne podobszary i wybiera charakter pokrycia terenu. Program 

automatycznie usuwa część powierzchni wykraczającą poza okrąg 50×hmax. Po 

zaznaczeniu podobszarów i wskazaniu współczynnika dla terenu pozostałego, 

program automatycznie wyznacza współczynnik średni, odpowiadający metodyce 
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referencyjnej. Metodyka referencyjna wymaga określenia jednej wartości 

współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu dla obszaru o promieniu równym 

50 wysokościom najwyższego emitora. Średnią ważoną względem powierzchni 

określa wzór: 

gdzie: 

z0 – średnia wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu na 

obszarze objętym obliczeniami, 

F – powierzchnia obszaru objętego obliczeniami, 

c – numer obszaru o danym typie pokrycia terenu. 

Dla analizowanego terenu wyznaczono średni współczynnik aerodynamicznej 

szorstkości terenu  

z0 = 0,13 m 

Szczegółowe obliczenia i wyniki zasięgu oddziaływania Zakładu na środowisko 

przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego raportu, opracowany z wykorzystaniem 

oprogramowania do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w 

powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych – pakiet 

„OPERAT FB”. Program służy do modelowania rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym zgodnie z metodyką zawartą w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87). 

 

8.3. Przewidywane oddziaływanie na klimat akustyczny 

 

W trakcie realizacji inwestycji głównym źródłem hałasu emitowanego do 

środowiska będą samochody, maszyny i urządzenia. Etap realizacji cechuje się 

krótkotrwałością i takiż charakter będzie posiadało oddziaływanie. Oddziaływania 

tego nie da się pominąć, zarówno w przypadku inwestycji o charakterze 

komercyjnym jak i indywidualnym. Dlatego też etap ten, w tym  jego oddziaływanie 

znajduje społeczna akceptację i nie jest traktowany, jako trwała uciążliwość. 

Natężenie ruchu, czy też czas pracy tych pojazdów lub maszyn i urządzeń w fazie 

realizacji procesu inwestycyjnego będzie niskie i dostosowane do chwilowych 

potrzeb związanych ze sprawnym prowadzeniem robót. 

Najistotniejszym  etapem  dla  określenia  wielkości  (natężenia)  i  zasięgu  

oddziaływania akustycznego, zdecydowanie większym niż etap realizacji 
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przedsięwzięcia, będzie etap jego funkcjonowania. Dla niego też przeprowadzono 

szczegółowa analizę wielkości i zasięgu oddziaływania. 

Zakłady przemysłowe (produkcyjne) są obiektami specyficznymi ze względu na 

emisję oddziaływań akustycznych na tereny sąsiadujące. Z przeprowadzonych analiz 

wynika, że głównymi  źródłami  hałasu  na  terenach  przemysłowych  są  obiekty  

kubaturowe, wentylacja technologiczna oraz operacje logistyczne (ruch pojazdów 

samochodowych lekkich  i  ciężkich). W  przypadku  logistyki  jest  to  emisja  

niezorganizowana,  będąca składową  wpływu hałasu z przyległych tras drogowych o 

różnym stopniu natężenia ruchu pojazdów. 

 Do analiz wykorzystano program HPZ’2001, który jest numeryczną realizacją 

metody określania immisji hałasu wytwarzanego przez istniejące, modernizowane lub 

projektowane źródła hałasu przemysłowego. 

Podstawowym zadaniem programu jest: 

 obliczenie w wybranym punkcie obserwacji wartości poziomu dźwięku 

A, będącego wynikiem działania źródeł hałasu znajdujących się na terenie 

zakładu przemysłowego; 

 określenie, które ze źródeł i w jakim stopniu wpływa na wypadkowy 

poziom dźwięku A; 

 uzyskanie informacji o skuteczności ekranów (jeśli istnieją) w danym 

punkcie obserwacji. 

 

Emisja hałasu ze źródeł stacjonarnych i kubaturowych 

 

Źródła stacjonarne kubaturowe 

Wewnątrz istniejącego budynku magazynowo – produkcyjnego pracują wózki  

widłowe oraz poszczególne linie przetwarzania zużytego sprzętu. Wewnątrz budynku 

pracują także silniki wentylatorów turbinowych o mocy 0,75 kW oraz 5,5 kW. Praca 

ww. urządzeń nie spowoduje na hali (przy ścianach) przekroczenia hałasu o wartości 

85 dB(A). 

 

Emisja hałasu ze źródeł ruchomych 

Dla źródeł ruchomych do obliczeń hałasu przyjęto następujące założenia: 

 poziomy mocy akustycznej LWn dla poszczególnych opcji ruchowych: 

 start pojazdu = 90 dB 
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 hamowanie = 100 dB 

 jazda = 95 dB 

 prędkość przejazdu - 20 km/h; 

 czas manewrów przy bramie i miejscu załadunku wyniesie ok. 20 s (start i 

hamowanie); 

 ilość wjazdów w okresie jednej doby: 50 

 natężenie ruchu dla 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia: 50 pojazdów 

ciężarowych pow. 3,5 t; 

 natężenie ruchu dla 1 najmniej korzystnej godziny pory nocy: 0 pojazdów 

ciężarowych pow. 3,5t. 

 

W oparciu o powyższe założenia oraz poniżej przedstawione zależności, 

wyznaczono równoważny poziom mocy akustycznej LWeqN, dla źródeł ruchomych i 

stacjonarnych, dla pory dnia i pory nocy na podstawie poniższego wzoru: 

 
gdzie: 

LWeqN – równoważny poziom mocy akustycznej dla N-tego pojazdu [dB]; 

LWn – poziom mocy akustycznej dla danej opcji ruchowej (start, jazda, hamowanie) 

[dB]; 

ti – czas trwania danej operacji ruchowej [s]; 

N – liczba opcji ruchowych w czasie T; 

T –  czas oceny, dla którego oblicza się poziom równoważny [s]. 

Powyższa metodyka obliczania równoważnego poziomu mocy akustycznej LWeqN dla 

źródeł ruchomych w punkcie obserwacji jest zgodna z metodyką obliczeniową 

opisaną w Instrukcji ITB nr 338. 

Zgodnie z powyższą procedurą i wcześniejszymi założeniami równoważne poziomy 

mocy akustycznej dla manewrów przy bramie i miejscu załadunku i wyładunku 

wynoszą: 

Dla pory dnia: 

LWeqN = 10log [1:28800(50(20•1010,1))] = 86,4 dB 
 
 



Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: „Wdrożenie nowej innowacyjnej 
technologii przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych i odzyskiwania czystych frakcji 
surowcowych (re-surowców) wraz z układem instalacji do stosowania tego sposobu”. 

118 
 

Szczegółową analizę oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat 

akustyczny zawarto w załączniku do Wniosku. Do obliczeń przyjęto tło na poziomie 

zerowym w tym celu by wyznaczyć oddziaływanie planowanego  przedsięwzięcia,  

które  to  z  kolei  mieści  się  w  istniejącym  tle akustycznym ukształtowanym przede 

wszystkim przez inne zakłady (istniejące) oraz układ komunikacyjny. Modelowanie 

wykonane zostało dla pory dziennej oraz pory nocnej, dla wysokości 1,5 oraz 4m. 

 

Celem analizy rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia posłużono się metodą obliczeniową oraz programem komputerowym 

HPZ’2001. Program ten realizuje obliczenia zgodnie z metodą przedstawioną 

szczegółowo w Instrukcji ITB nr 338/2008. 

 

Teren na którym zlokalizowany jest Zakład w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego oznaczony jest symbolem  3P – tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów W sąsiedztwie planowanej inwestycji nie stwierdzono terenów 

wrażliwych  tj.: przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Najbliżej znajdują się 

następujące tereny podlegające ochronie akustycznej, w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) 

zmienionego przez rozporządzenie MŚ z dnia 1 października 2012r. (Dz. U. 2012, 

poz. 1109): „budynki mieszkalne, zlokalizowane ok. 450 m, budynki mieszkalne 

jednorodzinne, dla obiektów tych dopuszczalny poziom hałasu w środowisku wynosi 

LAeq D = 50, LAeq N = 40.” 

  

Mając na względzie charakter przedsięwzięcia oraz odległość od terenów 

podlegających ochronie akustycznej, należy przyjąć, iż nie będzie stanowiło ono 

znaczącego źródła oddziaływania akustycznego. Nie przewiduje się, aby 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określone w wyżej przywołanym 

rozporządzeniu, na terenach podlegających ochronie, zostały przekroczone. 

 

Stosowane w zakładzie metody ochrony przed hałasem, można podzielić na 

naturalne (wynikające z ukształtowania terenu) oraz sztuczne (stosowane celowo 

zabezpieczenia obniżające wielkości emisji hałasu).  
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Naturalna ochrona przed hałasem związana jest przede wszystkim z: 

- zagospodarowanie terenu – najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny przemysłowe, a 

proces technologiczny prowadzony jest w izolowanej termicznie i akustycznie hali, 

- lokalizacja w znacznym oddaleniu od zabudowań mieszkalnych.  

 

Działania  związane z celową ochroną przed hałasem polegają głównie na: 

- stosowaniu urządzeń sprawnych technicznie o możliwie najniższym poziomie mocy 

akustycznej, 

- wymiana starych urządzeń na nowe o podobnej lub mniejszej mocy akustycznej.  

 

Wnioski: 

Klimat akustyczny w obrębie terenu inwestycyjnego kształtuje obecnie istniejąca 

zabudowa przemysłowa oraz układ komunikacyjny do obsługi głównie terenu 

przemysłowego. 

Przedsięwzięcie nie zmienia w istotny sposób klimatu akustycznego na 

analizowanym terenie. Nie dojdzie do przekroczenia  dopuszczalnych norm jakości 

środowiska w odniesieniu do najbliższych terenów objętych ochroną  – oddalonych o 

ponad 450 m, czyli  terenów zabudowy jednorodzinnej, tj. normy 50 dB. 

 

 

9. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

 

W  związku  z  realizacją  przedsięwzięcia  nie  wystąpi  oddziaływanie  

transgraniczne. Przedmiotowa inwestycja, ze względu na jej lokalny charakter, 

oddalenie w znacznej odległości od granicy Państwa oraz zaplanowane rozwiązania 

techniczne i technologiczne, nie będzie stanowiła źródła transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. 

