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W nawiązaniu do pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, z dnia 10
listopada 2020 r., znak WOOŚ.4221.51.2020.GM.1 oraz pisma Urzędu Miasta Lublin z dnia

13.11.2020 r., znak OŚ-OD-I.6220.120.2020 przedstawiam poniżej następujące wyjaśnienia. 

1. Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie istniejącego Zakładu Odzysku  
i  Recyklingu  Odpadów  KOM  –  EKO  S.  A.  W  związku  z  powyższym  należy  określić
wszystkie  istniejące  oraz  planowane  obiekty/instalacje  wraz  z  określeniem  ich
powierzchni (hale, magazyny itp.).

Obiekty istniejące na terenie Zakładu :
1   Hala Produkcji Paliwa Alternatywnego nr 1 (C) – pow. 270 m2,
2   Hala Produkcji Paliwa Alternatywnego nr 2 (G) – pow. 270 m2,
3   Hala Produkcji Paliwa Alternatywnego nr 3 (E) – pow. 766 m2,
4   Hala Produkcji Paliwa Alternatywnego nr 4 (F) – pow. 766 m2,
5   Hala Główna nr 5 (A) – pow. 1810 m2,
6   Zbiornik wody P.Poż – pow. 134 m2,
7   Namiot - magazyn paliwa alternatywnego – pow. 600 m2,
8   Zakładowa stacja paliw – pow. 40 m2,
9   Magazyn odpadów wielkogabarytowych – pow. 630 m2,
10 Warsztat – pow. 117 m2,
11  Magazyn paliwa alternatywnego – pow. 2400 m2,
12  Magazyn surowców – pow. 346 m2,
13  Wiata na kontenery – pow. 162 m2,
14  Myjnia – pow. 66 m2,
15  Hala Produkcji Paliwa Alternatywnego nr 15 (H) – pow. 837 m2,
16  Pomieszczenia biurowe – pow. 33 m2,
17  Kompostownia I – pow. 1040 m2,
18  Kompostownia II – pow. 1040  m2,
19  Stróżówka – pow. 9,6 m 2,
20  Ujęcie wody nr 1
21  Ujęcie wody nr 2
22  Ujęcie wody nr 3
23  Ujęcie wody nr 4
24  Boksy na gruz i szkło – pow. 120 m 2,
25  Magazyn olejów i smarów – pow. 7 m 2,
26  Magazyn depozytowy – pow. 7 m 2,
27  Magazyn gazów technicznych – pow. 7 m2
28  Linia doczyszczania odpadów pobudowlanych – 250 2,
29  Pomieszczenia socjalno-szatniowe  – pow. 101 2,
30  Waga 40 t – pow. 30 m 2,
31  Waga 60 t – pow. 45 m2,
32  Zasieki na odpady pobudowlane – pow. 149 m 2.
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Obiekty planowane
33  Magazyn paliwa RDF – 1350 m2

34  Hala produkcji paliwa alternatywnego wysokokalorycznego – pow. 360 m2.
2.  Należy przedstawić otoczenie inwestycji w obrębie całego zakładu KOM – EKO.

Otoczenie zakładu KOM-EKO jest następujące:

 od strony północnej znajduje się ul. Metalurgiczna

 od strony wschodniej i południowo – wschodniej – tory kolejowe

 od strony południowej i zachodniej – tereny przemysłowe. 

3. W  dokumentacji  nie  zostały  przedstawione  planowane  działania  adaptacyjne  
w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych, budowlanych. Należy je uzupełnić. 

Zgodnie  z  art.  73,  ust.  1  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane

(Dz.U.2018.1202  t.j.)  katastrofą  budowlaną  jest  niezamierzone,  gwałtowne  zniszczenie

obiektu  budowlanego  lub  jego  części,  a także  konstrukcyjnych  elementów  rusztowań,

elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

Poszczególne obiekty, rozwiązania techniczne zostały zaprojektowane i zrealizowane

przez osoby posiadające uprawnienia budowlane, co zapewni zgodność z zasadami szeroko

pojętych przepisów prawa budowlanego, a tym samym zapewni należyte rozwiązania - dla

uzyskania właściwej odporności obiektu na czynniki zewnętrzne w tym ekstremalne takie jak:

nawalne deszcze i burze, intensywne opady śniegu, silne wiatry, wyładowania atmosferycz-

ne, susze, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur itp.

Zakład  posiada  opracowaną  procedurę  postępowania  w  przypadku  huraganów  –

zamykanie  bram  hal  w  których  znajdują  się  instalacje  do  przetwarzania  odpadów  oraz

magazynów odpadów, umieszczanie podczas silnych wiatrów sprzętu również w zamykanych

garażachusunięcie z placu odpadów magazynowanych luzem. 

Zakład  zaopatrzony  jest  w  kanalizację  deszczową,  w  odpowiedniej  pojemności

zbiorniki  bezodpływowe  (kompostownia)  natomiast  po  realizacji  Lubelskiego  Centrum

Recyklingu  wody  opadowe  z  części  zakładu  będą  odprowadzane  do  zbiornika

bezodpływowego,  który  będzie  pełnił  funkcję  zbiornika  przeciwpożarowego  –

charakterystykę gospodarki ściekowej na terenie zakładu przedstawiono w Aneksie nr 1. 

Na wypadek suszy i występowania ekstremalnych temperatur Wnioskodawca będzie

stosował szereg zabezpieczeń samozapłonem odpadów opisanych w Raporcie. 

3



Istniejąca  konfiguracja  terenu,  budowa  geologiczna  oraz  hydrografia  terenu

ograniczają realną możliwość wystąpienia powodzi bądź osuwisk. 

4. Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o  środowisku  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), jeżeli planowane
przedsięwzięcie  jest  związane  z  użyciem  instalacji  objętej  obowiązkiem  uzyskania
pozwolenia  zintegrowanego,  raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na środowisko
powinien  zawierać  porównanie  proponowanej  techniki  z  najlepszymi  dostępnymi
technikami o których mowa w Decyzji  Wykonawczej  Komisji  (UE)  2018/1147 z  dnia
10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik
(BAT)  w  odniesieniu  do  przetwarzania  odpadów  zgodnie  z  dyrektywą  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  2010/75/UE. Analiza  BAT  musi  być  spójna  z  opisem
technologicznym  oraz  planowanymi  do  zastosowania  rozwiązaniami  chroniącymi
środowisko.  W  przedłożonym  raporcie  nie  została  przedłożona  analiza  BAT,  należy
uzupełnić dokumentację w tym zakresie  .  

1. OGÓLNE KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT

1.1. Ogólna efektywność środowiskowa

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.
Kierownictwo stale będzie zaangażowane w kształtowanie systemu działania instalacji (tworzenie

procedur, planowanie inwestycji, podział obowiązków) oraz będzie nadzorować pracę instalacji.

Na  podstawie  wyników  będzie  stale  doskonalić  system  zarządzania.  Instalacja  będzie  stale

monitorowana, przepływy masowe odpadów będą zestawiane w comiesięczne raporty. 

II. określenie przez kierownictwo polityki ochrony środowiska, która obejmuje ciągłe doskonalenie 
efektywności środowiskowej instalacji 

Otrzymywanie przez kierownictwo comiesięcznych raportów pozwoli na ocenę efektywności pracy

instalacji. Kierownictwo będzie stale analizować sytuację rynkową oraz zmiany prawne, co pozwali

na  podejmowanie  decyzji  w  sprawie  nowych  kierunków  działań  poprzez  zmianę  technologii,

zmiany organizacyjne, zmianę strumienia przyjmowanych odpadów.

III. planowanie i ustalenie niezbędnych procedur, celów i zadań w powiązaniu z planami finansowymi 
i inwestycjami.

Kierownictwo na podstawie  oceny efektywności  pracy  instalacji,  zmian  prawnych w dziedzinie

ochrony  środowiska  oraz  rozeznania  w nowych  rozwiązaniach  technologicznych  będzie

wprowadzać konieczne inwestycje w planach finansowych na następne lata. 

IV. wdrożenie procedur ze szczególnym uwzględnieniem:
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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;

W  Zakładzie  będzie  obowiązywać  regulamin  w  którym  dokładnie  zostanie  określony  zakres

obowiązków  i  kompetencji  poszczególnych  pracowników.  Każdy  pracownik  przejdzie  szkolenia

stanowiskowe w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy. Na instalacji znajdować

się będzie instrukcja pozwalająca na bezpieczne jej użytkowanie. Na każdej zmianie będzie jedna

osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

Zakład będzie zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Teren dozorowany będzie przez całą

dobę.  Instalacja wyposażona będzie  w monitoring wizyjny rejestrujący pracę instalacji.  Bieżący

nadzór nad pracą instalacji będzie sprawował kierownik zmiany. 

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);

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;

Podczas  pracy  instalacji  rejestrowane  będą  warunki  funkcjonowania  odbiegające  od  normy,

prowadzone będą rejestry ilości  przetworzonych i  wytworzonych odpadów. Prowadzony będzie

także rejestr zużycia paliw, energii i wody. Rejestry podlegać będą analizie na podstawie której

podejmowane  będą  działania  korygujące  w zakresie  organizacji  pracy.  Ciągłość  prowadzenia

rejestrów i raportów pozwali ocenić efekty wprowadzonych zmian.

VI. przegląd systemu zarządzania środowiskowego przeprowadzany przez kadrę kierowniczą wyższego 
szczebla pod kątem stałej przydatności systemu, jego prawidłowości i skuteczności 

Na  etapie  eksploatacji  sporządzane  będą  miesięczne  i  roczne  raporty.  Dzięki  temu  kadra

kierownicza będzie mieć stały wgląd w strukturę i wielkości strumieni przetwarzanych odpadów,

wydajność instalacji, ich energochłonność oraz wielkość kosztów. 

Śledzenie rozwoju czystych technologii  następować będzie poprzez udział w konferencjach, tar-

gach branżowych, spotkaniach z przedstawicielami producentów maszyn i urządzeń a także po-

przez czytanie czasopism branżowych. 
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VII. 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 

Podczas oceny oddziaływania na środowisko uwzględniano oddziaływanie instalacji na środowisko

na etapie realizacji, eksploatacji oraz jej likwidacji.

Ewentualna  likwidacja  instalacji  będzie  przebiegała  etapowo  w  sposób  zapobiegający

i ograniczający ujemny wpływ na środowisko, wystąpieniu awarii, zgodnie z przepisami ochrony

środowiska, przepisami budowlanymi i zasadami bhp. 

Etapy likwidacji instalacji:

 wywóz wszystkich odpadów do innych instalacji zajmujących się przetwarzaniem odpa-

dów,

 demontaż instalacji oraz urządzeń,

 rozbiórka obiektów kubaturowych,

 demontaż utwardzonych nawierzchni i infrastruktury technicznej podziemnej, 

 przywrócenie eksploatowanego terenu środowisku naturalnemu.

VIII. regularne stosowanie sektorowej analizy porównawczej 
Analiza sektorowa dokonywana będzie w cyklach miesięcznych po zakończeniu danego miesiąca.

Analizie poddawane będą ilości i rodzaje przetworzonych odpadów a także  możliwość optymaliza-

cji procesów prowadzonych na instalacji.  

Metoda porównawcza analizy sektorowej używana będzie przez kierownictwo do oceny efektyw-

ności środowiskowej i ekonomicznej instalacji.

IX. zarządzanie strumieniem odpadów (zob. BAT 2) 
Zostaną wdrożone procedury opisane w BAT 2;

X. Wykaz strumieni ścieków i gazów odlotowych (zob. BAT 3) 
Zostanie opracowane po uruchomieniu instalacji. 

XI. plan zarządzania pozostałościami (zob. opis w sekcji 6.5) 
Nie  dotyczy.  Wszystkie  odpady  na  terenie  instalacji  będą  przetworzone.  Odpady  wytwarzane

w wyniku funkcjonowania instalacji będą przekazywane inne instalacje na terenie zakładu.  

XII. plan zarządzania w przypadku awarii (zob. opis w sekcji 6.5) 
Przed uruchomieniem Wnioskodawca opracuje plan zarządzania w przypadku wystąpienia awarii. 

XIII. plan zarządzania odorami (zob. BAT 12) 
Nie przewiduje się emisji odorów z planowanej instalacji.

XIV. plan zarządzania hałasem i wibracjami (zob. BAT 17) 
Nie dotyczy. Analiza w niniejszym Raporcie wykazała brak uciążliwości hałasowej i związanej z  wi-

bracjami.
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BAT 2. W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej zespołu urządzeń w ramach
BAT należy stosować wszystkie poniższe techniki.