 

 

10. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu 

znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 
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Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody formami 

ochrony przyrody są: 

 parki narodowe, 

 rezerwaty przyrody, 

 parki krajobrazowe, 

 obszary chronionego krajobrazu, 

 obszary Natura 2000, 

 pomniki przyrody, 

 stanowiska dokumentacyjne, 

 użytki ekologiczne, 

 zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, 

 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

 

Na terenie objętym przedmiotowym przedsięwzięciem oraz w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie: 

a) Nie stwierdzono występowania rezerwatów; najbliżej położony: 

- Wierzchowiska, zlokalizowany 9,18 km od terenu inwestycji, 

b) Nie stwierdzono parków krajobrazowych; najbliżej położony: 

- Nadwieprzański Park Krajobrazowy (otulina), zlokalizowany 12,09 km od terenu 

objętego przedsięwzięciem, 

c) Nie stwierdzono występowania Parków Narodowych: 

- brak w promieniu do 30 km od terenu przedsięwzięcia, 

d)  Nie  stwierdzono  zatwierdzonych  zespołów  przyrodniczo krajobrazowych, 

najbliżej położony:  

- zespół przyrodniczo – krajobrazowy w gminie Konopnica, położony w odległości 

18,48 km od terenu inwestycji,  

e)  Nie stwierdzono zatwierdzonych użytków ekologicznych, najbliżej położony:  

- Siedlisko Susła Perełkowanego na trawiastej płycie lotniska w Świdniku, 

zlokalizowane w odległości 2,91 km od terenu przedmiotowego przedsięwzięcia, 

f)  Nie stwierdzono zatwierdzonych stanowisk dokumentacyjnych: 

- brak w promieniu do 30 km od terenu przedsięwzięcia, 

g)  Nie stwierdzono występowania pomników przyrody, najbliżej położony to: 
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- topola czarna (populus nigra)  - w pasie drogowym ul. Jana Kasprowicza na 

wys. posesji nr 15. (w pasie zieleni w odległości 0,6 m od ciągu pieszego), 

zlokalizowany w odległości 1,47 km od terenu przedsięwzięcia, 

h) Nie  stwierdzono obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, 

- brak w promieniu do 30 km od terenu przedsięwzięcia, 

i) Nie stwierdzono obszarów specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000; najbliżej 

położony: 

- Świdnik PLH060021, w odległości 3,03 km od terenu inwestycji, 

j) Nie  stwierdzono  obszarów  chronionego  krajobrazu; najbliżej położony: 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi, w odległości 5,15 km od 

terenu przedsięwzięcia. 

 

Inwestor pozyskał deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie 

obszarów Natura 2000 nr WPN.6335.288.2018.KW z dnia 5 czerwca 2018, wydaną 

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie. Organ, 

uwzględniając rodzaj, zakres, charakter i usytuowanie przedsięwzięcia polegającego 

na „wdrożeniu nowej technologii w zakresie destrukcji i odzyskiwania re-surowców ze 

zużytych urządzeń chłodniczych” stwierdził, że nie spowoduje ono pogorszenia stanu 

siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków dla których wyznaczono obszary 

Natura 2000. W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Lublinie uznał, że przeprowadzanie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 

92/43/EWG nie jest konieczne. Kopia deklaracji stanowi załącznik do niniejszego 

opracowania. 

 

Lokalizację  planowanej  inwestycji  względem  obszarów chronionych przedstawia 

Rysunek 2. 
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Rys. 2. Lokalizacja inwestycji względem obszarów chronionych. 

 

 

Po  przeprowadzeniu  wizji  lokalnej  stwierdzono,  że  na  terenie objętym 

przewidywanym przedsięwzięciem oraz w zasięgu jego oddziaływania nie 

stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt, w tym 

gatunków objętych  art.  4  dyrektywy  2009/147/WE  oraz  gatunków  wymienionych  

w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG. 
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11.  Przedsięwzięcia  realizowane  i  zrealizowane,  znajdujące  się  

na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz 

w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których 

oddziaływania mieszczą się w obszarze  oddziaływania  

planowanego  przedsięwzięcia  –  w  zakresie,  w jakim ich 

oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z 

planowanym przedsięwzięciem   

 

Omawiane przedsięwzięcie,  zgodnie  z  opisem  przedstawionym  w  rozdziale  2.  

niniejszego  opracowania, bezpośrednio graniczy z następującymi terenami: 

 od strony południowej – firmą SZTYRLIC - Ryszard Sturlis, (ratownictwo drogowe, 

przetwarzanie odpadów z wyburzeń i remontów); Centrum Metal Odczynniki 

Chemiczne (produkcja chemiczna); terenami urządzeń kolejowych PKP i 

nieużytkami; 

 od strony zachodniej –  firmą SZTYRLIC- Ryszard Sturlis, (j.w.) 

 od strony północno-wschodniej –  firmą  HUTTENES – ALBERTUS (produkcja 

pomocnicza dla odlewnictwa); 

 od strony wschodniej – z drogą prywatną, której współwłaścicielem jest 

wnioskodawca oraz terenem stanowiącym nieużytki po wyburzeniu hali 

produkcyjnej dawnej odlewni Ursus; 

 

Analiza wykazała, że ryzyko skumulowania oddziaływań z planowanego 

przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami dotyczyć może jedynie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. W pobliżu zakładu emisje pochodzą z: 

 Centrum Metal Odczynniki Chemiczne Midas Investment: emisje NOx, SO2, 

HCl,  PM10, PM2,5. 

 Huttenes - albertus: PM10, PM2,5 

 Sztyrlic: PM10, PM2,5 

 od strony północnej – Huttenes – Albertus (j.w.). 
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Zgodnie z obecnym stanem wiedzy ostatnią inwestycję w pobliżu Zakładu, która 

uzyskała decyzję środowiskową Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22.11.2019 r. oraz 

zobligowana jest do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, stanowi przedsięwzięcie 

polegające na realizacji instalacji do przetwarzania odpadów (tworzywa sztuczne) 

przy ul. Metalurgicznej 9b w Lublinie. W związku z odległością dzielącą inwestycje 

(ponad 200m w linii prostej) oraz innym profilem działalności, nie przewiduje się 

kumulowania oddziaływań tych przedsięwzięć. 

 

Zanieczyszczenia do powietrza emitowane są także w związku z 

funkcjonowaniem instalacji obecnie eksploatowanych w Zakładzie, na które Inwestor 

posiada pozwolenie zintegrowane nr PZ 14/2017, znak RŚ-V.7222.12.2016.ILU, z 

dnia 11 maja 2017 r., wydane przez Marszałka Województwa Lubelskiego. 

Pozwolenie zezwala na eksploatację wszystkich ww. instalacji, należy zaznaczyć, że 

została w nim już ujęta także projektowana linia przetwarzania zużytych urządzeń 

chłodniczych. Analiza planowanego przedsięwzięcia wykazała, że po zakończeniu 

przebudowy konieczna będzie zmiana udzielonego już pozwolenia zintegrowanego – 

w zakresie usunięcia czterech obecnie wykorzystywanych emitorów i dodanie 

jednego nowego, a także weryfikacja ilości emitowanych zanieczyszczeń do 

powietrza. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w 

sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz obecnym tłem 

zanieczyszczeń powietrza (stan na 13.12.2019r.), w sąsiedztwie instalacji brak 

przekroczeń standardów powietrza – z wyjątkiem wartości pyłu zawieszonego PM 

2,5. Na analizowanym terenie wartości stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego 

PM 2,5 kształtują się na poziomie Sa = 24 µg/m3. Dopuszczalna wartość dla pyłu PM 

2,5, zgodnie z ww. rozporządzeniem, wynosiła dotychczas 25 µg/m3. Od dnia 1 

stycznia 2020 r. wartość ta nie powinna przekraczać 20 µg/m3. W chwili obecnej nie 

jest możliwe określenie tła zanieczyszczenia powietrza w 2020 roku, nie jest również 

możliwe jednoznaczne stwierdzenie, że dla pyłu zawieszonego PM 2,5 będą 

przekroczone obowiązujące w powietrzu standardy w tym zakresie. Obecnie wartość 

średniorocznego stężenia pyłu PM 2,5 określona w oparciu o dane za rok 2018 

przekracza poziom dopuszczalny dla tej substancji określony do osiągnięcia od dnia 
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1 stycznia 2020 r. W związku z tym, że Zakład nie stanowi źródła emisji pyłu 

zawieszonego PM 2,5 – nie przewiduje się konieczności przeprowadzania 

postępowania kompensacyjnego w tym zakresie. Informacje o aktualnym stanie 

zanieczyszczeń powietrza znajdują się w załączniku do niniejszego opracowania – 

wartości stężeń średniorocznych (tło powietrza), udostępnione przez Regionalny 

Wydział Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 

Lublinie. 

 

 

12.  Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej 

i budowlanej, przewidywanie oddziaływanie w wyniku poważnej 

awarii przemysłowej 

 

Omawiane przedsięwzięcie  realizowane jest na terenie, który nie został 

oznaczony jako zagrożony powodzią lub podtopieniami. Ponadto inwestycja leży 

poza obszarami występowania silnych ruchów tektonicznych lub działań niszczących 

związanych z ruchem zakładów górniczych. W związku z powyższym, w zakresie 

możliwości wystąpienia ryzyka katastrofy naturalnej, prawdopodobieństwo jej 

wystąpienia jest minimalne i pomijalne w niniejszej analizie. 

Katastrofa budowlana jest definiowana jako niezamierzone, gwałtowne 

zniszczenie obiektu lub jego części, a także konstrukcyjnych  elementów rusztowań, 

elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopu.  

Istnieje  wiele  przyczyn  awarii  i  katastrof  budowlanych  zarówno  bezpośrednich, 

pośrednich, w tym technicznych, organizacyjnych i społecznych. Do najczęstszych z 

nich zaliczamy: 

 Wybuch gazu spowodowany awarią instalacji, nieprzestrzeganiem przepisów, 

błędu ludzkiego,  

 Nieprzestrzeganie zasad sztuki budowalnej,  

 Ekstremalne warunki pogodowe,  

 Brak remontów lub prac konserwacyjnych,  

 Niewłaściwa eksploatacja. 
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W  zakresie  zapobiegania  wystąpienia  ww.  elementów  Inwestor realizuje 

inwestycję z założeniem: 

 Zastosowania certyfikowanych zabezpieczeń przeciwwybuchowych,  

 Zatrudnianie osób z odpowiednimi kwalifikacjami i przeszkoleniem,  

 Zatrudnienie  do  prac  budowlanych  podmiotów  posiadających  stosowne 

doświadczenie oraz legitymujących się odpowiednimi do wykonywanych prac 

uprawnieniami pracowników,  

 Zaprojektowanie całości instalacji w sposób możliwie bezpieczny, 

zapewniający wystarczającą  odporności  instalacji  i  konstrukcji  na  działanie  

czynników atmosferycznych,  

 Realizowanie  przeglądów  i  remontów  wszystkich  eksploatowanych  

instalacji zgodnie  z  książką  serwisową,  zaleceniami  producenta,  

wymaganiami prawnymi, a w wyjątkowych sytuacjach – w razie potrzeby,  

 Eksploatowanie  całości  instalacji  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  oraz 

zgodnie ze sztuką przyjętą w branży. 

 

Przestrzeganie powyższych zasad, szkolenie pracowników oraz  wyposażenie  

obiektu  w  odpowiednią  infrastrukturę  podlegającą  stosownym przeglądom  

powoduje,  że  ryzyko  wystąpienia  awarii  lub  katastrofy  budowlanej  jest 

niewielkie. 

 

Inwestycja będąca przedmiotem niniejszego Opracowania, nie jest związana z 

ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na terenie przedsięwzięcia nie 

będą magazynowane ani przetwarzane substancje niebezpieczne, wymienione w 

liście załączników do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w 

sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 

decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 poz. 138). 

Przedmiotowa inwestycja nie stwarza zagrożenia poważną awarią przemysłową i 

nie stanowi źródła nadzwyczajnego zagrożenia środowiska. Odpady, które zawierać 

będą substancje niebezpieczne, poddawane będą operacjom transportu, zbierania 

oraz ręcznego demontażu, nie zaś przekształcaniu czy elektrolizie. Odpady 

wytworzone w związku z funkcjonowaniem instalacji, które zawierać będą substancje 



Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: „Wdrożenie nowej innowacyjnej 
technologii przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych i odzyskiwania czystych frakcji 
surowcowych (re-surowców) wraz z układem instalacji do stosowania tego sposobu”. 

127 
 

niebezpieczne, przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub 

unieszkodliwienia. 

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, schemat działań będzie polegał na 

odnalezieniu źródła zdarzenia, wyeliminowaniu przyczyny i neutralizowanie skutków 

awarii. Ewentualne awarie będą stanowiły źródło wiedzy do wypracowywania nowych 

lepszych technik, które wykluczą ryzyko ich powstania. 

Zakład jest wyposażony w środki ochrony przeciwpożarowej, posiada instrukcję 

postępowania w przypadku pożaru. Załoga została przeszkolona w zakresie 

przepisów przeciwpożarowych oraz obsługi stanowisk pracy. Nie przewiduje się innej 

awarii przemysłowej niż pożar. Zakład posiada aktualny operat przeciwpożarowy 

zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu, instalacji i miejsca 

magazynowania odpadów oraz pozytywne uzgodnienie warunków ochrony 

przeciwpożarowej Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nr 

MZ.5585.55.1.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. 

 

Dzięki stosowaniu technologii, zgodnej z wymaganiami prawa, pod warunkiem 

zachowania wymaganego reżimu technologicznego oraz wymogów wynikających z 

przepisów szczególnych, instalacja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska o 

charakterze poważnych awarii. W przypadku wystąpienia awarii (pożar), będzie miała 

miejsce wzmożona niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, oraz 

znacząco wzrośnie zużycie wody na cele przeciwpożarowe. 

 

 

13. Informacje o pracach rozbiórkowych 

 

Wszelkie prace rozbiórkowe i demontażowe związane z realizacją 

przedmiotowego przedsięwzięcia wykonane zostaną wewnątrz istniejącego budynku 

Zakładu.  

Planuje się demontaż istniejącego gazowego kotła dwufunkcyjnego z 

zasobnikiem c.w. (24 kW), wykorzystywanego obecnie na potrzeby ogrzewania 

budynku socjalnego, i zastąpienie go kogeneratorem o tej samej mocy. 

Ponadto, zachodzi konieczność dostosowania pomieszczenia przeznaczonego 

pod nową linię przetwarzania urządzeń chłodniczych. W związku z tym część hali 

(obecnie przetwarzanie ręczne, recykling kineskopów i miedzi oraz magazyn 
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odpadów z belownicą) pozbawiona zostanie ścian działowych, a maszyny i 

urządzenia tam zainstalowane zostaną zdemontowane, przeniesione w inne miejsce 

i czasowo wyłączone z eksploatacji. 

 

 

14. Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich 

wpływ na środowisko 

 

Etap realizacji 

W trakcie realizacji inwestycji dominować będą odpady związane z prowadzeniem 

prac budowlanych, tj. instalacyjnych, montażowych i wykończeniowych. Można 

wymienić następujące rodzaje odpadów: 

 

Tabela1. Odpady możliwe do wytworzenia na etapie realizacji przedsięwzięcia: 

Lp
. 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość (Mg) 

1. 15 01 06 

Zmieszane odpady opakowaniowe – 
opakowania po materiałach 
budowlanych wykonane z papieru, 
metalu, tworzyw sztucznych, drewna 

0,1 

2. 17 01 02 
Gruz ceglany - kawałki cegieł, zaprawa 
wapienno -cementowa, beton, itp. 

0,5 

3. 17 01 03 
Odpady innych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 

0,5 

4. 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 17 01 06 – 
kawałki kabli, kawałki elementów 
wykonanych z tworzywa, kawałki 
drewna, kawałki wykładzin, itp. 

1 

5. 17 04 05 Żelazo i stal 10 

6. 20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

0,1 

 

Sposoby postępowania z odpadami, zapewniające maksymalne ograniczenie 

ich wpływu na środowisko, przedstawione zostały w rozdziale 7. Rozwiązania 

chroniące środowisko – gospodarka odpadami. 

 

Etap eksploatacji 
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Zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym nr PZ 14/2017 z dnia 11 maja 2017 r., 

regulującym swoim zakresem także dopuszczalne rodzaje i ilości odpadów 

wytwarzanych, przetwarzanych i zbieranych przez Zakład, Polska Korporacja 

Recyklingu Sp. z o.o. posiada obecnie zezwolenie na gospodarowanie 

następującymi rodzajami odpadów: 

 

Tabela 2. Rodzaje i ilości odpadów przeznaczone do wytwarzania 

L.p. Rodzaj odpadu Kod 

odpadu 

Podstawowy skład chemiczny 

i właściwości odpadu 

Masa [Mg/rok] 

Odpady niebezpieczne 

1. Odpadowy toner 
drukarski zawierający 
substancje 
niebezpieczne 

08 03 17* Żywica poliestrowa, sadza 
techniczna, wosk, odpady 
stałe zanieczyszczone 
substancjami 
niebezpiecznymi 

0,5 

2. Mineralne oleje 
hydrauliczne 
niezawierające 
związków 
chlorowcoorganicznyc
h 

13 01 10* Destylaty ciężkie parafinowe 
ropy naftowej, odpady ciekłe 

8,0 

3. Inne oleje silnikowe, 
przekładniowe i 
smarowe 

13 02 08* Destylaty ciężkie parafinowe 
ropy naftowej, odpady ciekłe 

0,4 

4. Freony, HCFC, HFC 14 06 01* Freony, gazy chłodzące 0,2 

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

15 02 02* Metale, tworzywa, tektura, 
bawełna, włókna syntetyczne, 
odpady zawierają 
pozostałości olejów, 
substancji żrących i 
drażniących, odpady stałe 

0,5 

6. 
Transformatory i 
kondensatory 
zawierające PCB 

16 02 09* Mieszanina metali i tworzyw 
sztucznych zawierające 
substancje niebezpieczne, 
odpady stałe 

15,5 

7. 
Niebezpieczne 
elementy lub części 
składowe usunięte z 
zużytych urządzeń 

16 02 15* Szkło ołowiowe oraz barowe 
pochodzące z kineskopów 
CRT, stal, luminofor 
zawierający ITR, europ, 
kadm, odpady stałe 

7 850,0 

8. 
Baterie i akumulatory 
ołowiowe 

16 06 01* Akumulatory z celami 
ołowiowymi zalane 
elektrolitem 

60,0 
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9. 
Baterie i akumulatory 
niklowo-kadmowe 

16 06 02* Akumulatory z celami niklowo 
- kadmowymi zalane 
elektrolitem 

5,5 

10. Baterie zawierające 
rtęć 

16 06 03* Akumulatory z rtęcią 2,5 

11. 

Drewno zawierające 
substancje 
niebezpieczne 

19 12 06* Drewno zanieczyszczone 
substancjami 
niebezpiecznymi: celuloza, 
hemicelulozy i ligniny oraz 
garbniki, barwniki, żywice, 
gumy, olejki eteryczne, 
tłuszcze i alkaloidy, odpady 
stałe 

3,0 

12. Inne odpady (w tym 
zmieszane substancje 
i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki 
odpadów zawierające 
substancje 
niebezpieczne 

19 12 11* Mieszanina odpadów 
zanieczyszczonych 
substancjami 
niebezpieczynmi, odpady 
stałe 

5,0 

Odpady inne niż niebezpieczne 

1. Odpadowy toner 
drukarski inny niż 
wymieniony w 08 03 
17 

08 03 18 

Żywica poliestrowa, sadza 
techniczna, wosk, odpady 
stałe 

1,0 

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

15 02 03 

Bawełna, włókna syntetyczne, 
odpady stałe 

0,50 

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

16 02 16 

Mieszaniny metali, tworzyw 
sztucznych (polietylenu, 
polipropylenu, pet), odpady 
stałe 

18550,00 

4. Baterie alkaliczne (z 
wyłączeniem 16 06 
03*) 

16 06 04 

Anoda, katoda, czarna masa, 
tlenki manganu, odpady stałe 300,00 

5. Inne baterie i 
akumulatory 

16 06 05 
Anoda, katoda, czarna masa, 
tlenki manganu, odpady stałe 

250,00 

6. Magnetyczne i 
optyczne nośniki 
informacji 

16 80 01 

Poliwęglany, barwniki, 
aluminium, lakiery, odpady 
stałe 

7,00 

7. 
Papier i tektura 19 12 01 

Celuloza, ścier drzewny, 
wypełniacze, odpady stałe 

100,00 

8. 
Metale żelazne 19 12 02 

Mieszaniny metali, żelazo, 
żeliwo, stal miękka, odpady 
stałe 

9400,00 

9. 
Metale nieżelazne 19 12 03 

Mieszaniny metali, miedź, 
cynk, ołów, aluminium, 
mosiądz, brąz, odpady stałe 

6800,00 

10. 
Tworzywa sztuczne i 
guma 

19 12 04 

Mieszanina polietylenu, 
polipropylenu, ABS, PS, PP, 
odpady stałe 

8500,00 
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11. 
Szkło 19 12 05 