Technika Opis

a) Opracowanie i wdrożenie procedur cha-
rakterystyki odpadów i procedur poprze-
dzających ich odbiór

Procedury te mają na celu zapewnienie tech-
nicznej  (i  prawnej)  przydatności  czynności
przetwarzania  odpadów  w przypadku  po-
szczególnych odpadów przed ich przybyciem
do zakładu. Obejmują one procedury groma-
dzenia informacji  o odpadach dostarczonych
do przetworzenia i  mogą obejmować pobie-
ranie  próbek  i charakterystykę  odpadów  w
celu  uzyskania  wystarczającej  wiedzy  na  te-
mat składu odpadów. Procedury poprzedzają-
ce  odbiór  odpadów  są  oparte  na  ryzyku,
wziąwszy pod uwagę np. niebezpieczne wła-
ściwości  odpadów,  ryzyko  stwarzane  przez
odpady pod  względem bezpieczeństwa pro-
cesowego,  bezpieczeństwa  pracy  i  skutków
dla środowiska, a także informacje dostarczo-
ne  przez  poprzedniego(-ich)  posiadacza(-y)
odpadów

Na etapie eksploatacji zostaną wprowadzone procedury przyjęcia odpadów. Pracownik obsłu-
gujący wagę samochodową przed przyjęciem odpadów przeprowadzi  wstępną weryfikację
odpadów pod kątem ich rodzaju (zgodności z deklarowaną charakterystyką) i  pochodzenia. W
przypadku stwierdzonej niezgodności może odmówić przyjęcia odpadów do instalacji. Do in-
stalacji mogą być przyjęte wyłącznie odpady o kodzie zgodnym z umową. Przed pierwszą do-
stawą odpadów dostawca posiada obowiązek dostarczenia karty charakterystyki transporto-
wanych odpadów. 

b) Opracowanie i wdrożenie procedur odbio-
ru

Procedury odbioru mają na celu potwierdze-
nie  charakterystyki  odpadów  określonej  na
etapie poprzedzającym odbiór.  Procedury te
umożliwiają określenie elementów, które na-
leży  zweryfikować  przy  przybyciu  odpadów
do zakładu, a także kryteria odbioru i odmo-
wy odbioru odpadów. Mogą one obejmować
pobieranie próbek, inspekcję i  analizę odpa-
dów. Procedury odbioru odpadów są oparte
na ryzyku, wziąwszy pod uwagę np.  niebez-
pieczne  właściwości  odpadów,  ryzyko  stwa-
rzane  przez  odpady  pod  względem  bezpie-
czeństwa procesowego, bezpieczeństwa pra-
cy i skutków dla środowiska, a także informa-
cje dostarczone przez poprzedniego(-ich) po-
siadacza(-y) odpadów.

Po wstępnej weryfikacji odpady kierowane będą do miejsc magazynowania, gdzie następuje
ich rozładunek i ponowna ich weryfikacja pod kątem właściwego zakwalifikowania do kodu
odpadu. W przypadku odpadów, których Zakład nie może przyjąć, transporty takie będą za-
wracane do posiadacza odpadu.

c) Opracowanie i wdrożenie systemu śledze-
nia oraz wykazu odpadów

System śledzenia oraz wykaz odpadów mają
na celu śledzenie lokalizacji i  ilości odpadów
w zakładzie. Wykaz ten zawiera wszystkie in-
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formacje  wygenerowane  w wyniku  zastoso-
wania procedur poprzedzających odbiór (np.
data  przybycia  do  zakładu  i niepowtarzalny
numer  referencyjny  odpadów,  informacje  o
poprzednim(-ich)  posiadacz(-ach)  odpadów,
wyniki  analizy  poprzedzającej  odbiór  oraz
analizy odbioru, planowana ścieżka przetwa-
rzania, rodzaj i ilość odpadów przechowywa-
nych w zakładzie, w tym wszystkie zidentyfi-
kowane  zagrożenia),  odbioru,  magazynowa-
nia, przetwarzania lub przenoszenia poza za-
kład.  System śledzenia odpadów jest oparty
na ryzyku, wziąwszy pod uwagę np.  niebez-
pieczne  właściwości  odpadów,  ryzyko  stwa-
rzane

Wszystkie odpady dowożone do Zakładu będą rejestrowane w systemie BDO.

e Zapewnienie segregacji odpadów Odpady są trzymane oddzielnie w zależności 
od ich właściwości, aby umożliwić łatwiejsze i 
bezpieczniejsze dla środowiska magazynowa-
nie i przetwarzanie. Segregacja odpadów po-
lega na fizycznym oddzieleniu odpadów oraz 
na procedurach umożliwiających określenie 
czasu i miejsca przechowywania odpadów.

Przyjęte odpady w zależności od ich rodzaju kierowane będą do magazynu odpadów niebez-
piecznych oraz do magazynu odpadów innych niż niebezpieczne.  

f Zapewnienie zgodności odpadów przed 
zmieszaniem lub sporządzeniem mieszan-
ki odpadów

Zgodność jest zapewniana dzięki zbiorowi 
środków weryfikacyjnych i testów w celu wy-
krycia wszelkich niepożądanych lub poten-
cjalnie niebezpiecznych reakcji chemicznych 
(np. polimeryzacji, powstawania gazu, reakcji 
egzotermicznej, rozkładu, krystalizacji, strąca-
nia) między odpadami podczas mieszania, łą-
czenia lub wykonywania innych czynności 
związanych z przetwarzaniem. Testy zgodno-
ści są oparte na ryzyku, wziąwszy pod uwagę 
np. niebezpieczne właściwości odpadów, ry-
zyko stwarzane przez odpady pod względem 
bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeń-
stwa pracy i skutków dla środowiska, a także 
informacje dostarczone przez poprzedniego(-
ich) posiadacza(-y) odpadów.

Dla ujednolicenia składu produktu finalnego wychodzącego z instalacji tj. paliwa alternatyw-
nego o kodzie 19 12 10 oraz tego o kodzie 19 12 11* konieczne jest mieszanie odpadów nie -
bezpiecznych z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadów innych niż niebezpieczne z odpada-
mi innymi niż niebezpieczne bez mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż
niebezpieczne.

Przed procesem mieszania będzie zapewniona zgodność mieszanych odpadów, która będzie
weryfikowana na etapie przyjmowania odpadów do zakładu. 

g Sortowanie dostarczanych odpadów sta-
łych

Sortowanie dostarczanych odpadów stałych 
ma na celu zapobieganie przedostawaniu się 
niepożądanego materiału do kolejnych proce-
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sów przetwarzania odpadów. Może ono pole-
gać na:

 ręcznym oddzielaniu na podstawie 
badania wzrokowego,

 oddzielaniu metali żelaznych, me-
tali nieżelaznych lub wszystkich 
metali,

 oddzielaniu optycznym, np. z wy-
korzystaniem spektroskopii w bli-
skiej podczerwieni lub systemów 
RTG,

 separacja densymetryczna, np. za 
pomocą klasyfikacji powietrznej, 
w separatorach flotacyjno- sedy-
mentacyjnych, na stołach wibracyj-
nych,

 oddzielaniu na podstawie wielko-
ści metodą przesiewania.

Na  instalację  będą  trafiały  odpady  wstępnie  wyselekcjonowane  przez  wytwarzających  o
wysokiej  kaloryczności  i  niskiej  wilgotności.  Po  rozdrobnieniu  wstępnym  odpady  zostaną
poddane działaniu separatora magnetycznego.

BAT 3 W celu łatwiejszego ograniczenia emisji do wody i powietrza w ramach BAT należy ustano-
wić i prowadzić wykaz strumieni ścieków i gazów odlotowych, jako część systemu zarządzania śro-
dowiskowego (zob. BAT 1), 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/mikroza-
nieczyszczenia);
c) dane dotyczące bioeliminacji (np. BZT, stosunek BZT do ChZT, test Zahn- Wel-
lensa, biologiczny potencjał inhibicyjny (np. inhibicja osadu czynnego)) (zob. BAT 52);

(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, LZO, takich jak PCB);
c) palność, górna i dolna granica palności, reaktywność;
d) obecność innych substancji mogących wpływać na układ oczyszczania gazu 
odlotowego lub bezpieczeństwo zespołu urządzeń (np. tlenu, azotu, pary wodnej, 
pyłu).

Na terenie Zakładu nie wystąpią istotne emisje ścieków do wody.

Opracowanie informacji o strumieniach gazów odlotowych, w tym przeprowadzenie badań ładun-
ków zanieczyszczeń do powietrza możliwe będzie po uruchomieniu instalacji.

BAT 4. Aby ograniczyć ryzyko środowiskowe związane z magazynowaniem odpadów, w ra-
mach BAT należy stosować wszystkie poniższe techniki.
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Technika Opis Zastosowanie

a) Zoptymalizowane miejsce ma-
gazynowania

Obejmuje to następujące techniki:
- miejsce magazynowania jest usy-

tuowane możliwie jak najdalej z 
technicznego i ekonomicznego 
punktu widzenia od obiektów 
wrażliwych, cieków wodnych itp.,

- miejsce magazynowania jest usy-
tuowane w taki sposób, aby wyeli-
minować lub zminimalizować 
zbędne postępowanie z odpadami 
na terenie zakładu (np. dwukrotne
lub wielokrotne postępowanie z 
tymi samymi odpadami lub niepo-
trzebnie wydłużone odległości 
przemieszczania na terenie zakła-
du).

Możliwość ogólne-
go stosowania w 
nowych zespołach 
urządzeń.

Instalacja znajduje się na terenie przemysłowym w znacznej odległości od cieków wodnych. 
Wszystkie miejsca magazynowania odpadów znajdują się na utwardzonym podłożu pod zada-
szeniem. 

b) Odpowiednia pojemność maga-
zynowania

Wdrażane są środki w celu uniknię-
cia gromadzenia odpadów, takie jak:
- wyraźnie ustalona i nie przekra-

czana maksymalna pojemność 
magazynowania odpadów, wziąw-
szy pod uwagę charakterystykę 
odpadów 
(np. w odniesieniu do ryzyka poża-
ru) i zdolność przetwarzania,

- ilość przechowywanych odpadów 
jest regularnie monitorowana pod
kątem maksymalnej dopuszczalnej
pojemności magazynowania,

- wyraźnie ustalony maksymalny 
czas składowania odpadów.

Możliwość ogólne-
go stosowania w 
nowych zespołach 
urządzeń.

Pojemności poszczególnych magazynów zostały zaplanowane w sposób dostosowany do po-
trzeb instalacji. 

c) Bezpieczna obsługa miejsca ma-
gazynowania

Obejmuje to takie środki, jak:
- sprzęt używany do załadunku, 

rozładunku i magazynowania od-
padów jest wyraźnie udokumen-
towany i oznakowany,

- odpady wrażliwe na ciepło, świa-
tło, powietrze, wodę itp. są za-
bezpieczone przed takimi warun-
kami otoczenia,

- pojemniki i beczki nadają się do 
danego zastosowania i są prze-
chowywane w bezpieczny sposób.

Możliwość ogólne-
go stosowania w 
nowych zespołach 
urządzeń.

Sprzęt użytkowany do obsługi instalacji  utrzymany będzie w należytym stanie technicznym.
Wszystkie maszyny i urządzenia będą oznakowane oraz będą posiadać aktualne badania tech-
niczne. 
Odpady palne  przeznaczone do produkcji  paliw alternatywnych będą zabezpieczone przed
wpływem czynników atmosferycznych. 

d) Wydzielony obszar do magazy-
nowania i postępowania z opa-

W stosownych przypadkach do maga-
zynowania i postępowania z opako-
wanymi odpadami niebezpiecznymi 

Możliwość ogólne-
go stosowania w 
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Technika Opis Zastosowanie

kowanymi odpadami niebez-
piecznymi

wykorzystuje się obszar specjalnie 
przeznaczony do tego celu.

nowych zespołach 
urządzeń.

Na terenie przedsięwzięcia będzie znajdował się magazyn odpadów niebezpiecznych i maga-
zyn odpadów innych niż niebezpieczne - budynki o konstrukcji blaszanej. Opady będą magazy -
nowane na utwardzonym podłożu. Zakład jest ogrodzony zabezpieczony przed wstępem osób
trzecich. 

BAT 5 Aby ograniczyć ryzyko środowiskowe związane z postępowaniem i przemieszczaniem odpa-
dów, BAT polega na opracowaniu i wdrożeniu procedur postępowania i przemieszczania.
Opis
Procedury postępowania i przemieszczania mają na celu zapewnienie bezpiecznego postępowania
z odpadami i przemieszczania ich w odpowiednie miejsce magazynowania lub przetwarzania. Obej -
mują one następujące elementy:

- postępowanie z odpadami i przemieszczaniem odpadów zajmuje się kompetentny 
personel,
- postępowanie z odpadami i przemieszczanie odpadów są należycie dokumentowa-
ne, zatwierdzane przed wykonaniem i weryfikowane po wykonaniu,
- stosuje się środki mające na celu zapobieganie, wykrywanie i ograniczanie wycieków,
- podczas mieszania lub łączenia odpadów (np. odsysanie pylących/sproszkowanych 
odpadów) stosuje się eksploatacyjne i konstrukcyjne środki ostrożności.

Procedury postępowania z odpadami i ich przemieszczania opierają się na ryzyku, wziąwszy pod
uwagę prawdopodobieństwo awarii i incydentów oraz ich skutki dla środowiska.

Na etapie eksploatacji wprowadzone będą procedury określające sposób przyjęcia, weryfikacji oraz
skierowania odpadów na instalacje. Pracownicy zajmujący się ważeniem odpadów oraz weryfikowa-
niem zgodności odpadu z zadeklarowanym kodem zostaną przeszkoleni w zakresie klasyfikowania
odpadów. Proces ważenia podczas przyjęcia odpadów do Zakładu będzie dokumentowany. Na insta-
lację nie będą przyjmowane odpady niezgodne z kartą charaklterystyki.

1.2 Monitorowanie

BAT 6 W przypadku istotnych emisji do wody określonych w wykazie ścieków (zob. BAT 3), w ra-
mach BAT należy monitorować kluczowe parametry procesu (np. przepływ ścieków, pH, tempe-
raturę, konduktywność, BZT) w kluczowych lokalizacjach (np. w miejscu dopływu do instalacji
oczyszczania wstępnego lub odpływu z tej instalacji, w miejscu dopływu do instalacji oczyszcza-
nia końcowego, w miejscu, w którym emisja opuszcza instalację)...