SiO2, Al2O3, tlenki litowców, 
berylowców B2O3, PbO, 
odpady stałe 

4550,00 

12. 
Drewno inne niż 
wymienione w 19 12 
06 

19 12 07 

Celuloza, hemicelulozy i 
ligniny oraz garbniki, barwniki, 
żywice, gumy, olejki 
eteryczne, tłuszcze i alkaloidy. 
odpady stałe 

5,00 

13. 
Tekstylia 19 12 08 

Włókna naturalne i 
syntetyczne, odpady stałe 

1,00 

14. Minerały (np. Piasek, 
kamienie) 

19 12 09 
Piasek, kamienie, odpady 
stałe 

120,00 

15. 
Odpady palne (paliwo 
alternatywne) 

19 12 10 

Wysokoenergetyczna 
mieszanina surowców 
drewna, tworzyw, biomasy, 
odpady stałe 

12800,00 

16. Inne odpady (w tym 
zmieszane substancje 
i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki 
odpadów, inne niż 
wymienione w 19 12 
11 

19 12 12 

Skład typowy dla 
zmieszanych odpadów 
komunalnych, odpady stałe 

5,00 

 

Tabela 3. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczone do przetworzenia w Zakładzie 

przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w Zakładzie 

odzysku i recyklingu surowcowego 

L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu Masa 

[Mg/rok] 

Proces 

odzysku 

Odpady niebezpieczne 

1. Aparaty fotograficzne 
jednorazowego użytku zawierające 
baterie wymienione w 16 06 01, 16 
06 02 lub 16 06 03 

09 01 11* 0,2 R12 

2. Zużyte urządzenia zawierające 
freony, HCFC, HFC 

16 02 11* 650,0 R12 

3. Zużyte urządzenia zawierające 
wolny azbest 

16 02 12* 2,0 R12 

4. Zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

16 02 13* 5 030,0 R12 

5. Niebezpieczne elementy lub części 
składowe usunięte ze zużytych 
urządzeń 

16 02 15* 7 850,0 R5 

6. Niebezpieczne elementy lub części 
składowe usunięte ze zużytych 
urządzeń 

16 02 15* 50,0 R12 

7. Urządzenia zawierające freony 20 01 23* 850,0 R12 

8. Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 
20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

20 01 35* 14 650,0 R12 
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niebezpieczne składniki 

Odpady inne niż niebezpieczne 

1 Aparaty fotograficzne 
jednorazowego użytku bez baterii 

09 01 10 
0,5 R12 

2 Aparaty fotograficzne 
jednorazowego użytku zawierające 
baterie inne niż wymienione w 09 01 
11 

09 01 12 0,5 

R12 

3 Odpady z toczenia i piłowania żelaza 
oraz jego stopów 

12 01 01 200,0 
R4 

4 Odpady z toczenia i piłowania metali 
nieżelaznych 

12 01 03 8 550,0 
R4 

5 Opakowania z metali 15 01 04 4 550,0 R4 

6 Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 2 550,0 R4 

7 Metale żelazne 16 01 17 5 320,0 R4 

8 Metale nieżelazne 16 01 18 1 180,0 R4 

9 Szkło 16 01 20 50,0 R5 

10 Inne niewymienione odpady 16 01 99 200,0 R3 

11 Inne niewymienione odpady 16 01 99 250,0 R4 

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

16 02 14 11 900,0 
R12 

13 Elementy usunięte ze zużytych 
urządzeń inne niż wymienione w 16 
02 15 

16 02 16 5 500,0 
R3 

14 Elementy usunięte ze zużytych 
urządzeń inne niż wymienione w 16 
02 15 

16 02 16 9 500,0 
R4 

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

16 02 16 280,0 
R12 

16 Magnetyczne i optyczne nośniki 
informacji 

16 80 01 20,0 
R12 

17 Miedź, brąz, mosiądz 17 04 01 85,0 R4 

18 Aluminium 17 04 02 110,0 R4 

19 Żelazo i stal 17 04 05 820,0 R4 

20 Mieszaniny metali 17 04 07 20,0 R4 

21 Kable inne niż wymienione w 17 04 
10 

17 04 11 20,0 
R3 

22 Kable inne niż wymienione w 17 04 
10 

17 04 11 175,0 
R4 

23 Metale żelazne 19 12 02 6 200,0 R4 

24 Metale nieżelazne 19 12 03 5 750,0 R4 

25 Tworzywa sztuczne i guma 19 12 04 6 500,0 R3 

26 Szkło 19 12 05 1 210,0 R5 

27 Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

20 01 36 16 750,0 
R12 
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28 Metale 20 01 40 550,0 R4 

 

Tabela 4. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczone do przetworzenia w Zakładzie 

przetwarzania baterii i akumulatorów 

L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu Masa 

[Mg/rok] 

Proces 

odzysku 

Odpady niebezpieczne 

1. Baterie i akumulatory niklowo – 
kadmowe 

16 06 02* 15,0 R12 

2. Baterie zawierające rtęć 16 06 03* 2,0 R12 

3. Baterie i akumulatory, łącznie z 
akumulatorami wymienionymi w 16 
06 01*, 16 06 02 lub 16 06 03, oraz 
nie sortowane baterie i akumulatory 
zawierające te baterie 

20 01 33* 225,0 R12 

Odpady inne niż niebezpieczne 

1 Baterie alkaliczne (z wyjątkiem 
zawartych w 16 06 03*) 

16 06 04 
20,0 R12 

2 Inne baterie i akumulatory 16 06 05 20,0 R12 

3 Baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w 20 01 33 

20 01 34 350,0 
R12 

 

Tabela 5. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczone do przetworzenia w Zakładzie 

produkcji paliwa alternatywnego 

Lp. Rodzaj odpadu 
Kod odpadu Ilość 

odpadów 
[Mg/rok] 

Proces 

1.  Odpadowa masa roślinna 02 01 03 50,00 R12 

2.  
Odpady z tworzyw sztucznych (z 
wyłączeniem opakowań) 

02 01 04 30,00 R12 

3.  Odpady z gospodarki leśnej 02 01 07 5,00 R12 

4.  Inne niewymienione odpady 02 01 99 20,00 R12 

5.  Odpady tytoniowe 02 03 82 5,00 R12 

6.  Inne niewymienione odpady 02 03 99 5,00 R12 

7.  Odpady kory i korka 03 01 01 3,00 R12 

8.  
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 
wiórowa i fornir inne niż wymienione 
w 03 01 04 

03 01 05 380,00 R12 

9.  Inne niewymienione odpady 03 01 99 8,00 R12 

10.  Odpady z kory i drewna 03 03 01 10,00 R12 
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Lp. Rodzaj odpadu 
Kod odpadu Ilość 

odpadów 
[Mg/rok] 

Proces 

11.  
Odpady skóry wygarbowanej 
zawierające chrom (wióry, obcinki, pył 
ze szlifowania skór) 

04 01 08 12,00 R12 

12.  Inne niewymienione odpady 04 01 99 8,00 R12 

13.  
Odpady materiałów złożonych (np. 
tkaniny impregnowane, elastomery, 
plastomery) 

04 02 09 10,00 R12 

14.  
Odpady z nieprzetworzonych włókien 
tekstylnych 

04 02 21 5,00 R12 

15.  
Odpady z przetworzonych włókien 
tekstylnych 

04 02 22 5,00 R12 

16.  Inne niewymienione odpady 04 02 99 8,00 R12 

17.  Odpady tworzyw sztucznych 07 02 13 15,00 R12 

18.  
Odpady z przemysłu gumowego i 
produkcji gumy 

07 02 80 60,00 R12 

19.  Inne niewymienione odpady 07 02 99 20,00 R12 

20.  
Odpady z toczenia i wygładzania 
tworzyw sztucznych 

12 01 05 10,00 R12 

21.  Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 190,00 R12 

22.  Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 250,00 R12 

23.  Opakowania z drewna 15 01 03 240,00 R12 

24.  Opakowania z metali 15 01 04 50,00 R12 

25.  Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 200,00 R12 

26.  Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 150,00 R12 

27.  Opakowania z tekstyliów 15 01 09 20,00 R12 

28.  

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

15 02 03 0,50 R12 

29.  Zużyte opony 16 01 03 100,00 R12 

30.  Tworzywa sztuczne 16 01 19 350,00 R12 

31.  Inne niewymienione elementy 16 01 22 250,00 R12 

32.  Inne niewymienione odpady 16 01 99 280,00 R12 

33.  
Elementy usunięte z zużytych 
urządzeń inne niż wymienione w 
16 02 15 

16 02 16 4650,00 R12 

34.  
Nieorganiczne odpady inne niż 
wymienione w 16 03 03, 16 03 80 

16 03 04 15,00 R12 
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Lp. Rodzaj odpadu 
Kod odpadu Ilość 

odpadów 
[Mg/rok] 

Proces 

35.  
Magnetyczne i optyczne nośniki 
informacji 

16 80 01 10,00 R12 

36.  Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 17 01 80 120,00 R12 

37.  Drewno 17 02 01 150,00 R12 

38.  Tworzywa sztuczne 17 02 03 220,00 R12 

39.  

Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 
09 03 

17 09 04 100,00 R12 

40.  Papier i tektura 19 12 01 180,00 R12 

41.  Tworzywa sztuczne i guma 19 12 04 1320,00 R12 

42.  
Drewno inne niż wymienione w 19 12 
06 

19 12 07 250,00 R12 

43.  Tekstylia 19 12 08 25,00 R12 

44.  Papier i tektura 20 01 01 155,00 R12 

45.  Tekstylia 20 01 11 65,00 R12 

46.  Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 32 122,00 R12 

47.  
Drewno inne niż wymienione w 20 01 
37 

20 01 38 20,00 R12 

48.  Tworzywa sztuczne 20 01 39 1550,00 R12 

49.  
Inne niewymienione frakcje zbierane 
w sposób selektywny 

20 01 99 480,00 R12 

50.  Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 900,00 R12 

 

Tabela 6. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczone do zbierania na terenie instalacji 

Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o.o. 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

Odpady niebezpieczne 

1.  08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 

2.  16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 

3.  16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest 

4.  16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 12 

5.  16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń 

6.  16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 

7.  16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 
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Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

8.  16 06 03* Baterie zawierające rtęć 

9.  20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

10.  20 01 23* Urządzenia zawierające freony 

11.  20 01 33* 
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 
06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory 
zawierające te baterie 

12.  20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

Odpady inne niż niebezpieczne 

13.  02 01 03 Odpadowa masa roślinna 

14.  02 01 04 Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 

15.  02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej 

16.  02 01 99 Inne niewymienione odpady 

17.  02 03 82 Odpady tytoniowe 

18.  02 03 99 Inne niewymienione odpady 

19.  03 01 01 Odpady kory i korka 

20.  03 01 05 
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 
01 04 

21.  03 01 99 Inne niewymienione odpady 

22.  03 03 01 Odpady z kory i drewna 

23.  04 01 08 
Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze 
szlifowania skór) 

24.  04 01 99 Inne niewymienione odpady 

25.  04 02 09 
Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, 
plastomery) 

26.  04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 

27.  04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 

28.  04 02 99 Inne niewymienione odpady 

29.  07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 

30.  07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 

31.  07 02 99 Inne niewymienione odpady 

32.  08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 

33.  12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 

34.  12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 

35.  12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 

36.  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 
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Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

37.  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

38.  15 01 03 Opakowania z drewna 

39.  15 01 04 Opakowania z metali 

40.  15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

41.  15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

42.  15 01 09 Opakowania z tekstyliów 

43.  15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 
ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

44.  16 01 03 Zużyte opony 

45.  16 01 17 Metale żelazne 

46.  16 01 18 Metale nieżelazne 

47.  16 01 19 Tworzywa sztuczne 

48.  16 01 20 Szkło 

49.  16 01 22 Inne niewymienione elementy 

50.  16 01 99 Inne niewymienione odpady 

51.  16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 

52.  16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 

53.  16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 

54.  16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 

55.  16 06 05 Inne baterie i akumulatory 

56.  16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 

57.  17 02 01 Drewno 

58.  17 02 03 Tworzywa sztuczne 

59.  17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 

60.  17 04 02 Aluminium 

61.  17 04 05 Żelazo i stal 

62.  17 04 07 Mieszaniny metali 

63.  17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 

64.  17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 
17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

65.  19 12 01 Papier i tektura 

66.  19 12 02 Metale żelazne 

67.  19 12 03 Metale nieżelazne 

68.  19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 

69.  19 12 05 Szkło 
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Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

70.  19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 

71.  19 12 08 Tekstylia 

72.  20 01 01 Papier i tektura 

73.  20 01 10 Odzież 

74.  20 01 11 Tekstylia 

75.  20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 

76.  20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymieniowe w 20 01 33 

77.  20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35 

78.  20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

79.  20 01 39 Tworzywa sztuczne 

80.  20 01 40 Metale 

81.  20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

82.  20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

 

W związku z analizą procesów zachodzących na terenie Zakładu, ilością i 

rodzajami odpadów ujętych w Zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości 

odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach 

służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2018, a także w 

nawiązaniu do protokołu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego z dnia 6 grudnia, ustalono, że obecne pozwolenie zintegrowane w 

zakresie gospodarki odpadami należy zaktualizować w następujący sposób: 

- należy zwiększyć określoną w pozwoleniu zintegrowanym ilość odpadu o kodzie 

20 01 36, dopuszczonego do przetwarzania w Zakładzie zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. Dotychczasowa dopuszczalna ilość: 16 750,0 Mg. 

Proponowana po aktualizacji dopuszczalna ilość: 19 000,0 Mg. 

- należy w wykazie odpadów dopuszczonych do wytworzenia w Zakładzie 

przetwarzania baterii i akumulatorów uwzględnić odpad o kodzie 20 01 34. Obecnie 

nie jest on wymieniony w pozwoleniu. Proponowana po aktualizacji dopuszczalna 

ilość: 50,0 Mg. 

 

W związku z realizacją niniejszego przedsięwzięcia – montażu nowej linii 

przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych – nie przewiduje się zmian w 
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dotychczas dopuszczonych rodzajach i ilościach odpadów wytwarzanych, 

przetwarzanych ani zbieranych. 

 

Magazynowanie odpadów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia 

jest możliwe, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów 

technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych 

zastosowaniem tych procesów - nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku – w 

przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych, 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów pochodzących 

z przetworzenia odpadów komunalnych; 3 lat – w przypadku magazynowania 

pozostałych odpadów. Okresy magazynowania odpadów są liczone łącznie dla 

wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów. 

Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w 

celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko 

odpadów, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku - łącznie dla wszystkich kolejnych 

posiadaczy danego odpadu. 

 

Ponadto, ustalone zostały następujące grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, które zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 11 września 

2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2019, poz. 

1895), mogą być przyjmowane do Zakładu Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o.o. 

– obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku: 

Lp. Nazwa grupy 

1 Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury 

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

cm2 

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, 
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automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza 

grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1-3. 

5 Sprzęt małogabarytowy, którego żaden 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 żaden z 

zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm 

 

 

15. Porównanie proponowanych rozwiązań z technologią 

spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 wymagania 

dotyczące technologii instalacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

- Prawo ochrony środowiska 

 

Zgodnie art. 3, ustęp 6, punkt b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – Prawo 

Ochrony Środowiska, opisywany zakład odpowiada definicji instalacji jako „zespół 

stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których 

tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego 

zakładu, których eksploatacja może spowodować emisję”. 

Zakład spełnia wymagania techniczne wynikające ze zidentyfikowanych wymagań 

najlepszej dostępnej techniki.  

Technologia stosowana w zakładzie spełnia wymagania, przy których określaniu 

uwzględnia się w szczególności: 

- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 

- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 

- zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i 

paliw, 
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- stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość 

odzysku powstających odpadów, 

- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 

- wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej, 

- postęp naukowo-techniczny. 

 

Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji 

Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji generowanych w związku z realizacją 

przedsięwzięcia szczegółowo omówiony został w rozdziale 8. Rodzaje i 

przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. Realizacja ani eksploatacja 

przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z ponadnormatywnym 

oddziaływaniem na środowisko w otoczeniu Zakładu. 

 

Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń 

Wymaganie to dotyczy przede wszystkim produkcji nowych wyrobów, 

wprowadzanych na rynek – aby nie stwarzały zagrożeń dla użytkowników, a stając 

się odpadami nie były kwalifikowane jako odpady niebezpieczne, wymagające 

specyficznych metod postępowania. Zakład przyjmuje odpady niebezpieczne, inne 

niż niebezpieczne i obojętne.  

W zakładzie wydzielono miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych – 

zebranych i wytworzonych w trakcie procesów odzysku. Zastosowane 

zabezpieczenia techniczne zapewniają, iż przyjmowane i wytwarzane odpady 

niebezpieczne nie stanowią zagrożenia zarówno dla okolicznych terenów, jak i dla 

ludności. 

 

Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii 

W trakcie eksploatacji Zakładu zużywana jest energia elektryczna, gaz do 

wózków widłowych, a do napędu pojazdów olej napędowy. Energia i paliwa 

wykorzystywane są racjonalnie i efektywnie, w sposób maksymalnie ograniczający 

zbędne zużycie, stosowane urządzenia i pojazdy są nowoczesne i sprawne 

technicznie, wyeliminowane zostały niepotrzebnie wydłużone odległości 

przemieszczania na terenie Zakładu oraz wielokrotne postępowanie z tymi samymi 
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odpadami. Realizacja inwestycji zwiększy efektywność wykorzystywanej energii 

poprzez zamianę obecnego kotła gazowego dwufunkcyjnego z zasobnikiem c.w. (24 

kW) na nowoczesny kogenerator o tej samej mocy, wyposażony w generator 

asynchroniczny, pracujący równolegle z siecią energetyczną. 

 

Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 

stosowanie technologii mało- i bezodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów 

Zakład jest instalacją wyposażoną w nowe urządzenia techniczne oraz stosującą 

technologie zapewniające najefektywniejsze wykorzystanie paliw, energii, surowców, 

wody i przestrzeni. Zintegrowanie punktu zbierania odpadów z instalacją do 

sortowania i odzysku odpadów umożliwia funkcjonowanie systemu gospodarki 

odpadami na terenach obsługiwanych przez zakład. Zastosowana technologia 

sortowania i przetwarzania odpadów zapewnia optymalny poziom produkcji paliwa 

alternatywnego. 

 

Wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej 

W zakładzie zastosowano rozwiązania technologiczne i techniczne, które zostały już 

wcześniej sprawdzone w innych instalacjach. 

 

Postęp naukowo – techniczny  

Rozwiązania techniczne stosowane obecnie w Zakładzie oraz planowane do 

realizacji w związku z przedmiotową inwestycją są efektem postępu naukowo – 

technicznego, jaki dokonuje się w gospodarce odpadami. Zakład, w związku z 

realizacją przedsięwzięcia, spełniać będzie tzw. najlepsze dostępne techniki (BAT). 

Zostały one szczegółowo omówione w następnym rozdziale niniejszego opracowania 

16. Porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT). 
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16. Porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi 

technikami (BAT) 

 

Do niniejszego opracowania załączona została szczegółowa analiza zgodności 

obecnego pozwolenia zintegrowanego udzielonego Polskiej Korporacji Recyklingu 

Sp. z o.o. na działania realizowane w związku z prowadzeniem zakładu 

przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu 

przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów, tj.: 

- działania związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów 

niebezpiecznych o zdolności przetwarzania w instalacji ponad 10 ton na dobę z 

wykorzystaniem obróbki fizyczno – chemicznej, 

- działania związane z odzyskiem lub kombinacją odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas 

oczyszczania ścieków komunalnych o zdolności przetwarzania w instalacji ponad 75 

ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z 

eksploatacji i ich części, 

zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 15C, z konkluzjami BAT 

dotyczącymi najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do przetwarzania 

odpadów, przedstawiona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, z 

dnia 15 lutego 2019 r. 

Wyżej wymiona analiza wykazała, że w odniesieniu do procesów zachodzących 

na terenie zakładu Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o.o. w związku z 

prowadzeniem zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego oraz zakładu przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów 

spełnione są BAT 2, 4, 5, 11, 14, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28 i 30. W analizowanym 

zakresie nie mają zastosowania BAT 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22 i 27. 

Zgodnie z ww. dokumentem, Zakład w chwili obecnej nie spełnia BAT 1, 3, 8, 25 i 

29. Poniżej przedstawiona została analiza dla BAT, które obecnie nie są spełniane 

oraz ulegną zmianie w związku z realizacją przedsięwzięcia.  
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BAT 1. 