BAT 6 nie dotyczy

BAT 7 W ramach BAT należy monitorować emisje do wody, co najmniej z podaną poniżej często-
tliwością i zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN są niedostępne, w ramach BAT należy stoso-
wać normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie da-
nych o równoważnej jakości naukowej...

BAT 7 nie dotyczy

BAT 8 W ramach BAT należy monitorować emisje zorganizowane do powietrza, co najmniej z po-
daną poniżej częstotliwością i zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN są niedostępne, w ramach
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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
monitorowania

Monitorowanie
powiązane z:

LZO EN 12619
Mechaniczne przetwarza-
nie odpadów
kalorycznych

Raz na sześć mie-
sięcy BAT 31

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. 
Istnieje możliwość ograniczenia częstotliwości monitorowania, jeśli poziomy emisji okażą się wystar-
czająco stabilne. 

Po uruchomieniu instalacji, jeśli związki LZO zostaną zidentyfikowane w strumieniu gazów odloto-
wych będzie prowadzony monitoring związków LZO z częstotliwością raz na sześć miesięcy.

BAT 9 W ramach BAT należy monitorować co najmniej raz w roku emisje rozproszone związków
organicznych do powietrza powstające w wyniku regeneracji zużytych rozpuszczalników, dekon-
taminacji  sprzętu zawierającego LZO przy użyciu rozpuszczalników oraz fizyczno-chemicznego
przetwarzania rozpuszczalników w celu uzyskania lepszych właściwości kalorycznych.

BAT 9 nie dotyczy
BAT 10. W ramach BAT należy okresowo monitorować emisje odorów. 
Zastosowanie ogranicza się do przypadków, w których oczekuje się, że w obiektach wrażliwych 
odczuwana będzie lub zostanie uzasadniona dokuczliwość odorów.

Nie przewiduje się emisji odorów z planowanej instalacji – nie dotyczy

BAT 11. W ramach BAT monitoruje się roczne zużycie wody, energii i surowców, a także roczne 
wytwarzanie pozostałości i ścieków, z częstotliwością, co najmniej raz w roku.

Opis: Monitorowanie obejmuje bezpośrednie pomiary, obliczenia lub rejestrację, np. za pomocą
odpowiednich liczników lub faktur. Monitorowanie jest prowadzone na najbardziej odpowied-
nim poziomie (np. na poziomie procesu lub zakładu/instalacji) i uwzględnia wszelkie istotne 
zmiany w zakładzie/instalacji.

Zakład będzie prowadzić następujący monitoring:
• roczne i miesięczne zużycie energii,
• roczne, miesięczne zużycie wody,
• odpady kierowane do instalacji i wytwarzane w instalacji będą monitorowane poprzez ewi-

dencję odpadów w okresie miesięcznym.

1.3 Emisje do powietrza
BAT 12 W celu zapobiegania występowaniu emisji odorów lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia,
w ramach  BAT  należy  opracować  i  wdrożyć  plan  zarządzania  odorami,  stanowiący  część  systemu
zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1) i obejmujący wszystkie poniższe elementy, oraz dokonywać jego
regularnych przeglądów:

- protokół zawierający działania i harmonogram,
- protokół monitorowania odorów określony w BAT 10,
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- protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia odorów, np. skargi,
- program zapobiegania występowaniu odorów i ich ograniczania, mający na celu określenie 
ich źródeł; określenie udziału poszczególnych źródeł oraz wdrożenie środków zapobiegawczych lub 
ograniczających.

Zastosowanie ogranicza się do przypadków, w których oczekuje się, że w obiektach wrażliwych 
odczuwana będzie lub zostanie uzasadniona dokuczliwość odorów.

Nie przewiduje się emisji odorów z instalacji – nie dotyczy.

BAT 13. W celu zapobiegania emisjom odorów lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia w ramach BAT
należy stosować jedną z następujących technik lub ich kombinacje:

Technika Opis Zastosowanie
a) Minimalizowanie czasu 

magazynowania
Zminimalizowanie czasu 
magazynowania odpadów 
(potencjalnie) wydzielających odór 
w magazynach lub systemach obsługi 
(np. rurach, zbiornikach, 
pojemnikach), w szczególności 
w warunkach beztlenowych. 
W stosownych przypadkach 
wprowadza się odpowiednie przepisy 
dotyczące przyjmowania sezonowych
szczytowych ilości odpadów.

Możliwość  zastosowania
wyłącznie  do  systemów
otwartych.

b) Stosowanie
przetwarzania
chemicznego

Stosowanie chemikaliów w celu 
niszczenia związków zapachowych lub
ograniczenia ich powstawania (np. 
utlenianie lub wytrącanie 
siarkowodoru).

Nie ma możliwości 
zastosowania, jeśli 
może utrudnić 
uzyskanie pożądanej 
jakości odpadów z 
przetworzenia.

c) Optymalizacja przetwarzania 
tlenowego

W przypadku przetwarzania 
tlenowego odpadów płynnych na 
bazie wody może ona polegać na:
-stosowaniu czystego tlenu, -
usuwaniu piany w zbiornikach, -
częstej obsłudze technicznej systemu 
napowietrzania. W przypadku 
przetwarzania tlenowego odpadów 
innych niż odpady płynne na bazie 
wody zob. BAT 36.

Możliwość ogólnego 
stosowania.

Okres magazynowania odpadów będzie  zminimalizowany przyjęcie odpadów na instalację będzie do-
stoswane do jej wydajności. 

BAT 14. W celu  zapobiegania  emisjom rozproszonym do  powietrza,  w  szczególności  pyłu,
związków organicznych i odorów, lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia, w ramach BAT
należy stosować odpowiednią kombinacie poniższych technik.

W zależności od ryzyka, jakie stwarzają odpady pod względem emisji rozproszonych do powietrza,
BAT 14 jest szczególnie istotny.
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Technika Opis Zastosowanie
a) Minimalizowanie liczby 

ewentualnych źródeł emisji 
rozproszonych

Obejmuje to następujące techniki:
- odpowiednia konstrukcja układu 

rurociągów (np. zminimalizowanie 
długości rurociągów, zmniejszenie 
liczby kołnierzy i zaworów, 
stosowanie spawanych łączników i 
rur),

- preferowanie przepływu 
grawitacyjnego zamiast pomp,

- ograniczenie wysokości spadku 
materiału,

- ograniczenie prędkości ruchu 
kołowego,

- wykorzystanie barier wiatrowych.

Możliwość ogólnego stosowania.

W celu zminimalizowania emisji rozproszonej pyłów na terenie zakładu prędkość ruchu kołowego
zostanie ograniczona do 20 km/h. 

b) Dobór i stosowanie sprzętu 
o wysokim poziomie 
integralności

Obejmuje to następujące techniki:
- zawory z podwójnym 

uszczelnieniem dławicowym lub 
równie skuteczne urządzenia,
uszczelki o wysokim poziomie 
integralności (takie jak uszczelki 
spiralnie zwijane, połączenia 
pierścieniowe) do zastosowań o 
krytycznym znaczeniu,

- pompy/sprężarki/mieszalniki 
wyposażone w mechaniczne 
uszczelnienia zamiast uszczelnienia 
dławicowego,

- pompy/sprężarki/mieszalniki 
napędzane magnetycznie,

- odpowiednie otwory dla 
elastycznego przewodu 
serwisowego, szczypców do 
przebijania, głowic wiertarskich, np. 
podczas odgazowywania WEEE 
zawierającego VFC i/lub VHC.

Możliwość zastosowania może 
być ograniczona w przypadku 
istniejących zespołów urządzeń 
ze względu na wymagania 
eksploatacyjne

Nie stosuje się

c) Zapobieganie korozji Obejmuje to następujące techniki:
- odpowiedni wybór materiałów 

budowlanych,
- nakładanie okładziny lub powłoki w 

przypadku sprzętu i malowanie rur 
inhibitorami korozji.

Możliwość ogólnego stosowania.

Elementy metalowe maszyn zabezpieczone będą powłokami antykorozyjnymi.

d) Ograniczenie 
rozprzestrzeniania, 
gromadzenie i przetwarzanie 
emisji rozproszonych

Obejmuje to następujące techniki:
- przechowywanie, obróbka i 

przetwarzanie odpadów i 
materiałów, które mogą generować
emisje rozproszone, w zamkniętych
budynkach lub obudowanych 
urządzeniach (np. taśmach 
przenośnikowych),

Wykorzystanie obudowanych 
urządzeń lub budynków może być 
ograniczone względami 
bezpieczeństwa, takimi jak ryzyko 
wybuchu lub obniżenie stężenia 
tlenu.
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Technika Opis Zastosowanie
- utrzymywanie odpowiedniego 

ciśnienia w obudowanych 
urządzeniach lub budynkach,

- gromadzenie i kierowanie emisji do 
odpowiedniego systemu redukcji 
emisji (zob. sekcja 6.1) za pomocą 
systemu wyciągów powietrznych 
lub systemów zasysania powietrza 
umieszczonych w pobliżu źródeł 
emisji.

Wykorzystanie obudowanych 
urządzeń lub budynków może być 
również ograniczone objętością 
odpadów.

Odpady przeznaczone do przetworzenia oraz odpady wytworzone – paliwo RDF będą 
magazynowane pod zadaszonymi wiatami. 

e) Nawilżanie Nawilżanie potencjalnych źródeł 
rozproszonych emisji pyłów 
(np. składowiska odpadów, obsza-
rów ruchu kołowego i otwartych 
procesów obsługi) za pomocą wody
lub mgły wodnej.

Możliwość ogólnego stosowa-
nia.

Nie stosuje się
f) Obsługa techniczna Obejmuje to następujące techniki:

- zapewnienie dostępu do urzą-
dzeń, w których mogą potencjalnie 
występować nieszczelności,
- regularne kontrolowanie sprzę-
tu ochronnego, takiego jak kurtyny 
paskowe, drzwi szybkobieżne.

Możliwość ogólnego stosowa-
nia.

Pracownicy w zakresie swych obowiązków będą mieć bieżącą konserwację i kontrolę instalacji 

g) Czyszczenie terenów, na 
których przetwarzane i ma-
gazynowane są odpady.

Obejmuje to takie techniki, jak re-
gularne czyszczenie całego terenu, 
na którym przetwarzane są odpady 
(hale, obszary ruchu kołowego, ma-
gazyny itp.), taśm przenośniko-
wych, sprzętu i pojemników.

Możliwość ogólnego stosowa-
nia.

W celu zachowania optymalnej pracy urządzeń wszystkie taśmy i przenośniki będą regularnie 
czyszczone. Czyszczone będą także  place i drogi wewnętrzne, na którym występuje ruch kołowy 
pojazdów.

h) Program wykrywania i eli-
minowania nieszczelności 
(LDAR)

Zob. sekcja 6.2. W przypadku gdy 
przewiduje się emisję związków or-
ganicznych, należy opracować i 
wdrożyć program LDAR na zasa-
dach podejścia opartego na ryzyku, 
wziąwszy pod uwagę w szczególno-
ści konstrukcję zespołu urządzeń 
oraz ilość i charakter danych związ-
ków organicznych.

Możliwość ogólnego stoso-
wania.

Nie stosuje się

BAT 15. W ramach BAT spalanie gazu w pochodni należy stosować wyłącznie ze względów bezpie-
czeństwa lub w przypadku warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych (np. przy
rozruchu i wytaczaniu), wykorzystując obie poniższe techniki...
BAT 15 nie dotyczy
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BAT 16. Aby ograniczyć emisje do powietrza pochodzące z pochodni w przypadkach, w których spa-
lanie gazu w pochodni jest nieuniknione, w ramach BAT należy stosować obie poniższe techniki...
BAT 16 nie dotyczy

1.4 Hałas i wibracje
BAT 17- W celu zapobiegania występowaniu emisji hałasu i wibracjom lub, jeżeli jest to niemożli-
we, ich ograniczenia, w ramach BAT należy opracować, wdrożyć i dokonywać regularnych przeglą-
dów planu zarządzania hałasem i wibracjami w ramach systemu zarządzania środowiskowego (zob.
BAT 1), który obejmuje wszystkie następujące elementy...
BAT 17 nie dotyczy

BAT 18. W celu zapobiegania emisjom hałasu i wibracjom lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograni-
czenia, w ramach BAT należy stosować jedną z następujących technik lub ich kombinacje.

Technika Opis Zastosowanie

a) Właściwa lo-
kalizacja urzą-
dzeń i budyn-
ków

Poziomy hałasu można ograni-
czyć, zwiększając odległość mię-
dzy źródłem emisji a odbiorni-
kiem, wykorzystując budynki jako 
ekrany chroniące przed hałasem 
oraz zmieniając umiejscowienie 
wejść i wyjść do budynków.

W przypadku istniejących zespołów 
urządzeń przenoszenie sprzętu i 
wyjść lub wejść do budynków może 
być ograniczone z powodu braku 
miejsca lub nadmiernych kosztów.