Aby poprawić ogólną efektywność środowiskową, w ramach BAT należy zapewniać 

wdrażanie i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego zawierającego w 

sobie wszystkie następujące cechy: 

I. zaangażowanie kierownictwa, w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla; 

II. określenie przez kierownictwo polityki ochrony środowiska, która obejmuje ciągłe 

doskonalenie efektywności środowiskowej instalacji; 

III. planowanie i ustalenie niezbędnych procedur, celów i zadań w powiązaniu z 

planami finansowymi i inwestycjami; 

IV. wdrożenie procedur ze szczególnym uwzględnieniem: 

a) struktury i odpowiedzialności; 

b) rekrutacji, szkoleń, świadomości i kompetencji; 

c) komunikacji; 

d) zaangażowania pracowników; 

e) dokumentacji; 

f) wydajnej kontroli procesu; 

g) programów obsługi technicznej; 

h) gotowości na sytuacje awaryjne i reagowania na nie; 

i) zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska; 

V. sprawdzanie efektywności i podejmowanie działań korygujących, ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

a) monitorowania i pomiarów (zob. również sprawozdanie referencyjne JRC 

dotyczące monitorowania emisji do powietrza i wody przez instalacje określone w 

dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych - ROM); 
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b) działań naprawczych i zapobiegawczych; 

c) prowadzenia rejestrów; 

d) niezależnego (jeżeli jest to możliwe) audytu wewnętrznego lub zewnętrznego w 

celu określenia, czy system zarządzania środowiskowego jest zgodny z 

zaplanowanymi ustaleniami oraz czy jest właściwie wdrożony i utrzymywany; 

VI. przegląd systemu zarządzania środowiskowego przeprowadzany przez kadrę 

kierowniczą wyższego szczebla pod kątem stałej przydatności systemu, jego 

prawidłowości i skuteczności; 

VII. śledzenie rozwoju czystszych technologii; 

VIII. uwzględnienie - na etapie projektowania nowego zespołu urządzeń i przez cały 

okres jego eksploatacji - skutków dla środowiska wynikających z likwidacji zespołu 

urządzeń na etapie projektowania nowej instalacji; 

IX. regularne stosowanie sektorowej analizy porównawczej; 

X. zarządzanie strumieniem odpadów (zob. BAT 2); 

XI. wykaz strumieni ścieków i gazów odlotowych (zob. BAT 3); 

XII. plan zarządzania pozostałościami (zob. opis w sekcji 6.5); 

XIII. plan zarządzania w przypadku awarii (zob. opis w sekcji 6.5); 

XIV. plan zarządzania odorami (zob. BAT 12) - nie stwierdzono uciążliwości 

odorowej; 

XV. plan zarządzania hałasem i wibracjami (zob. BAT 17) – nie stwierdzono 

uciążliwości hałasowej i związanej z wibracjami. 

Zakład wdrożył i certyfikował ISO 14001 oraz system EMAS. Cele i misja 

rozwoju zostały jasno ustalone. Zostały wdrożone procedury zakupu, przyjęcia oraz 

przetworzenia odpadów, prowadzona jest niezbędna dokumentacja ewidencyjna i 

sprawozdawcza. Spółka określiła zainteresowane strony zewnętrzne i wewnętrzne 

istotne dla jej celów strategiczny6ch oraz wpływające na jej zdolność do osiągnięcia 
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zamierzonych wyników wdrożonego systemu. Kierownictwo wykazuje 

zaangażowanie w funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskowego. 

Opracowana została Polityka Środowiskowa, w której zawarto deklarację ciągłego 

doskonalenia efektywności środowiskowej firmy. Kierownictwo zapewnia dostępność 

zasobów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania 

środowiskowego. Wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje niezbędne do 

wykonywania zawodu, posiadają stosowne pozwolenia lub uprawnienia. Firma 

zapewnia dodatkowe przeszkolenia pracownikom w przypadku zmian organizacyjno 

– technologicznych lub wprowadzenia nowych maszyn i urządzeń. Określono 

sposoby przepływu informacji pomiędzy Zakładem a zainteresowanymi stronami 

zewnętrznymi oraz sposoby komunikacji wewnętrznej. Sytuacje awaryjne są 

identyfikowane na podstawie prowadzonych procesów. Określa się sposoby 

przeciwdziałania wystąpieniu awarii. Metody identyfikacji sytuacji awaryjnych oraz 

sposoby postępowania w przypadku zaistnienia awarii określono w procedurze 

Gotowość i reagowanie na awarie.  

Na terenie Zakładu wdrożony jest i przestrzegany system zarządzania 

środowiskowego, który spełnia kryteria wymagane w BAT 1, w punktach 1 – 10 i 13. 

Zakład nie generuje ścieków procesowych (technologicznych), a jedynie ścieki 

socjalno – bytowe. Woda z mycia kabli krąży w obiegu zamkniętym. W związku z 

powyższym Zakład nie prowadzi wykazu strumieni ścieków. W związku z realizacją 

przedsięwzięcia Zakład opracuje, wdroży i prowadzić będzie wykaz gazów 

odlotowych oraz plan zarządzania pozostałościami. 

Z uwagi na fakt, że w związku z działalnością Zakładu nie stwierdzono 

występowania uciążliwości zapachowej, hałasowej i związanej z wibracjami, nie ma 

konieczności opracowywania planu zarządzania odorami i planu zarządzania 

hałasem i wibracjami. W związku z powyższym działania wymienione w punkcie 14 i 

15 nie dotyczą przedmiotowej instalacji. 
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BAT 3. 

W celu łatwiejszego ograniczenia emisji do wody i powietrza w ramach BAT należy 

ustanowić i prowadzić wykaz strumieni ścieków i gazów odlotowych, jako część 

systemu zarządzania środowiskowego, obejmujący wszystkie następujące elementy: 

(i) informacje dotyczące charakterystyki odpadów, które mają zostać 

przetworzone oraz procesów przetwarzania odpadów, w tym: 

a) uproszczone schematy sekwencji procesów pokazujące pochodzenie 

emisji; 

b) opisy technik zintegrowanych z procesem oraz metod oczyszczania 

ścieków/gazów odlotowych u źródła, w tym ich skuteczności. 

(ii) informacje na temat cech charakterystycznych ścieków, takie jak: 

a) wartości średnie i zmienność przepływu, pH, temperatury i 

konduktywności; 

b) średnie stężenie i wartości ładunków danych substancji i ich zmienność 

(np. ChZT/OWO, formy azotu, fosfor, metale, sole, substancje 

priorytetowe/mikrozanieczyszczenia); 

c) dane dotyczące bioeliminacji (np. BZT, stosunek BZT do ChZT, test 

Zahn-Wellensa, biologiczny potencjał inhibicyjny (np. inhibicja osadu 

czynnego)); 

(iii)  informacje na temat cech charakterystycznych strumieni gazów odlotowych, 

takie jak: 

a) wartości średnie i zmienność przepływu oraz temperatury; 

b) średnie stężenie i wartości ładunków danych substancji i ich zmienność 

(np. związków organicznych, TZO, takich jak PCB); 

c) palność, górna i dolna granica palności, efektywność; 

d) obecność innych substancji mogących wpływać na układ oczyszczania 

gazu odlotowego lub bezpieczeństwo zespołu urządzeń (np. tlenu, 

azotu, pary wodnej, pyłu). 

 

Zakład nie generuje ścieków procesowych (technologicznych), a jedynie ścieki 

socjalno – bytowe. Woda z mycia kabli krąży w obiegu zamkniętym. W związku z 

powyższym Zakład nie prowadzi wykazu strumieni ścieków.  
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Dotychczasowe pozwolenie zintegrowane nakazuje prowadzić monitoring 

emisji pyłu do powietrza metodą bilansową poprzez określanie wielkości emisji 

substancji wprowadzanych do powietrza z instalacji na podstawie czasu pracy 

wentylatorów oraz wskaźników emisji. Informację o wielkości rocznej emisji 

pozwolenie nakazuje przekazywać organowi po zakończeniu roku kalendarzowego, 

którego ta emisja dotyczy. Monitoring pyłu powinien przeprowadzany być 2 razy w 

roku. Proces mechanicznej obróbki odpadów metalowych w strzępiarkach jest 

źródłem emisji LZO. LZO generowane w związku z pracą strzępiarek kierowane będą 

do kogeneratora, gdzie w wyniku procesów spalania powstawać będzie CO2. Proces 

przetwarzania WEEE zawierającego VFC i/lub VHC jest źródłem emisji CFC i 

całkowitego LZO. Czynniki z urządzeń zawierających VFC i/lub VHC odsysane będą, 

a następnie przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia i możliwości 

techniczne do ich dalszego wykorzystania lub utylizacji. Obecnie Zakład jest w 

trakcie aktualizowania pozwolenia zintegrowanego, w którym ustalony zostanie 

zakres, sposób oraz częstotliwość monitorowania emisji gazów. 

 

Wnioski 

W związku z tym, że w wyniku funkcjonowania Zakładu nie będą generowane ścieki 

procesowe (technologiczne) ani emisja LZO do powietrza, nie przewiduje się 

ustanowienia i prowadzenia wykazów strumieni ścieków ani gazów odlotowych – 

BAT 3 nie dotyczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: „Wdrożenie nowej innowacyjnej 
technologii przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych i odzyskiwania czystych frakcji 
surowcowych (re-surowców) wraz z układem instalacji do stosowania tego sposobu”. 

149 
 

 

BAT 8. 

W ramach BAT należy monitorować emisje zorganizowane do powietrza co najmniej 

z podaną niżej częstotliwością i zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN są 

niedostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne 

międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości 

naukowej. 

Substancja/ 

parametr 
Normy 

Proces 

przetwarzania 

odpadów 

Minimalna 

częstotliwość 

monitorowania1) 

Monitorowanie 

powiązane z: 

Bromowane 

związki 

opóźniające 

zapłon2) 

Brak 

dostępnej 

normy EN 

Mechaniczna 

obróbka 

odpadów 

metalowych w 

strzępiarkach 

Raz w roku BAT 25 

CFC 

Brak 

dostępnej 

normy EN 

Przetwarzania 

WEEE 

zawierającego 

VFC i/lub VHC 

Raz na sześć 

miesięcy 
BAT 29 

Dioksynopodobne 

PCB 

EN 1948-

1,  

-2 i -43) 

Mechaniczna 

obróbka 

odpadów 

metalowych w 

strzępiarkach2) 

Raz na sześć 

miesięcy 
BAT 25 

Pył 
EN 13284-

1 

Mechaniczne 

przetwarzanie 

Raz na sześć 

miesięcy 
BAT 25 
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Substancja/ 

parametr 
Normy 

Proces 

przetwarzania 

odpadów 

Minimalna 

częstotliwość 

monitorowania1) 

Monitorowanie 

powiązane z: 

odpadów 

Metale i 

metaloidy z 

wyjątkiem rtęci 

(np. As, Cd, Co, 

Cr, Cu, Mn, Ni, 

Pb, Sb, Se, TI, 

V)2 

EN 14385 

Mechaniczna 

obróbka 

odpadów 

metalowych w 

strzępiarkach 

Raz w roku BAT 25 

PCDD/F 

EN 1948-

1,  

-2 i -33) 

Mechaniczna 

obróbka 

odpadów 

metalowych w 

strzępiarkach 

Raz w roku BAT 25 

Całkowite LZO EN 12619 

Mechaniczna 

obróbka 

odpadów 

metalowych w 

strzępiarkach 

Raz na sześć 

miesięcy 
BAT 25 

Przetwarzanie 

WEEE 

zawierającego 

VFC i/lub VHC 

Raz na sześć 

miesięcy 
BAT 29 
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Substancja/ 

parametr 
Normy 

Proces 

przetwarzania 

odpadów 

Minimalna 

częstotliwość 

monitorowania1) 

Monitorowanie 

powiązane z: 

1) Częstotliwość monitorowania można ograniczyć, jeżeli poziomy emisji okazują 

się wystarczająco stabilne. 