Nie stosuje się. 
b) Środki opera-

cyjne
Obejmuje to następujące techniki:

(i) kontrola i konserwacja urzą-
dzeń;
(ii) w miarę możliwości, zamyka-
nie drzwi i okien na terenach za-
mkniętych;
(iii) obsługa urządzeń przez do-
świadczony personel;
(iv) w miarę możliwości, unikanie 
przeprowadzania hałaśliwej działal-
ności w nocy;
(v) zapewnienie ograniczenia emi-
sji hałasu podczas czynności związa-
nych z konserwacją, ruchem koło-
wym, postępowaniem z odpadami i 
przetwarzaniem ich.

Możliwość ogólnego stosowania.

Poprzez stały nadzór i konserwację instalacja będzie utrzymana w sprawności tak, aby uniknąć 
uszkodzeń i awarii.

c) Mało hałaśli-
wy sprzęt

Może to obejmować silniki napędu
bezpośredniego,  sprężarki,  pompy
i pochodnie.

Możliwość ogólnego stosowania.

Instalacja będzie zaawansowana technologicznie i nie spowodują ponadnormatywnych emisji 
hałasu do środowiska.
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Technika Opis Zastosowanie

d) Sprzęt służący
do kontroli 
hałasu i wi-
bracji

Obejmuje to następujące techniki:
reduktory hałasu;
izolacja akustyczna i wytłumienie 
wibracji urządzeń;
obudowanie hałaśliwych urzą-
dzeń;
zastosowanie izolacji dźwiękosz-
czelnej budynków.

Zastosowanie może być ograniczone 
ze względu na brak miejsca (w przy-
padku istniejących zespołów urzą-
dzeń).

Nie stosuje się. 
e) Redukcja ha-

łasu
Rozchodzenie się hałasu można 
ograniczyć dzięki umieszczeniu ba-
rier między źródłami emisji a od-
biornikami (na przykład chronią-
cych przed hałasem ścian, wałów i 
budynków).

Zastosowanie tylko w przypadku ist-
niejących zespołów urządzeń, ponie-
waż konstrukcja nowych zespołów 
urządzeń powinna sprawić, że techni-
ka ta stanie się zbędna. W przypadku 
istniejących zespołów urządzeń 
umieszczenie barier może być ograni-
czone ze względu na brak miejsca.
W przypadku mechanicznej obróbki 
odpadów metalowych w strzępiar-
kach ma to zastosowanie w ramach 
ograniczeń związanych z ryzykiem de-
flagracji w strzępiarkach.

Nie stosuje się.
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1.5. Emisje do wody
BAT 19. Aby zoptymalizować zużycie wody, zmniejszyć ilość wytwarzanych ścieków oraz aby zapo-
biec lub, jeżeli nie jest to wykonalne, aby ograniczyć emisje do gleby i wody, w ramach BAT należy
stosować odpowiednią kombinacie poniższych technik.

Technika Opis Zastosowanie

a) Gospodarka wodna Zużycie wody optymalizuje się, sto-
sując środki, które mogą obejmo-
wać:
 plany oszczędzania wody 

(np. ustalanie celów pod 
względem oszczędności 
wody, schematów przepływu
i bilansów masy wody),

 optymalizację wykorzystania 
wody do czyszczenia (np. 
czyszczenie na sucho zamiast
polewania wodą z węża, ste-
rowanie uruchamianiem 
wszystkich urządzeń myją-
cych),

 ograniczanie zużycia wody 
do wytwarzania próżni (np. 
stosowanie pomp z pierście-
niem cieczowym w przypad-
ku cieczy o wysokiej tempe-
raturze wrzenia).

Możliwość ogólnego sto-
sowania.

W Zakładzie zostanie opracowany Plan oszczędzania wody.  
b) Recyrkulacja wody Ścieki zawraca się do obiegu w ob-

rębie zespołu urządzeń, w razie po-
trzeby po oczyszczeniu. Stopień re-
cyrkulacji jest uwarunkowany bilan-
sem wodnym zespołu urządzeń, za-
wartością zanieczyszczeń (np. 
związków zapachowych) lub charak-
terystyka ścieków (np. zawartość 
substancji biogennych).

Możliwość ogólnego sto-
sowania.

Podczas przetwarzania odpadów na instalacji nie będzie prowadzone mycie odpadów – nie do-
tyczy

c) Powierzchnia nieprze-
puszczalna

W zależności od ryzyka, jakie stwa-
rzają odpady pod względem zanie-
czyszczenia gleby lub wody, zapew-
niona jest nieprzepuszczalność dla 
cieczy na całej powierzchni obszaru 
przetwarzania odpadów (np. miej-
sca odbioru odpadów, postępowa-
nia z nimi, ich magazynowania, 
przetwarzania i wysyłki).

Możliwość ogólnego sto-
sowania.

Wszystkie miejsca przetwarzania i magazynowania odpadów będą posiadały szczelne podłoże
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Technika Opis Zastosowanie

d) Techniki ograniczania 
prawdopodobieństwa 
przelewów i awarii 
zbiorników i pojemni-
ków oraz ich wpływu

W zależności od rodzajów ryzyka 
stwarzanego przez ciecze zawarte w
zbiornikach i pojemnikach pod 
względem zanieczyszczenia gleby 
lub wody, obejmuje to takie techni-
ki, jak:
- czujniki przelewów,
- rury przelewowe kierowane do 

uszczelnionego systemu odwad-
niania (tj. odpowiedniego wtór-
nego uszczelnionego systemu 
lub innego pojemnika),

- zbiorniki na ciecze znajdujące się 
w odpowiednim wtórnym 
uszczelnionym systemie; obję-
tość zwykle ustala się tak, aby 
pomieścić we wtórnym systemie 
uszczelniającym wycieki spowo-
dowane utratą szczelności naj-
większego zbiornika,

- odcinanie dopływu do zbiorni-
ków, pojemników i wtórnego od-
izolowanego systemu (np. zamy-
kanie zaworów).

Możliwość ogólnego sto-
sowania.

Nie stosuje się
e) Zadaszenie obszarów 

magazynowania i prze-
twarzania odpadów

W zależności od zagrożeń stwarza-
nych przez odpady w zakresie zanie-
czyszczenia gleby lub wody, odpady 
magazynuje się i przetwarza na ob-
szarach zadaszonych, aby zapobiec 
kontaktowi z wodą deszczową, a 
tym samym zminimalizować obję-
tość zanieczyszczonych wód opado-
wych.

Zastosowanie może być 
ograniczone w przypadku
magazynowania lub prze-
twarzania dużych ilości 
odpadów (np. mechanicz-
na obróbka odpadów me-
talowych w strzępiar-
kach).

Miejsca magazynowania odpadów będą zadaszone. 
f) Segregacja ścieków Każdy rodzaj ścieków (np. spływ po-

wierzchniowy wód opadowych, 
woda procesowa) zbiera się i trak-
tuje osobno, w oparciu o zawartość 
zanieczyszczeń i kombinację technik
oczyszczania. W szczególności nie-
zanieczyszczone ścieki oddziela się 
od ścieków, które wymagają oczysz-
czania.

Możliwość ogólnego sto-
sowania w nowych zespo-
łach urządzeń. Możliwość
ogólnego stosowania w 
istniejących zespołach 
urządzeń w ramach ogra-
niczeń związanych z ukła-
dem systemu zbierania 
wody.

W wyniku funkcjonowania instalacji powstaną wyłącznie ścieki socjalno – bytowe, które kiero-
wane będą do kanalizacji sanitarnej. 
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Technika Opis Zastosowanie

g) Odpowiednia infrastruk-
tura odwadniająca

Obszar przetwarzania odpadów jest
podłączony do infrastruktury od-
wadniającej. Wody deszczowe z ob-
szarów przetwarzania i magazyno-
wania gromadzi się w infrastruktu-
rze odwadniającej wraz z wodą do 
czyszczenia, sporadycznymi wycie-
kami itp. i w zależności od zawarto-
ści zanieczyszczeń zawraca się ją do 
obiegu lub odprowadza do dalszego
oczyszczania.

Możliwość ogólnego sto-
sowania w nowych ze-
społach urządzeń. Możli-
wość ogólnego stosowa-
nia w istniejących zespo-
łach urządzeń w ramach 
ograniczeń związanych z 
układem systemu odwad-
niania.

Wody deszczowe odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej 
h) Przepisy dotyczące pro-

jektowania i konserwacji
umożliwiające wykrycie 
i naprawę wycieków

Regularne monitorowanie pod ką-
tem potencjalnych wycieków opiera
się na ocenie ryzyka, a w razie po-
trzeby naprawia się urządzenia. Mi-
nimalizuje się wykorzystanie ele-
mentów podziemnych. W przypad-
ku, gdy wykorzystuje się elementy 
podziemne oraz w zależności od ro-
dzaju ryzyka stwarzanego przez od-
pady zawarte w tych elementach 
pod względem zanieczyszczenia gle-
by lub wody wprowadzony zostaje 
wtórny system uszczelniający ele-
mentów podziemnych.

Stosowanie elementów 
naziemnych ma ogólne 
zastosowanie w nowych 
zespołach urządzeń. 
Może być jednak ograni-
czone przez ryzyko za-
marznięcia. Instalacja 
wtórnego systemu 
uszczelniającego może 
mieć ograniczony zakres 
w przypadku istniejących 
zespołów urządzeń.

Nie dotyczy 
i) Odpowiednia pojemność

zbiornika buforowego
Na podstawie podejścia opartego 
na ryzyku (np. uwzględniając rodzaj 
zanieczyszczeń, skutki dalszego 
oczyszczania ścieków i środowisko 
przyjmujące) zapewnia się odpo-
wiednią pojemność zbiornika bufo-
rowego ścieków powstałych w wa-
runkach innych niż normalne wa-
runki eksploatacji. Zrzut ścieków z 
tego zbiornika buforowego jest 
możliwy tylko po wdrożeniu odpo-
wiednich środków (np. monitoro-
wania, przetwarzania, ponownego 
użycia).

Możliwość ogólnego sto-
sowania w nowych ze-
społach urządzeń. W 
przypadku istniejących 
zespołów urządzeń możli-
wość zastosowania może 
być ograniczona ze 
względu na dostępną 
przestrzeń oraz układ sys-
temu odprowadzania 
wody.

Nie dotyczy
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BAT 20. Aby ograniczyć emisje do wody, w ramach BAT należy oczyszczać wodę, stosując odpo-
wiednią kombinacie poniższych technik...

BAT 20 nie dotyczy – ścieki wytwarzane w Zakładzie nie są kierowane do wody.

1.6 Emisje powstające w wyniku awarii i incydentów
BAT 21 Aby zapobiec skutkom awarii i incydentów dla środowiska lub je ograniczyć, w ramach
BAT należy stosować wszystkie poniższe techniki w ramach planu zarządzania w przypadku awa-
rii (zob. BAT 1).

Technika Opis

a) Środki ochrony Obejmują one takie środki, jak:
 ochrona zespołu urządzeń przed czynami dokonany-

mi w złym zamiarze,
 system ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybu-

chowej, obejmujący sprzęt do zapobiegania, wykry-
wania i gaszenia,

 dostępność i sprawność odpowiedniego sprzętu ste-
rującego w sytuacjach nadzwyczajnych.

Do celów p.poż. będzie służyć zlokalizowany w odległości ok. 70 m od instalacji zbiornik wody
przeciwpożarowej o pojemności 200 m3.
Ponadto instalacja będzie wyposażona w system wykrywania, szybkiego tłumienia i  gaszenia
iskier. System zawierać będzie:

 centralę systemu,
 detektory,
 urządzenia gaśnicze,
 stacje podnoszenia ciśnienie wody,
 system grzejny.

Dodatkowo na całej długości linii technologicznej poprowadzona zostanie instalacja hydranto-
wa z możliwością podłączenia węży gaśniczych, które również będą zlokalizowane w kilku 
miejscach instalacji w szafkach hydrantowych

b) Zarządzanie emisjami po-
wstającymi w wyniku in-
cydentów/awarii

Ustanawia się procedury i wprowadza techniczne przepisy doty-
czące zarządzania (pod względem możliwego ograniczenia) emi-
sjami powstającymi w wyniku awarii i incydentów, takimi jak 
emisje z wycieków, wody gaśniczej lub zaworów bezpieczeń-
stwa.

Pracownicy obsługujący instalację przeszkoleni będą w zakresie usuwania wszelkich awarii 
maszyn, urządzeń i ciągów technologicznych oraz ich skutków. Zakład wyposażony będzie w 
sorbenty niezbędne w przypadku usuwania skutków wycieków.

c) System rejestracji i oceny 
incydentów/awarii

Obejmuje to następujące techniki:
rejestr/dziennik służący do prowadzenia ewidencji wszystkich

awarii, incydentów, zmian procedur i wyników inspekcji,
procedury identyfikacji, reagowania i uczenia się na podsta-

wie takich incydentów i awarii.
Wszystkie nadzwyczajne sytuacje będą ewidencjonowane w rejestrze awarii oraz dokumenta-
cji eksploatacyjnej poszczególnych instalacji.
W Zakładzie zostaną opracowane procedury w przypadku sytuacji nadzwyczajnych. 
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1.7. Efektywne wykorzystanie materiałów

BAT 22 Aby zapewnić efektywne wykorzystanie materiałów, w ramach BAT należy zastępować ma-
teriały odpadami...
BAT 22 nie dotyczy – ze względu na rodzaj działalności Zakładu oraz charakter procesów przetwarza-
nia odpadów nie stosuje się innych materiałów.

1.7. Efektywność energetyczna
BAT 23 Aby zapewnić efektywne zużycie energii, w ramach BAT należy stosować obie poniż-
sze techniki.

Technika Opis

a) Plan racjonalizacji 
zużycia energii

Plan racjonalizacji zużycia energii obejmuje definiowanie i obliczanie 
określonego zużycia energii w ramach działania (lub działań), ustalanie 
kluczowych wskaźników skuteczności działania w skali rocznej (na przy-
kład konkretne zużycie energii wyrażone w kWh/tonę przetwarzanych 
odpadów) oraz planowanie okresowych celów usprawniania i powiąza-
nych działań. Plan dostosowuje się do specyfiki przetwarzania odpadów 
pod względem przeprowadzonych procesów, przetwarzanych strumieni 
odpadów itp.

Proces przetwarzania odpadów na instalacji prowadzony będzie w sposób umożliwiający jak 
najmniejsze zużycie energii.
Maszyny i urządzenia będą wyposażone w wyłączniki umożliwiające zatrzymanie procesu w 
przypadku braku odpadów.

Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej będzie polegało na: 
 korzystaniu z energii dla potrzeb oświetlenia w ciągu dnia wyłącznie w okresie jesienno -

zimowym, 
 praca przenośników w instalacjach odpadów z napełnionym materiałem, 
 wyłącznie instalacji bezpośrednio po zakończonej pracy. 

b) Rejestr bilansu 
energetycznego

Rejestr bilansu energetycznego zapewnia podział zużycia i wytwarzania 
energii (w tym wywozu) według rodzaju źródła (tj. energii elektrycznej, 
gazu, konwencjonalnych paliw ciekłych, konwencjonalnych paliw stałych
i odpadów). Obejmuje on:

 informacje o zużyciu energii pod względem dostarczanej 
energii;

 informacje o energii oddawanej z instalacji na zewnątrz;
 informacje o przepływie energii (np. wykresy Sankeya lub bi-

lanse energetyczne) pokazujące, w jaki sposób energia jest 
wykorzystywana w całym procesie technologicznym.

 rejestr bilansu energetycznego dostosowuje się do specyfiki 
przetwarzania odpadów pod względem przeprowadzonych 
procesów, przetwarzanych strumieni odpadów itp.

Zużycie paliw i energii będzie na bieżąco rejestrowane i analizowane pod względem możliwości
ograniczenia.

BAT 24.  Aby  ograniczyć  ilość  odpadów  wysyłanych  do  unieszkodliwiania,  w  ramach  BAT  należy
zmaksymalizować ponowne wykorzystanie opakowań w ramach planu zarządzania pozostałościami (zob.
BAT 1).

Opis
Opakowania (beczki, pojemniki, DPPL, palety itp.) wykorzystuje się ponownie do przechowywania
odpadów, jeżeli są w dobrym stanie i dostatecznie czyste, w zależności od wyniku kontroli kompa-
tybilności substancji w nich umieszczanych (w kolejnych przypadkach wykorzystania). W razie po-
trzeby opakowanie wysyła się w celu odpowiedniej  obróbki  przed ponownym wykorzystaniem
(np. odtworzenie, czyszczenie).
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Zastosowanie
Niektóre ograniczenia dotyczące zastosowania wynikają z ryzyka zanieczyszczenia odpadów powo-
dowanego przez ponownie wykorzystywane opakowanie.

W Zakładzie wykorzystywane będą pojemniki wielorazowego użytku. W razie uszkodze-
nia pojemniki poddawane są bieżącym naprawom i renowacji.

2.  KONKLUZJE  DOTYCZĄCE  BAT  W  ODNIESIENIU  DO  MECHANICZNEGO  PRZETWARZANIA

ODPADÓW

2.1. Ogólne konkluzje BAT w odniesieniu do mechanicznego przetwarzania odpadów

2.1.1. Emisje do powietrza 

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 kombinacje.

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).

Instalacja będzie zaopatrzona w filtr tkaninowy zainstalowany na separatorze powietrznym

c) Oczyszczanie na mokro Zob. sekcja 6.1. Możliwość  ogólnego
stosowania.

Nie stosuje się

d) Wtrysk wody do strzępiarki Odpady  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 dotyczy
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5. Należy przedstawić jakie substancje i w jakich ilościach znajdują się na terenie zakładu i
uzasadnić  dlaczego  ich  obecność  nie  jest  powodem  do  zaliczenia  inwestycji  do
zakładów  o  zwiększonym  lub  dużym  ryzyku  wystąpienia  poważnej  awarii
przemysłowej. 

Na terenie zakładu znajdują się:

 olej  napędowy  w  ilości  ok.  5000  l  służący  jako  paliwo  do  sprzętu  mobilnego

pracującego na Zakładzie takiego jak ładowarki, cięgniki,  samochody hakowe, oraz

śmieciarek.

 olej  hydrauliczny  HLP46  w  ilości  ok.  200  l  służący  jako  czynnik  roboczy  do  pras

hydraulicznych  będących  wyposażeniem  linii  technologicznych  przetwarzania

odpadów;

 benzyna E95 w ilości 30 l służąca jako paliwo do motopompy gaśniczej będącej na

wyposażeniu zbiornika wody przeciwpożarowej oraz do zasilenia kosy spalinowej i

kosiarki do trawy.

 płyn Smelpol (20 l) służący do dezynfekcji pojemników na odpady.

 sorbent (50 kg) służący do absorbcji substancji takich jak oleje, paliwa w wypadku ich

rozlania.

 piana aktywna (5 l) służąca do mycia pojazdów obsługujących Zakład Przewarzania

Odpadów takich jak ładowarki, wózki widłowe, ciągniki.

 gaz propan-butan (15 butli) służący do zasilania silników wózków widłowych.

 gazy spawalnicze: tlen (1 butla), acetylen (1 butla) dwutlenek węgla ( 4 butle) służące

do prowadzenia bieżących napraw spawalniczych urządzeń na terenie zakładu.

 Z  przedstawionej  powyżej  listy  wynika,  że  są  to  niezbędne  środki  służące  do

utrzymania ciągłości pracy zakładu oraz do zapewnienia jego pracownikom środków

czystości. Ze względu na ogólną dostępność tych substancji zakład nie tworzy dużych

stanów magazynowych, a jedynie posiada ilości niezbędne do funkcjonowania. 

Biorąc  pod  uwagę  zakładaną  wydajność  planowanej  instalacji  szacuje  się,  że  dla

zapewnienia  ciągłości  pracy  instalacji  w  magazynie  odpadów  niebezpiecznych

przewidzianych  do  przetwarzania  na  paliwo  RDF  odpadów  o  kodzie  19  12  11*  będzie

znajdować  się  około  100  Mg w jednym  czasie.  Należy  zwrócić  uwagę,  że  przetwarzanie

odpadów  będzie  przebiegać  w  sposób  ciągły,  a  ze  względu  stosunkowo  na  małą
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powierzchnię  magazynu  stanowiącego  jednocześnie  bufor  przyjęcia  odpadów  nie  będzie

możliwe zgromadzenie i magazynowanie większej ilości odpadów. 

Na instalację nie będą przyjmowane odpady stwarzające zagrożenie oraz substancje

niebezpieczne  wymienione  w  tabeli  nr  1  i  2  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.  z  2016  roku,  poz  138).  Przed

pierwszym przekazaniem odpadów na instalację  posiadacz  odpadów będzie  zobowiązany

dostarczyć kartę charakterystyki odpadu. 

6. Planowana  inwestycja  związana  jest  z  przetwarzaniem  m.  in.  odpadów
niebezpiecznych jaki  i  odpadów komunalnych (odpady z grupy 20 rozporządzenia w
sprawie katalogu odpadów).  Biorąc pod uwagę niebezpieczne właściwości  odpadów
należy  odnieść  się  do  zagadnień  dotyczących  zagrożenia  dla  zdrowia  ludzi,  w  tym
wynikającego z emisji. Informacje w tym zakresie należy przedstawić w szczególności
dla  etapu  eksploatacji  inwestycji  w  odniesieniu  do  zagrożenia  dla  zdrowia  ludzi
pracujących  na  terenie  Zakładu.  Przeprowadzając  analizę  należy  odnieść  się  do
rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  16  czerwca  2009  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z
2009 r. Nr 104, poz. 868).

Na etapie eksploatacji zostanie opracowana instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy

dla pracowników obsługujących magazyn odpadów i instalację do wytwarzania paliwa RDF

z odpadów niebezpiecznych.

Magazyn  odpadów  będzie  wentylowany  grawitacyjne  w  sposób  zapewniający

swobodny przepływ powietrza, natomiast kosz zasypowy instalacji do wytwarzania paliwa

alternatywnego  będzie  zadaszony,  otwarty  z  dwóch  stron  co  zapewni  także  swobodny

przepływ powietrza. 

Wnioskodawca określi szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy

obsłudze magazynu odpadów niebezpiecznych oraz instalacji do wytwarzania paliwa RDF, w

którym określi:

1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;

2) odpowiednie środki zabezpieczające;

3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

a) imienny podział pracy,
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b) kolejność wykonywania zadań,

c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych

czynnościach.

Obsługą  magazynu  odpadów  niebezpiecznych  oraz  instalacji   będą  zajmowały  się

jedynie  osoby  upoważnione  i  odpowiednio  poinstruowane.  Pracownicy  zajmujący  się

obsługą instalacji będą systematycznie poddawani badaniom lekarskim. 

Magazyn odpadów niebezpiecznych będzie oznakowany, natomiast pracownicy będą

zaopatrzeni  w  środki  ochrony  osobistej.  Oznakowanie  instalacji  i  magazynów  będzie

uwzględniać  znaki  bezpieczeństwa,  znaki  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  rodzaj

magazynowanych  odpadów.  Teren  zakładu  jest  oświetlony  i  ogrodzony  w  sposób

uniemożliwiający  wstęp  osobom  nieupoważnionym.  Wnioskodawca  oznaczy  za  pomocą

właściwych tablic  poszczególne  obiekty  i  instalację   realizowane w ramach planowanego

przedsięwzięcia, zgodnie dokumentacją techniczno-ruchową lub projektem budowlanym. 

Gospodarka odpadami:

1. Biorąc  pod  uwagę  rodzaje  odpadów  planowanych  do  przetwarzania  na  terenie
przedmiotowej  inwestycji  o  różnych właściwościach fizycznych i  chemicznych w tym
niebezpieczne  właściwości  odpadów,  należy  szczegółowo  przedstawić  opis
technologiczny produkcji paliwa alternatywnego.
Należy przedstawić stosowne wyjaśnienia wraz z uzasadnieniem na jakiej podstawie z
przetwarzania  m.  in.  odpadów  niebezpiecznych  powstaną  odpady  inne  niż
niebezpieczne.  Jakie  przeprowadzone  zostaną  procesy/działania,  w  wyniku  których
odpady niebezpieczne przestaną być odpadami niebezpiecznymi.
Należy  mieć  na  uwadze,  że  zgodnie  z  art.  5  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  
o odpadach (t.  j.  Dz.  U.  z 2020 r.  poz.  797 ze zm.),  zakazuje się zmiany klasyfikacji
odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne przez ich rozcieńczanie lub
mieszanie ze sobą, lub z innymi odpadami, substancjami lub materiałami, prowadzące
do obniżenia początkowego stężenia substancji niebezpiecznych do poziomu niższego
niż poziom określony dla odpadów niebezpiecznych. 
Posiadacz  odpadów może dokonać zmiany klasyfikacji  odpadów niebezpiecznych na
odpady  inne  niż  niebezpieczne,  jeżeli  wykaże,  że  nie  posiadają  one  właściwości
powodujących,  że  odpady  są  odpadami  niebezpiecznymi,  określonymi  
w  rozporządzeniu (UE)  nr  1357/2014  i  w  rozporządzeniu (UE)  2017/997,  
a w przypadku odpadów posiadających właściwości zakaźne, również że nie spełniają
one warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne określonych w
przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  3  ust.  5.  (art.  7  ww.  ustawy  
o odpadach).
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Z informacji zawartych w raporcie wynika, że część odpadów powstających na etapie
realizacji  inwestycji  przetwarzane  będzie  na terenie  zakładu – (…),  niesegregowane
odpady komunalne (20 03 01). W strumieniu odpadów planowanych do przetwarzania
na  terenie  Zakładu  nie  zostały  uwzględnione  odpady  o  kodzie  20.  03  01.  Należy
wyjaśnić rozbieżności. 

Odpady  wytwarzane  na  etapie  realizacji  inwestycji  o  kodzie  20  03  01  nie  będą

przetwarzane  na  planowanej  instalacji.  Odpady  te  będą  kierowane  na  inne  linie  do

wytarzania paliwa RDF ze zmieszanych odpadów komunalnych znajdujących się na terenie

zakładu. 

Na  instalację  będą  trafiały  odpady  o  wysokiej  kaloryczności  i niskiej  wilgotności,

pozbawione  materiałów  zawierających  chlor,  chrom  itp.,  które  są  niepożądane  w

otrzymywanym finalnie paliwie RDF. Odpady te będą wstępnie rozdrobnione aby zapewnić

płynność działania instalacji i wyeliminować możliwość powstania zatorów. 

Przebieg procesu

Moduł rozdrabniania wstępnego

Na  placu  magazynowania  odpadów  wielkogabarytowych  (gabaryciarni)  będzie

znajdował się rozdrabniacz wstępny – pierwsze urządzenie w całym ciągu technologicznym

linii  do  paliw  alternatywnych  z  odpadów  przemysłowych.  Rozdrabniacz  ten  będzie

załadowywany  za  pomocą  ładowarki  odpadami  dowiezionymi  na  plac.  Plac  ten  będzie

stanowił bufor przyjęcia odpadów dedykowanych dla opisywanej instalacji. 