2) Monitorowanie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dana substancja została 

zidentyfikowana jako istotna w strumieniu gazów odlotowych na podstawie 

wykazu, o którym mowa w BAT 3. 

3) Zamiast stosowania normy EN1948-1, próbki można również pobierać 

zgodnie z normą CEN/TS 1948-5. 

4) Można zamiast tego monitorować stężenie odorów. 

5) Zamiast monitorowania stężenia odorów można monitorować NH3 i H2S. 

6) Monitorowanie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy do oczyszczenia 

zanieczyszczonego sprzętu używany jest rozpuszczalnik. 

 

 

Dotychczasowe pozwolenie zintegrowane nakazuje prowadzić monitoring 

emisji pyłu do powietrza metodą bilansową poprzez określanie wielkości emisji 

substancji wprowadzanych do powietrza z instalacji na podstawie czasu pracy 

wentylatorów oraz wskaźników emisji. Informację o wielkości rocznej emisji 

pozwolenie nakazuje przekazać organowi po zakończeniu roku kalendarzowego, 

którego ta emisja dotyczy. Monitoring pyłu powinien przeprowadzany być 2 razy w 

roku.  

Proces mechanicznej obróbki odpadów metalowych w strzępiarkach jest 

źródłem emisji LZO. LZO generowane w związku z pracą strzępiarek kierowane będą 

do kogeneratora, gdzie w wyniku procesów spalania powstawać będzie CO2. Proces 

przetwarzania WEEE zawierającego VFC i/lub VHC jest źródłem emisji CFC i 

całkowitego LZO. Czynniki z urządzeń zawierających VFC i/lub VHC odsysane będą, 
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a następnie przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia i możliwości 

techniczne do ich dalszego wykorzystania lub utylizacji. 

Pozostałe substancje wykazane w tabeli monitorowane będą w przypadku 

sklasyfikowania ich jako istotne na etapie aktualizacji pozwolenia zintegrowanego. 

Zakres, sposób i częstotliwość monitorowanie emisji ustalone zostaną w 

zaktualizowanym pozwoleniu zintegrowanym. 

 

Wnioski 

W związku z tym, że funkcjonowanie Zakładu nie będzie generowało emisji LZO do 

powietrza, nie przewiduje się ustanowienia i prowadzenia wykazu gazów odlotowych 

– BAT 8 nie dotyczy. 
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BAT 25. 

Aby ograniczyć emisje do powietrza pyłów oraz metali zawartych w pyle, PCDD/F i 

dioksynopodobnych PCB, w ramach BAT należy stosować BAT 14d oraz jedną z 

poniższych technik lub ich kombinację. 

Technika Opis Zastosowanie 

a) Cyklon Zob. sekcja 6.1. Cyklony 

są stosowane głównie 

jako separatory wstępne 

pyłu gruboziarnistego. 

Możliwość ogólnego 

stosowania 

Nie stosuje się. 

b) Filtr tkaninowy Zob. sekcja 6.1. Może nie mieć 

zastosowania do kanałów 

wywiewnych bezpośrednio 

podłączonych do 

strzępiarki, gdy nie można 

złagodzić wpływu 

deflagracji na filtr 

tkaninowy (np. za pomocą 

zaworów 

bezpieczeństwa). 

Stosuje się – odpylacze workowe o sprawności 99,99 %. 

c) Oczyszczanie na 

mokro 

Zob. sekcja 6.1. Możliwość ogólnego 

stosowania. 
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Technika Opis Zastosowanie 

Nie stosuje się. 

d) Wtrysk wody do 

strzępiarki 

Opady przeznaczone do 

rozdrobnienia są zwilżane 

w następstwie 

wtryskiwania wody do 

strzępiarki. Ilość 

wtryskiwanej wody 

reguluje się w zależności 

od ilości rozdrabnianych 

odpadów (którą można 

monitorować poprzez ilość 

energii zużytej przez silnik 

strzępiarki). Gazy 

odlotowe, które zawierają 

pozostałości pyłu, kieruje 

się do cyklonu (cyklonów) 

lub płuczki gazowej 

mokrej. 

Ma zastosowanie 

wyłącznie w przypadku 

ograniczeń wynikających z 

lokalnych warunków (np. 

niską temperaturą, suszą). 

Nie stosuje się. 

 

 

Tabela 6.3 

Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w 

odniesieniu do zorganizowanych emisji pyłów do powietrza z mechanicznego 

przetwarzania odpadów. 

Parametr Jednostka BAT-AEL 
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(Średnia z okresu 

pobierania próbek) 

Pył mg/Nm3 2 – 51) 

1) Jeżeli nie ma możliwości zastosowania filtra tkaninowego, górna granica 

zakresu wynosi 10 mg/Nm3. 

 

Przy zastosowaniu filtra tkaninowego górna granica zakresu emisji wynosi 5 mg/Nm3. 

Aby ograniczyć emisje do powietrza pyłów oraz metali zawartych w pyle, PCDD/F i 

dioksynopodobnych PCB Zakład stosuje techniki opisane w pkt b) oraz technikę opisaną w 

pkt d) BAT 14. 

Emisja pyłu z procesu mechanicznego przetwarzania odpadów odbywa się w sposób 

zorganizowany, dlatego Zakład powinien dotrzymać dopuszczalne poziomy emisji ustalone w 

tabeli 6.3 konkluzji BAT. W pozwoleniu zintegrowanym ustalono dopuszczalną wielkość 

emisji pyłu w kg/h oraz w Mg/rok. Poniższa tabela określa obecnie dopuszczalną wartość 

emisji pyłu w mg/Nm3.  

 

Parametr 
Dopuszczalna wartość 

emisji [Mg/rok] 

Dopuszczalna wartość 

emisji [mg/Nm3] 

Pył 0,22875 0,00867 

 

Wnioski 

Techniki opisane w BAT 25 są stosowane. Na etapie aktualizacji pozwolenia zintegrowanego 

podmiot zawnioskował o uzupełnienie zapisów pozwolenia o dopuszczalną wielkość emisji 

pyłu z procesu mechanicznego przetwarzania odpadów w mg/Nm3, zgodnie z powyższą 

tabelą. 
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BAT 29. 

Aby zapobiec emisjom związków organicznych do powietrza lub, gdy jest to 

niewykonalne, ograniczyć je, w ramach BAT należy stosować BAT 14d, BAT 14h, a 

także technikę a. oraz jedną z poniższych technik b. i c. lub obie te techniki. 

Technika Opis 

a) 

Zoptymalizowane 

usuwanie i 

wychwytywanie 

czynników 

chłodniczych i olejów 

Wszystkie czynniki chłodnicze i oleje są usuwane z 

WEEE zawierającego VFC i/lub VHC i usuwane przez 

system próżniowego odsysania (np. uzyskując 

eliminację czynnika chłodniczego na poziomie co 

najmniej 90%). Czynniki chłodnicze oddziela się od 

olejów, a oleje odgazowuje. Ilość oleju pozostającego 

w sprężarce redukuje się do minimum (aby olej nie 

kapał ze sprężarki). 

 Zgodnie z warunkami dotychczasowego pozwolenia zintegrowanego, 

Zakład wyposażony zostanie w linię przetwarzania zużytych urządzeń 

chłodniczych, połączoną z nowoczesnym kogeneratorem o mocy 24 kW. 

Zanieczyszczenia będą usuwane z obiegu chłodniczego i izolacji 

zużytego sprzętu, a następnie kierowane do kogeneratora w celu 

odzysku energii z odciągniętego gazu palnego. Czynniki z urządzeń 

zawierających VFC i/lub VHC odsysane będą, a następnie przekazywane 

firmom posiadającym stosowne zezwolenia i możliwości techniczne do 

ich dalszego wykorzystania lub utylizacji. 

b) Kondensacja 

kriogeniczna 

Gazy odlotowe zawierające związki organiczne, 

takie jak VFC/VHC, odprowadza się do instalacji 

kondensacji kriogenicznej, gdzie zostają skroplone 

(zob. opis w sekcji 6.1). Skroplony gaz jest 

składowany w naczyniach ciśnieniowych do celów 
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Technika Opis 

dalszego przetwarzania. 

 Stosuje się – zakład wykorzystuje urządzenie, wyposażone w pompę 

próżniową. Czynnik chłodzący jest odciągany do butli, które na koniec 

roku przekazywane są wyspecjalizowanej firmie (przenośne stacje 

odzysku czynnika chłodniczego, zestawy węży ciśnieniowych z 

zaworami odcinającymi, zestaw butli ciśnieniowych). 

c) Adsorpcja Gazy odlotowe zawierające związki organiczne, 

takie jak VFC/VHC, wprowadza się do systemów 

adsorpcyjnych. Zużyty węgiel aktywny regeneruje 

się za pomocą podgrzanego powietrza 

pompowanego do filtra w celu desorpcji związków 

organicznych. Następnie gazy odlotowe z 

regeneracji są sprężane i chłodzone w celu 

skroplenia związków organicznych (w niektórych 

przypadkach za pomocą kondensacji kriogenicznej). 

Skroplony gaz przechowuje się następnie w 

naczyniach ciśnieniowych. Pozostałe gazy odlotowe 

z etapu sprężania są zwykle odprowadzane z 

powrotem do systemu adsorpcyjnego w celu 

zminimalizowania emisji VFC/VHC. 

 Nie stosuje się. 
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Tabela 6.4 

Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w 

odniesieniu do zorganizowanych emisji całkowitego LZO i CFC do powietrza z 

przetwarzanie WEEE zawierającego VFC i/lub VHC. 