Wielkość frakcji  odpadów po przejściu przez rozdrabniacz wstępny będzie wynosić

ok. 100  mm.  Po  rozdrobnieniu  wstępnym odpady  zostaną  poddane  działaniu  separatora

magnetycznego  w  celu  separacji  elementów  metalowych,  a  następnie  poprzez  system

przenośników zostaną przetransportowane na przenośnik rewersyjny, który w zależności od

wyboru pożądanego modułu przetransportuje odpady:

 do  kontenera/buforu  znajdującego  się  na  placu  gabaryciarni  –  moduł

rozdrabniania

 na linię właściwą tj. moduł przygotowania produktu końcowego – paliwa RDF

o wysokiej kaloryczności.

Moduł przygotowania produktu końcowego – paliwa RDF o wysokiej kaloryczności.

W przypadku wybrania trybu pracy z modułem przygotowania paliwa RDF odpady

z przenośnika  rewersyjnego  skierowane  zostaną  na  przenośnik  przesyłowy,  który

przetransportuje  je  na  przenośnik  łańcuchowy  a  ten  poda  na  przesiewacz  dyskowy,  na
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którym zostanie odsiana frakcja o wielkości 30 mm, która już na tym etapie będzie stanowić

komponent paliwa alternatywnego. 

W  dalszej  kolejności  frakcja  tzw.  nadsitowa  z  przesiewacza  dyskowego  trafi  na

przenośnik przyspieszający separatora powietrznego,  na którym zostanie przeprowadzony

podział na frakcję ciężką i lekką. Frakcja ciężka trafi przenośnikiem do kontenera i zostanie

zagospodarowana  jako balast  posortowniczy,  natomiast  frakcja  lekka  wydmuchana przez

separator powietrzny skierowana zostanie na przenośnik transportujący ją do rozdrabniarki

szybkoobrotowej. 

Rozdrabniarka szybkoobrotowa wyposażona w kasetę sit frakcjonujących o wielkości

oczka 30 mm dokona rozdrobnienia i „przetarcia” przez sita odpadu do żądanej wielkości, co

będzie stanowić końcowy efekt produkcji paliwa. 

Finalnie  paliwo  RDF  zespołem  przenośników  odbierających  zostanie

przetransportowane  do  magazynu,  skąd  będzie  załadowywane  na  środki  transportu

docelowego do cementowni, bądź pobierane do frakcjonowania i homogenizacji  z innymi

paliwami powstającymi na Zakładzie Przetwarzania Odpadów.

Opisywany moduł pozwala na podanie odpadów poprzez ładowarkę na przenośnik

łańcuchowy  z  pominięciem  rozdrabniania  wstępnego  w  sytuacji,  gdy  możliwe  będzie

pozyskanie  odpadu  o  wielkości  frakcji  możliwej  do  podania  bezpośrednio  na  linię

przygotowania paliwa. 

Należy przedstawić stosowne wyjaśnienia wraz z uzasadnieniem na jakiej podstawie z
przetwarzania  m.  in.  odpadów  niebezpiecznych  powstaną  odpady  inne  niż
niebezpieczne. 
Jakie  przeprowadzone  zostaną  procesy/działania,  w  wyniku  których  odpady
niebezpieczne przestaną być odpadami niebezpiecznymi.

W  planowanej  instalacji  będą  wytwarzane  dwa  rodzaje  paliwa  alternatywnego

przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 1 Rodzaje i ilości odpadów wytworzonych w wyniku przetwarzania 

Lp. Kod odpadu Odpad
Masa

odpadów
[Mg/rok]

1 19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 30 000

2 19 12 11*
Inne  odpady  (w  tym  zmieszane  substancje  i  przedmioty)  z  mechanicznej
obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 6 870
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Ilości  wytworzonych odpadów przedstawionych w poniższej  tabeli  nie sumują się.

Odpady  te  wytwarzane  będą  zamiennie  w  zależności  od  sytuacji  rynkowej  i  rodzajów

przyjmowanych na instalację. Suma przetworzonych odpadów wyniesie 30 000 Mg/rok.

Oba  rodzaje  odpadów  będą  przyjmowane  do  procesów współspalania  i  produkcji

klinkieru w przemyśle cementowym. 

W związku z powyższym na projektowanej instalacji nie będą prowadzone procesy

w wyniku których odpady niebezpieczne przestaną być odpadami niebezpiecznymi.

2. Należy  gruntownie  przeanalizować  listę  rodzajów  odpadów  planowanych  do
przetworzenia na terenie przedmiotowej inwestycji, o których mowa  w tabeli 24 do
raportu,  uwzględniając prawne i techniczne możliwości  zagospodarowania odpadów
danego rodzaju do produkcji paliwa alternatywnego, w tym:

 określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach hierarchię sposobów
postępowania z odpadami,

Zgodnie  art.  17.  ustawy  o  odpadach.  Wprowadza  się  następującą  hierarchię

postępowania z odpadami: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów,

2) przygotowywanie do ponownego użycia,

3) recykling,

4) inne procesy odzysku,

5) unieszkodliwianie.

Zgodnie z  art.  18 ust  2 i  3    -  odpady,  których powstaniu nie udało się  zapobiec,

posiadacz odpadów w pierwszej kolejności  jest obowiązany poddać odzyskowi.  Odzysk, o

którym mowa w ust. 2, polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów przez ich

posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z

przyczyn  technologicznych  lub  nie  jest  uzasadnione  z  przyczyn  ekologicznych  lub

ekonomicznych - poddaniu innym procesom odzysku.

W planowanej instalacji  do produkcji paliwa alternatywnego zostaną przetworzone

odpady, które ze względu na ich jakość, właściwości, stopień zanieczyszczenia nie mogą być

przygotowane do ponownego użycia oraz poddane procesom recyklingu zgodnie z hierarchią

postępowania z odpadami.
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 posiadania  przez  odpady  przewidziane  do  produkcji  paliwa  alternatywnego
odpowiednich parametrów (palność, wartość opałowa, wilgotność),

Na etapie przyjęcia odpadów, a przed rozpoczęciem procesu ich przetwarzania będzie

prowadzona  kontrola  w/w  parametrów  przez  technologa.  Ponadto  będą  wykonywane

badania w/w parametrów w istniejącym laboratorium Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Kom-Eko S.A.

 skład chemiczny i właściwości odpadów, w szczególności  zawartość związków
chlorowcoorganicznych oraz metali ciężkich, a zwłaszcza rtęci, PCB,

Na instalację będą trafiały odpady będące w powszechnym obrocie detalicznym nie

zawierające  w/w  związków  chemicznych.  Będą  również  przetwarzane  odpady  będące

odpadami poprodukcyjnymi z procesów wytwarzania tychże odpadów.

Prowadzący instalację będzie wymagał i oczekiwał, aby nie były przyjmowane odpady

wysoce łatwopalne i skrajnie łatwopalne, toksyczne i bardzo toksyczne, żrące i utleniające,

zawierające  związki  chlorowcoorganiczne  oraz  metale  ciężkie,  PCB.  Będzie  to  wymóg

konieczny i bezwzględny dla prowadzącego instalację.

Przed pierwszą dostawą odpadów dostawca posiada obowiązek dostarczenia karty

charakterystyki odpadów kierowanych na instalację. 

 bezpieczeństwo  powszechne  (przetwarzanie  odpadów  o  właściwościach
toksycznych lub bardzo toksycznych),

Ze względu na charakter odpadów oraz wymogów odbiorców paliwa na instalacji nie

będą przetwarzane odpady toksyczne i bardzo toksyczne.

 prawnie określony sposób zagospodarowania określonych rodzajów odpadów
np.  odpady  zawierające  azbest,  odpady  zużytego  sprzętu  elektrycznego  
i elektronicznego,

Z  listy  kodów  (tabela  24)  wykreślono  kody  zawierające  odpady  zużytego  sprzętu

elektrycznego. Nie przewiduje się przyjmowania odpadów zawierających azbest – odpady o

kodzie -  17 06 04 nie będą zawierać azbestu.

Tabela 2 Rodzaje i ilości odpadów przetwarzanych na etapie eksploatacji - aktualizacja

Lp. Kod odpadu Odpad

Masa
odpadów
[Mg/rok]

1 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 1000
2 02 02 03 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa 100
3 02 03 04 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa 100
4 02 03 82 Odpady tytoniowe 1000
5 02 03 99 Inne nie wymienione odpady 500
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Lp. Kod odpadu Odpad

Masa
odpadów
[Mg/rok]

6 02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwórstwa 300
7 02 05 99 Inne nie wymienione odpady 100
8 02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 500
9 03 01 01 Odpady kory i korka 100

10 03 01 05
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04 1000

11 03 01 99 Inne nie wymienione odpady 50

12 04 01 08
Odpady  skóry  wygarbowanej  zawierające  chrom  (wióry,  obcinki,  pył   ze
szlifowania skór) 100

13 04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania 50
14 04 01 99 Inne nie wymienione odpady 50

15 04 02 09
Odpady  materiałów  złożonych  (np.  tkaniny  impregnowane,  elastomery,
plastomery) 50

16 04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 100
17 04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 50
18 04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 100
19 04 02 99 Inne nie wymienione odpady 100
20 06 13 02* Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) 50
21 06 13 99 Inne nie wymienione odpady 50
22 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 5000
23 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 5000
24 07 02 99 Inne nie wymienione odpady 5000
25 07 04 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne 50
26 07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek 200
27 07 06 99 Inne nie wymienione odpady 200
28 08 02 01 Odpady proszków powlekających 100
29 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 50
30 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 100
31 08 03 99 Inne nie wymienione odpady 200

32 08 04 09*
Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne 100

33 08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 200
34 12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 500
35 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 100
36 12 01 99 Inne nie wymienione odpady 100
37 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 5000
38 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 5000
39 15 01 03 Opakowania z drewna 1000
40 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 5000
41 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 5000
42 15 01 09 Opakowania z tekstyliów 500

43 15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości  substancji  niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone  (np.  środkami  ochrony  roślin  l  i  II  klasy  toksyczności  -
bardzo toksycznymi i toksycznymi) 2000

44 15 02 02*

Sorbenty,  materiały  filtracyjne  {w  tym  filtry  olejowe  nie  ujęte  w  innych
grupach),  tkaniny  do  wycierania  (np.  szmaty,  ścierki)  i  ubrania  ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 2000
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Lp. Kod odpadu Odpad

Masa
odpadów
[Mg/rok]

45 15 02 03
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione w 1 5 02 02 5000

46 16 01 03 Zużyte opony 1000
47 16 01 07* Filtry olejowe 200
48 16 01 19 Tworzywa sztuczne 3000

49 16 01 21*
Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01
13 i 1601 14 50

50 16 01 22 Inne nie wymienione elementy 500
51 16 01 99 Inne nie wymienione odpady 500
52 16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 50
53 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 03 80 1000
54 16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 100
55 16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 03 80 1000

56 ex. 16 03 80

Produkty  spożywcze  przeterminowane  lub  nieprzydatne  do  spożycia  z
wyłączeniem produktów pochodzenia zwierzęcego

500
57 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 10

58 17 01 06*

Zmieszane  lub  wysegregowane  odpady  z  betonu,  gruzu  ceglanego,
odpadowych  materiałów  ceramicznych  i  elementów  wyposażenia
zawierające substancje niebezpieczne 200

59 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 200
60 17 01 82 Inne niewymienione odpady 200
61 17 02 01 Drewno 500
62 17 02 03 Tworzywa sztuczne 1000
63 17 03 08 Odpadowa papa 100

64 17 02 04*
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. podkłady kolejowe) 200

65 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 200
66 17 03 03* Smoła i produkty smołowe 200
67 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 100

68 17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 5000

69 19 09 04 Zużyły węgiel aktywny 200
70 19 12 01 Papier i tektura 200
71 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 5000
72 19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 200
73 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 1000
74 19 12 08 Tekstylia 2000
75 19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 10000

76 19 12 11*
Inne  odpady  (w  tym  zmieszane  substancje  i  przedmioty)  z  mechanicznej
obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 1000

77 19 12 12
Inne  odpady  (w  tym  zmieszane  substancje  i  przedmioty)  z  mechanicznej
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 25000

78 20 01 01 Papier i tektura 2000
79 20 01 10 Odzież 100

80 20 01 27*
Farby,  tusze,  farby  drukarskie,  kleje,  lepiszcze  i  żywice  zawierające
substancje niebezpieczne 200
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Lp. Kod odpadu Odpad

Masa
odpadów
[Mg/rok]

81 20 10 28
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione
w 20 01 27 200

82 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 20
83 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20
84 20 01 39 Tworzywa sztuczne 5000
85 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 5000

 wymogi prawne dla instalacji przetwarzających odpady określonego rodzaju np.
dla  odpadów  produktów  ubocznych  pochodzenia  zwierzęcego  tj  surowce  
i produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia.

W  instalacji  nie  będą  przetwarzane  odpady  pochodzenia  zwierzęcego.  W  tabeli

poprawiono  kod  odpadu  16  03  80  na  kod  ex  16  03  80  -  produkty  spożywcze

przeterminowane  lub  nieprzydatne  do  spożycia  z  wyłączeniem  produktów  pochodzenia

zwierzęcego.

3. Dla odpadów, których odpady kończą się cyframi 99 należy podać bardziej szczegółowe
informacje je charakteryzujące.

W  poniższej  tabeli  przedstawiono  przykładową  charakterystykę  odpadów  których
kody kończą się cyframi 99.

Tabela 3 Przykładowa charakterystyka odpadów, których kody kończą się cyframi 99. 

Kod odpadu Przykład 
03 01 99 Inne odpady drewniane
04 01 99 Inne odpady skórzane i pochodzące z obróbki skór
04 02 99 Inne odpady tekstylne i zawierające gumę np. rękawice robocze tekstylne impregnowane 

gumą
06 13 99 Węgiel aktywny z czyszczenia basenów, zawierający filtrujące złoże mineralne
07 02 99 Inne odpady z tworzyw sztucznych nie klasyfikowane przez wytwórców jako 07 02 13 np. 

zlepy tworzyw sztucznych 
07 06 99 np. partie kosmetyków w opakowaniach wielomateriałowych – np. kosmetyki w saszetkach
08 03 99 Rolki z drukarni
12 01 99 Zużyte papiery ścierne, które w wyniku ich użycia zostały pozbawione warstwy ściernej
16 01 99 Tworzywa z przemysłu samochodowego np. gąbki z rozbiórki siedzeń, i tapicerki 

samochodowej 

Odpady, których kod kończy się cyframi 99 nie będą odpadami wysoce łatwopalnymi i

skrajnie łatwopalnymi, toksycznymi i bardzo toksycznymi, żrącymi i utleniającymi. Nie będą

zawierać związków chlorowcoorganicznych oraz metali ciężkich, a zwłaszcza rtęci, PCB. Przed

pierwszą dostawą odpadów dostawca posiada obowiązek dostarczenia karty charakterystyki

odpadów kierowanych na instalację.
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Na  obecnym  etapie  niemożliwe  jest  określenie  szczegółowych  informacji

charakteryzujących odpady których kody kończą się cyframi 99. Należy tutaj nadmienić, że to

wytwórca odpadu nadaje mu kod i klasyfikuje jako niebezpieczny bądź nie. Odbiorca odpadu

nie ma prawa sugerować a tym bardziej nadawać kodu przyjmowanym odpadom.

4. Planowana  inwestycja  polegać  będzie  na  realizacji  instalacji  do  przetwarzania
odpadów  o  wydajności  30 000  Mg/rok.  W  tabeli  24  –  rodzaje  i  ilości  odpadów
przetwarzanych na etapie eksploatacji, przedstawiono ilość odpadów planowanych do
przetwarzania wynoszącą 126 250 Mg/rok. Biorąc pod uwagę wydajność instalacji do
przetwarzania  odpadów  (30 000  Mg/rok),  oraz  znaczne  rozbieżności  pomiędzy
wskazaną wydajnością instalacji a ilością odpadów kierowanych do przetwarzania oraz
ilością  odpadów  wytwarzanych  w wyniku  przetwarzania,  należy  zweryfikować  ilość
odpadów kierowanych do przetwarzania na terenie przedmiotowej instalacji. 

Odpady  przedstawione  w  zaktualizowanej  tabeli  nr  1  niniejszego  Aneksu  będą

przetwarzane zamiennie w zależności od sytuacji rynkowej i dostępności odpadów na rynku

w  danym  roku.  Maksymalna  ilość  przetwarzanych  odpadów  w  okresie  roku  wyniesie

30 000 Mg. 

5. Ponadto należy wskazać informacje czy przedstawiona wydajność instalacji wynosząca
30 000 Mg/rok stanowi maksymalna wydajność. 

30 000 Mg/rok jest to maksymalna wydajność instalacji.

6. Z informacji  zawartych w raporcie wynika,  że na terenie inwestycji  kierowane będą
wstępnie wyselekcjonowane o wysokiej kaloryczności i niskiej wilgotności, (…) odpady.
Ponadto  w  raporcie  przedstawiono  bardzo  ogólne  informacje,  dotyczące  miejsca
magazynowania odpadów kierowanych do przetwarzania tj. plac magazynowy, hala.
Biorąc  pod  uwagę  wymagania  dotyczące  właściwości  odpadów  przyjmowanych  na
teren  inwestycji,  o  których  mowa  powyżej  tj,  odpady  o  niskiej  wilgotności,  należy
przedstawić  szczegółowe  rozwiązania  dotyczące  miejsca  i  sposobu  magazynowania
odpadów kierowanych do przetwarzania na terenie inwestycji (czy będzie to tylko hala
czy  również  plac  magazynowy)  ze  szczególnym  uwzględnieniem:  zabezpieczenia
miejsca  magazynowania  przed czynnikami  atmosferycznymi,  zabezpieczenia  miejsca
magazynowania odpadów przed przenikaniem odpadów oraz składników odpadów w
tym odcieków do środowiska, czasu magazynowania itp. Informacje te są niezbędne
celem określenia potencjalnego oddziaływania na środowisko.

Miejscem  przyjęcia  odpadów  będzie  zadaszony  plac  magazynowy  o  powierzchni

około  600  m2.  Zadaszenie  będzie  miało  formę  wiaty  o  konstrukcji  stalowej,  słupowo

kratownicowej wysokości 7 m, bez podpór w środku zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez

cynkowanie  ogniowe.  Dach  dwuspadowy  wykonany  będzie  z  blachy  trapezowej  T35,  o
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grubości  0,7  mm.  Ściany  wykonane  z  bloczków  betonowych  oraz  żelbetowych  murów

oporowych do wysokości 4 m.

7. Przedstawiając  informacje  dotyczące  miejsca  i  sposobu  magazynowania  odpadów
kierowanych do przetwarzania, należy uwzględnić zapisy wynikające z art. 21 ustawy o
odpadach  tj.  zakazuje  się  mieszania  odpadów  niebezpiecznych  różnych  rodzajów,
mieszania  odpadów  niebezpiecznych  z  odpadami  innymi  niż  niebezpieczne,  a  także
mieszania odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w
tym rozcieńczania substancji niebezpiecznych.

Na  przyjmowane  odpady  niebezpieczne  i  inne  niż  niebezpieczne  będą  wykonane

oddzielne  boksy  przedzielone  ścianą  z  bloków  betonowych.  Nie  będzie  możliwości

zmieszania się ze sobą obu rodzajów odpadów na etapie przyjęcia i rozładunku.

Zgodnie  z  art.  21,  ust.  2.  -  dopuszcza  się  mieszanie  odpadów  niebezpiecznych

różnych  rodzajów,  mieszanie  odpadów  niebezpiecznych  z  odpadami  innymi  niż

niebezpieczne, a także mieszanie odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub

przedmiotami, jeżeli ich zmieszanie służy poprawie bezpieczeństwa procesów przetwarzania

odpadów powstałych po zmieszaniu i jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi

wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska.

Zarówno  odpady  z  grupy  niebezpiecznych  jak  też  odpady  inne  niż  niebezpieczne

przyjmowane na instalację będą posiadały różne parametry fizykochemiczne: kaloryczność,

wilgotność, zawartość chloru, siarki, popiołu itp. Dla ujednolicenia składu produktu finalnego

wychodzącego  z  instalacji  tj.  paliwa  alternatywnego  o  kodzie  19  12  10  oraz  o  kodzie

19 12 11* konieczne jest mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami niebezpiecznymi

oraz odpadów innych niż niebezpieczne z odpadami innymi niż niebezpieczne bez mieszania

odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne.

Paliwo alternatywne – 19 12 10 oraz 19 12 11* w celu zapewnienia bezpieczeństwa w

podczas  przetwarzania  odpadów  w  procesie  termicznym  w  cementowni  powinno  mieć

ujednolicony skład fizykochemiczny.

Paliwo RDF 19 12 10 oraz 19 12 11* stosuje się jako substytut  węgla w procesie

wypału  klinkieru.  Dla  bezpieczeństwa  procesu  oraz  zachowania  ciągłości  i  jakości  tego

procesu paliwo RDF musie mieć najbardziej jak to możliwe jednorodny skład przy spełnieniu

parametrów  brzegowych  wymaganych  przez  cementownię.  Dla  przykładu  parametrami

brzegowymi  dla  Cementowni  Cemex  w  Chełmie  są:  wilgotność  <20%;  kaloryczność

>18MJ/kg; zawartość chloru <0,6%, zawartość siarki <0,3%.
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Na  instalację  będą  przyjmowane  określone  rodzaje  odpadów  po  wcześniejszym

przedstawieniu  przez  przekazującego  kartę  charakterystyki  odpadu  zawierającej  skład

chemiczny  i  właściwości.  Do procesu  przetwarzania  będą  przyjmowane odpady   których

zmieszanie nie spowoduje zagrożeń dla życia ludzi oraz zagrożeń dla środowiska. 

Gospodarka wodno - ściekowa

1.  Należy jednoznacznie wskazać studnię, która będzie źródłem wody dla planowanego
przedsięwzięcia na cele socjalno-bytowe. Wg informacji na str. 89 - na terenie Zakładu
Kom-Eko  S.A.  znajdują  się  4  studnie.  Na  terenie  planowanego  przedsięwzięcia  na
działce nr 139/52 znajduje się studnia nr 2. Na str. 16 raportu zamieszczono informację,
że woda będzie dostarczana z własnego ujęcia wody - studnia nr 1, która zlokalizowana
jest  na  działce  nr  139/9.  Odniesienia  się  do  możliwość  korzystania  z  miejskiej  sieci
wodociągowej (tabela nr 35 – adaptacja do zmian klimatu w okresie suszy).

Źródłem wody dla planowanego przedsięwzięcia na cele socjalno – bytowe będzie

studnia nr 1 zlokalizowana na działce nr 139/9.

2. Należy  określić  wielkość  wymaganego  zapotrzebowania  na  wodę  na  cele
przeciwpożarowe, oraz  wskazania źródła wody na cele p.poż. 

Zapotrzebowanie wody na cele gaśnicze wyniesie 3,2 dm3/s. Taką wydajność mają

hydranty zlokalizowane w pobliżu instalacji, z których będzie czerpana woda na cele p.poż.  

Do  celów  p.poż.  będzie  służyć  zlokalizowany  w  odległości  ok.  70  m  od  instalacji

zbiornik wody przeciwpożarowej o pojemności 200 m3.

Ponadto  instalacja  będzie  wyposażona w system wykrywania,  szybkiego tłumienia

i gaszenia iskier. System zawierać będzie:

 centralę systemu,

 detektory,

 urządzenia gaśnicze,

 stacje podnoszenia ciśnienie wody,

 system grzejny.

Dodatkowo na całej długości linii technologicznej poprowadzona zostanie instalacja

hydrantowa z możliwością podłączenia węży gaśniczych, które również będą zlokalizowane

w kilku miejscach instalacji w szafkach hydrantowych. Opisana wyżej instalacja hydrantowa

będzie zasilana z istniejącej hali nr 4. Do tej hali doprowadzona jest woda na cele gaśnicze z

ujęcia wody zlokalizowanego na działce nr 139/52 należącej do Kom-Eko S.A.
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3. Wg informacji zawartej na str. 20 raportu spływ wód opadowych  z powierzchni dachu 
i  terenów utwardzonych będzie kształtował się na poziomie ok. 12 l/s (dla deszczu  
o natężeniu q = 15 l/s,ha). Należy wyjaśnić dla jakich wielkości powierzchni obliczono
ww. spływ wód opadowych.

W  Raporcie  na  str.  20  obliczono  spływ  wód  opadowych  z  powierzchni  dachu  i

terenów utwardzonych dla terenu działek o nr ewid. 139/13, 139/52. 

W Aneksie nr 1 przedstawiono informacje o ilościach wszystkich rodzajach ścieków i

sposobie ich zagospodarowania na terenie zakładu.  

4. Należy wyjaśnić, czy w ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się instalację
dodatkowych  separatorów  do  podczyszczania  wód  opadowych  i  roztopowych  z
zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych.

Realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do zmniejszenia powierzchni biologicznie

czynnej.  Odpady niebezpieczne przeznaczone do przetwarzania na analizowanej  instalacji

będzie  magazynowane  w  magazynie  odpadów  o  konstrukcji  blaszanej  w  sposób

zabezpieczony  przed  czynnikami  atmosferycznymi.  Wytworzone  paliwo  RDF  będzie

magazynowane  w  wiacie  namiotowej  zabezpieczającej  odpady  przed  czynnikami

atmosferycznymi.  W  związku  z  powyższym  Wnioskodawca  nie  przewiduje  dodatkowych

separatorów do podczyszczania wód opadowych. 
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Emisja do powietrza:

1. Należy  przedstawić  opis  oddziaływań  na  jakość  powietrza  planowanego
przedsięwzięcia  na  etapie  realizacji  i  eksploatacji  oraz  rozwiązania  minimalizujące
dotyczące  planowanej  inwestycji.  Wyjaśnić  jaki  wzrost  liczby  pojazdów
transportujących odpady zakłada się po realizacji inwestycji. Należy się również odnieść
do  możliwego  oddziaływania  odorowego  przedsięwzięcia  (posłużyć  się  można
opracowaniem wykonanym na zlecenie Ministerstwa Środowiska pn. „Lista substancji
i związków chemicznych, które są przyczyną uciążliwości zapachowej”).