Parametr Jednostka 

BAT-AEL 

(Średnia z okresu 

pobierania próbek) 

Całkowite LZO mg/Nm3 3 – 15 

CFC mg/Nm3 0,5 – 10 

 

Na terenie Zakładu stosowana będzie technika opisana w BAT 29 a oraz b. LZO 

generowane w związku z pracą strzępiarek kierowane będą do kogeneratora, gdzie 

w wyniku procesów spalania powstawać będzie CO2. Proces przetwarzania WEEE 

zawierającego VFC i/lub VHC jest źródłem emisji CFC i całkowitego LZO. Czynniki z 

urządzeń zawierających VFC i/lub VHC odsysane będą, a następnie przekazywane 

firmom posiadającym stosowne zezwolenia i możliwości techniczne do ich dalszego 

wykorzystania lub utylizacji.  

 

Wnioski 

W związku z tym, że funkcjonowanie Zakładu nie będzie generowało emisji LZO i 

CFC do powietrza, BAT 29 uznaje się za spełniony. 
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17. Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, o którym 

mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska 

 
Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska, 

dopuszcza się tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania wokół oczyszczalni 

ścieków, składowisk odpadów komunalnych, kompostowni, tras komunikacyjnych, 

lotnisk, linii i stacji elektroenergetycznych oraz instalacji radiokomunikacyjnych. Dla 

pozostałych inwestycji należy zastosować takie rozwiązania techniczne i 

technologiczne, które pozwolą na minimalizację i ograniczenie ich wpływu na 

środowisko do granic własnych zajmowanego terenu, do którego tytuł prawny 

posiada Inwestor. 

 

Zastosowanie opisanych w niniejszym raporcie rozwiązań technicznych, 

technologicznych i organizacyjnych, zgodnych ze współczesną techniką na terenie 

projektowanej inwestycji, umożliwi dotrzymanie standardów jakości środowiska i 

zabezpieczy je przed ujemnym oddziaływaniem inwestycji poza terenem, do którego 

Inwestor dysponuje tytułem prawnym, stąd nie zachodzi konieczność utworzenia 

obszaru ograniczonego użytkowania. 

 

 

 

 

 

18. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z 

planowanym przedsięwzięciem 

 

Planowana inwestycja zrealizowana zostanie w budynku istniejącego zakładu 

przetwarzania i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zakład 

zlokalizowany jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przeznaczonej pod 

obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Obszar charakteryzuje się dominującą 
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funkcją produkcyjno – usługową, obejmującą drobny i średni przemysł, zaplecza 

składowo – magazynowe handlu i usług, zaplecza techniczne gospodarki 

komunalnej, transportu i komunikacji, rzemiosła produkcyjne itp. 

Inwestycja nie wymaga zajęcia terenów prywatnych i nie koliduje z interesami 

osób trzecich, a najbliższa zabudowa mieszkaniowa występuje w odległości ponad 

500 m w kierunku zachodnim oraz południowym. Realizacja przedsięwzięcia nie 

spowoduje powstania negatywnych oddziaływań na ludzi. 

Przy zachowaniu sprawności urządzeń i prawidłowego funkcjonowania Zakład nie 

będzie źródłem przekroczeń w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska.  

W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych 

związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. 

 

 

19. Propozycje monitoringu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko 

 

Zakład funkcjonuje w oparciu o pozwolenie zintegrowane – Decyzję nr 14/2017, 

znak RŚ-V.7222.12.2016.ILU, z dnia 11 maja 2017 r., wydaną przez Marszałka 

Województwa Lubelskiego. Punkt I.7 wyżej wymienionego pozwolenia szczegółowo 

określa zakres i sposób monitorowania instalacji, w tym ewidencjonowania ilości i 

rodzaju odpadów oraz wielkości emisji. 

 

19.1. Zakres i sposób monitorowania odpadów wytwarzanych w związku 

z eksploatacją instalacji 

Należy prowadzić jakościową i ilościową ewidencję odpadów wytwarzanych w 

związku z eksploatacją instalacji, zgodnie z wymaganiami i wzorami dokumentów 

ewidencji odpadów, określonymi w aktualnych przepisach prawa. 

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o 

sposobach gospodarowania nimi należy sporządzać zgodnie z wymaganiami i 

wzorami dokumentów ewidencji odpadów, określonymi w aktualnych przepisach 

prawa oraz przekazywać Marszałkowi Województwa Lubelskiego w terminie do 15 

marca za poprzedni rok kalendarzowy. 
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19.2. Zakres i sposób monitorowania odpadów przetwarzanych w 

instalacji 

Należy prowadzić jakościową i ilościową ewidencję odpadów przetwarzanych 

w instalacji, zgodnie z wymaganiami i wzorami dokumentów ewidencji odpadów, 

określonymi w aktualnych przepisach prawa. 

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach 

gospodarowania nimi należy sporządzać zgodnie z wymaganiami i wzorami 

dokumentów ewidencji odpadów, określonymi w aktualnych przepisach prawa oraz 

przekazywać Marszałkowi Województwa Lubelskiego w terminie do 15 marca za 

poprzedni rok kalendarzowy. 

 

19.3. Zakres i sposób monitorowania odpadów zbieranych na terenie 

zakładu 

Należy prowadzić jakościową i ilościową ewidencję odpadów zbieranych na 

terenie zakładu, zgodnie z wymaganiami i wzorami dokumentów ewidencji odpadów, 

określonymi w aktualnych przepisach prawa. 

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach 

gospodarowania nimi należy sporządzać zgodnie z wymaganiami i wzorami 

dokumentów ewidencji odpadów, określonymi w aktualnych przepisach prawa oraz 

przekazywać Marszałkowi Województwa Lubelskiego w terminie do 15 marca za 

poprzedni rok kalendarzowy. 

 

19.4. Zakres i sposób monitorowania w zakresie gospodarki wodno – 

ściekowej 

Określa się zakres i sposób monitorowania w zakresie gospodarki wodno – 

ściekowej w następujący sposób: 

- pomiar ilości pobieranej wody na podstawie odczytów z liczników wodomierzy. 

 

19.5. Zakres i sposób monitorowania w zakresie ochrony powietrza 

Monitoring emisji do powietrza należy prowadzić metodą bilansową poprzez 

określanie wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza z instalacji na 

podstawie czasu pracy wentylatorów oraz wskaźników emisji. Informację o wielkości 

rocznej emisji należy przekazywać organowi ochrony środowiska po zakończeniu 

roku kalendarzowego, którego ona dotyczy. 
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19.6. Zakres i sposób monitorowania eksploatacji instalacji w zakresie 

oddziaływań akustycznych 

Monitoring hałasu emitowanego z zakładu należy prowadzić na warunkach, z 

częstotliwością i metodyką określoną w obowiązujących przepisach prawa w tym 

zakresie. 

 

19.7. Monitoring w zakresie jakości gleby i ziemi 

Określa się zakres i sposób monitorowania jakości gleby i ziemi poprzez 

wykonywanie okresowych pomiarów z częstotliwością i w zakresie substancji 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

 

19.8. Zakres monitoringu procesów technologicznych 

Monitoring efektywności wykorzystania energii należy realizować poprzez rejestr 

zużycia energii elektrycznej na terenie zakładu. 

Monitoring efektywności wykorzystania zasobów należy prowadzić w odrębnych 

systemach gospodarki materiałowo – surowcowej i gospodarki odpadami poprzez 

ewidencjonowanie i okresowe bilansowanie dla poszczególnych procesów ilości 

zużytych surowców, produktów i mediów oraz ilości wytworzonych odpadów. 

 

19.9. Zasady gromadzenia i przekazywania wyników monitoringu 

Wszelkie badania i pomiary wykonywane w ramach monitoringu instalacji 

powinny być przeprowadzane zgodnie z metodyką wynikającą z obowiązujących 

przepisów przez podmioty, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wyniki monitoringu należy ewidencjonować oraz przechowywać przez okres 5 lat od 

zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą. 

 Prowadzący instalację jest zobowiązany przekazywać wyniki wykonywanych 

pomiarów organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 

środowiska na warunkach określonych w obowiązujących przepisach. 

 

Ponadto, Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. zobligowana jest do: 

1. Informowania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o 

wystąpieniu awarii przemysłowej. 
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2. Przekazywania wyników pomiarów i obliczeń emisji substancji i energii 

wprowadzanych do środowiska Marszałkowi Województwa Lubelskiego i 

Lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie, w 

terminie 30 dni od daty dokonania obliczenia lub zakończenia pomiaru, z 

uwzględnieniem zakresu i formy, określonych w obowiązujących aktach 

wykonawczych. 

3. Przekazywania Marszałkowi Województwa Lubelskiego w Lublinie zbiorczego 

zestawienia danych, o którem mowa w art. 75 ustawy o odpadach, w terminie 

do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy z uwzględnieniem zakresu i 

formy, określonych w obowiązujących aktach wykonawczych. 

4. Przekazywania Marszałkowi Województwa Lubelskiego i Lubelskiemu 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie corocznej 

informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami 

określonymi w pozwoleniu, tj. w szczególności: 

- informacji o ilości zużywanych: energii, materiałów, surowców i paliw w ciągu 

roku mających wpływ na wielkość emisji z instalacji objętych niniejszym 

pozwoleniem, 

- informacji o wielkości emisji z instalacji objętych niniejszym pozwoleniem w 

zakresie substancji w nich wymienionych, za każdy rok, w terminie do dnia 31 

marca roku następującego po upływie roku jakiego dotyczy ewidencja. 

 

Określony w pozwoleniu zintegrowanym zakres monitoringu uważa się za 

wystarczający. Nie proponuje się dodatkowych działań w tym zakresie. 

 

 

20. Likwidacja przedsięwzięcia 

 

Likwidacja zakładu jest mało prawdopodobna. Zakładając jednak, że ewentualna 

likwidacja zakładu będzie mieć miejsce, to może ona przebiegać w wariantach: 

likwidacja częściowa i całkowita. 

 

Likwidacja częściowa będzie obejmowała demontaż maszyn i urządzeń, wycenę 

demontowanych urządzeń i, w zależności od stopnia zużycia, sprzedaż lub 

złomowanie. 
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Likwidacja całkowita zakładu będzie obejmowała: 

 Demontaż maszyn i urządzeń. Wycenę demontowanych urządzeń i, w 

zależności od stopnia zużycia, sprzedaż lub złomowanie. 

 Rozbiórkę hali sortowni, wiat magazynowych, budynków pomocniczych, dróg  

i placów. 

 Usunięcie odpadów. 

 Rekultywację terenu. 

 

Przy likwidacji częściowej lub całkowitej eksploatowane będą środki transportu oraz 

różne urządzenia i maszyny niezbędne w procesie likwidacji. 

 

 

21. Trudności przy opracowywaniu raportu 

 

Autor opracowywania nie napotkał trudności wynikających z niedostatków techniki 

lub luk we współczesnej wiedzy przy opracowywaniu niniejszego Raportu. 
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