Należy przedstawić opis oddziaływań na jakość powietrza planowanego przedsięwzięcia
na etapie realizacji i eksploatacji oraz rozwiązania minimalizujące dotyczące planowanej
inwestycji.

Etap realizacji

Etap realizacji  w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę będzie tożsamy z eta-

pem realizacji w wariancie alternatywnym.

 W czasie realizacji analizowanego przedsięwzięcia wystąpią emisje związane z prowadze-

niem prac budowlanych i montażowych. Źródłem oddziaływań będą maszyny oraz pojazdy

transportujące materiały, przy czym emisje zanieczyszczeń z wymienionych źródeł będą wy-

stępować okresowo i ograniczą się do czasu trwania prac związanych z realizacją przedsię-

wzięcia. Ruch samochodowy ze zmienną strukturą i natężeniem stanowił będzie mobilne źró-

dło emisji zanieczyszczeń. Ze spalania paliw w silnikach pojazdów emitowane będą: ditlenek

azotu, tlenek węgla, pył, węglowodory aromatyczne i alifatyczne. Wszystkie oddziaływania

zakończą się w momencie zakończenia prac.

Rozwiązania chroniące środowisko

Dla  ochrony  powietrza  na  etapie  realizacji  przewidziano  zastosowanie  następujących

rozwiązań,  mających  na  celu  unikanie,  zapobieganie,  ograniczanie  lub  kompensację

przyrodniczą oddziaływań na powietrze:

 na etapie realizacji:

– prowadzenie  wszelkiego  rodzaju  prac  zgodnie  z  wytycznymi  branżowymi,  przepisami

BHP, przez  pracowników  odpowiednio  przeszkolonych  oraz  posiadających  wymagane

kwalifikacje właściwe do zajmowanego stanowiska, wykonywanej pracy i obsługiwanych

urządzeń,

– logistycznie właściwe zagospodarowanie terenu budowy oraz właściwa organizacja pracy

i utrzymywanie porządku pozwolą na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
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– właściwa organizacja  pracy, wykonywanie  prac  zgodnie  z  harmonogramem w sposób

określony w obowiązujących przepisach i normach,

– stosowanie sprawnego technicznie, odpowiednio dobranego sprzętu budowlanego, mon-

tażowego i transportowego, a także materiałów o odpowiedniej jakości, pozwoli na ogra-

niczenie emisji do powietrza,

– prosty i liniowy rozkład dróg wewnętrznych oraz wyłączanie silników pojazdów podczas

ich postoju lub załadunku ograniczą emisję z pojazdów,

– ograniczenie prac do pory dziennej,

– transportowanie materiałów sypkich w sposób zapobiegający ich rozwiewaniu (np. po-

przez zastosowanie plandek),

– unikać rozsypywania się materiałów pylistych na terenie budowy i drogach wewnętrz-

nych,

– wykorzystywanie pojazdów o optymalnej ładowności,

– wykonywanie kontroli stanu technicznego środków transportu oraz urządzeń.

Etap eksploatacji

Na  terenie  planowanego  przedsięwzięcia  zarówno  w  wariancie  proponowanym  przez

Wnioskodawcę jak i w wariancie alternatywnym źródłami emisji wprowadzanej do powietrza

atmosferycznego będą:

– ruch pojazdów spalinowych,

– prace naprawcze w warsztacie,

– przetwarzanie mechaniczne dowożonych odpadów,

– maszyny stacjonarne: sito do kompostu,

– biofiltry w istniejącej kompostowni.

Obliczenia najwyższych ze stężeń maksymalnych dla zanieczyszczeń w powietrzu [Smm]

i odległości emitora od punktu ich występowania [Xmm] określono przy pomocy programu

EK100W wersja 5.1, który wykazuje pełną analizę stanu zanieczyszczenia powietrza zgodnie

z referencyjnymi metodykami modelowania poziomów substancji w powietrzu według roz-

porządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia

dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Kryterium oceny dla  analizowanego  terenu stanowią  wartości  dopuszczalne  określone

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów nie-

których substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031).
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Tabela 4 Dopuszczalne wartości poziomów substancji w powietrzu

Nazwa substancji (numer
CAS)

Okres uśrednienia wyników pomiarów
Dopuszczalny poziom substancji w powie-

trzu [μg/m3]

Dwutlenek azotu
(10102-44-0)

jedna godzina 200 c)

rok kalendarzowy 40 c)

Dwutlenek siarki
(7446-09-5)

jedna godzina 350 c)

24 godziny 125 c)

rok kalendarzowy i pora zimowa
(okres od 1 X do 31 III)

20 e)

Pył zawieszony
PM2,5 g) rok kalendarzowy 20 c), k)

Pył zawieszony
PM10 h)

24 godziny 50 c)

rok kalendarzowy 40 c)

Tlenek węgla
(630-08-0)

osiem godzin i) 10 000 c) i)

– poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi,
e) – poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin,
g) – stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 µm (PM2,5) mierzone metodą wagową z sepa-

racją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne,
h) – stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10) mierzone metodą wagową z separa-

cją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne,
i) – maksymalna  średnia  ośmiogodzinna,  spośród  średnich  kroczących,  obliczanych co  godzinę  z  ośmiu

średnich jednogodzinnych w ciągu doby,
k) – poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II).

Dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) określone

zostały wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Określone w ww. rozporządzeniu wartości odniesienia, zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5 Wartości odniesienia dla emitowanych substancji

Nazwa substancji

Wartości odniesienia (g/m3), uśrednione do okresu

Oznaczenie numeryczne substancji
(numer CAS)

1 godziny roku kalendarzowego

aceton 67-64-1 350 30

benzen 71-43-2 30 5

amoniak 7664-41-7 400 50

disiarczek dimetylu 624-92-0 5 0,44

disiarczek węgla 75-15-0 50 10

dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40
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Nazwa substancji

Wartości odniesienia (g/m3), uśrednione do okresu

Oznaczenie numeryczne substancji
(numer CAS)

1 godziny roku kalendarzowego

ditlenek siarki 7446-09-5 350 20

alkohol izobutylowy 78-83-1 300 26

octan etylu 141-78-6 100 8,7

octan metylu 79-20-9 70 6,1

pył zawieszony PM10 - 280 40

tlenek węgla 630-08-0 30 000 -

węglowodory alifatyczne - 3 000 1 000

węglowodory aromatyczne - 1 000 43

Wartość odniesienia opadu pyłu ogółem, określona w ww. rozporządzeniu wynosi 200 g/

(m2 x rok).

Oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na jakość powietrza określono na pod-

stawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości od-

niesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87.). Współczynnik z0 (ae-

rodynamicznej szorstkości terenu) ustalono na podstawie mapy topograficznej według roz-

działu 2.3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. i przyjęto jako jed-

nolity dla całego trenu: z0 = 0,5 dla niskiej zabudowy miast. W zasięgu 50-krotnej wysokości

najwyższego z emitorów zakładu występuje zabudowa przemysłowa niska, ogródki działko-

we, tory kolejowe, a poza miastem zabudowa wiejska i pola uprawne oraz drogi szybkiego

ruchu. Mając na uwadze powiększający się obszar zabudowy w bliskim sąsiedztwie Lublina

przyjęto ten sam współczynnik z0 dla niskiej zabudowy miast jak i zwartej zabudowy wiej-

skiej.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, tło substancji dla których określone są dopuszczalne po-

ziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakości powietrza określony przez właściwy in-

spektorat ochrony środowiska jako stężenie uśrednione dla roku.

Informację  o  aktualnym  stanie  zanieczyszczenia  powietrza  dla  rejonu  przedsięwzięcia

przedstawiono jako załącznik nr 1.1.

Dla  pozostałych  substancji  tło  uwzględnia  się  w wysokości  10  % wartości  odniesienia

uśrednionej dla roku.

Pełny  zakres  obliczeniowy  wykonano  dla  emitowanych  do  powietrza  substancji  według

obowiązującego  rozporządzenia.  Obliczenia  wykonano  w  sieci  punktów  receptorowych

rozmieszczonych na poziomie terenu w odstępach co 20 m.

41



Wykonano obliczenia maksymalnych stężeń substancji w powietrzu, uśrednionych dla jed-

nej godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych w każdym punkcie

na powierzchni terenu i sprawdzono warunek:

Smm  D1.
gdzie: Smm – najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu [µg/m3],

D1  –  wartość  odniesienia  substancji  w  powietrzu  lub  dopuszczalny  poziom  substancji
w powietrzu uśrednione dla roku [µg/m3].

Obliczono  w  sieci  obliczeniowej  rozkład  stężeń  substancji  w powietrzu,  uśrednionych

do roku i sprawdzono, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony waru-

nek:

Sa  Da - R
gdzie: Sa – stężenie substancji w powietrzu uśrednione dla roku [µg/m3],

Da –  wartość odniesienia substancji  w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji  w powietrzu,
uśrednione dla roku [µg/m3],
R - tło substancji [µg/m3].

W odległości mniejszej niż 10 h od najwyższego emitora nie znajdują się wyższe niż parte-

rowe budynki mieszkalne. W związku z powyższym nie uwzględniono w obliczeniach emisji

zanieczyszczeń do powietrza najbliższej zabudowy.

Z uwagi na niespełnienie kryterium na opad pyłu wykonano obliczenia opadu pyłu.

W związku z powyższym wyczerpany został zakres obliczeń, zmierzających do ustalenia

wpływu źródeł emisji na stan czystości powietrza, wynikający z obowiązujących aktów praw-

nych.

Załącznik nr 1.2 przedstawia wyniki obliczeń komputerowych imisji zanieczyszczeń wpro-

wadzanych do powietrza atmosferycznego dla wariantu proponowanego przez Wnioskodaw-

cę, natomiast załącznik nr 1.3 przedstawia wyniki obliczeń komputerowych imisji zanieczysz-

czeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego dla wariantu alternatywnego.

Mapy z  lokalizacją  emitorów oraz  izoliniami  stężeń zanieczyszczeń stanowią  załączniki

do Raportu.

Zgodnie z podanym przez GIOS aktualnym stanem jakości powietrza w rejonie planowa-

nego przedsięwzięcia stwierdzono występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego  dla

pyłu PM2,5 określonego do osiągnięcia do 1 stycznia 2020 r. W związku z powyższym nie jest

możliwe spełnienie ww. warunku dla stężeń średniorocznych a uzyskane wyniki wskazują na

przekroczenia w zakresie tej frakcji. Przy czym obliczona maksymalna emisja roczna poza te-

renem  planowanego  przedsięwzięcia  dla  wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę

oraz dla wariantu alternatywnego wyniosła około 2,04 µg/m³, co stanowi ok. 10,21 % pozio-

mu dopuszczalnego.
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Zgodnie  z  Aktualizacją  „Programu ochrony powietrza dla  strefy  -  aglomeracja lubelska

ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględ-

nieniem pyłu PM2,5” oraz na podstawie wyników badań WIOŚ w Lublinie stwierdzono, że na

terenie aglomeracji lubelskiej wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10

dla stężeń średniodobowych w ilości wyższej niż dozwolone dla roku 35 razy. Przy czym prze-

kroczenia występowały w większości w sezonie grzewczym, co wskazuje że główną przyczyną

jest niska emisja z systemów grzewczych oraz niekorzystne warunki meteorologiczne (np.

brak wiatru, opadów i niskie temperatury powietrza).

Planowane przedsięwzięcie będzie stanowiło źródło zanieczyszczeń pyłowych w związku

z poruszaniem się po terenie pojazdów spalinowych, prac naprawczych w warsztacie, prze-

twarzaniem mechanicznym odpadów oraz pracą sita do kompostu.

Na  podstawie  wyników  obliczeń  komputerowych  przeprowadzonych  w programie

EK100W wersja 5.1 oraz map z izoliniami stężeń substancji w powietrzu wykazano, że nie wy-

stąpią przekroczenia wartości odniesienia lub dopuszczalnych dla substancji emitowanych z

planowanego  przedsięwzięcia  poza  jego  terenem w  żadnym  z  analizowanych  wariantów

(za wyjątkiem opisanego powyżej pyłu PM2,5). Ponadto stwierdzono, że roczny opad pyłu

nie zostanie przekroczony na obszarach sąsiednich.

Planowane  przedsięwzięcie  nie  będzie  powodowało  przekroczenia  standardów  jakości

środowiska w zakresie emisji powietrza poza terenem należącym do Wnioskodawcy. 

Oddziaływania znaczące planowanego przedsięwzięcia wynikające z emisji, w szczególno-

ści bezpośrednie, jak również pośrednie, wtórne, skumulowane, z uwzględnieniem czasu tj.

krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe czy chwilowe nie wystąpią.

Rozwiązania chroniące środowisko

Na  etapie  eksploatacji  przewidziano  zastosowanie  następujących  rozwiązań

chroniących środowisko w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

wykorzystywanie pojazdów o optymalnej ładowności,

stosowanie opończy na pojazdach transportujących materiały sypkie w celu ograniczenia

pylenia,

magazynowanie produktów i odpadów w sposób zapobiegający ich rozwiewaniu

(w namiotach magazynowych),

place manewrowe, strefy dostaw, parkingi utrzymywane są w odpowiedniej czystości ogra-

niczającej występowanie niezorganizowanej emisji pyłu,
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dobra logistyka przedsięwzięcia  oraz  właściwe zagospodarowanie  terenu ogranicza  ruch

pojazdów a tym samym czas emisji do niezbędnego minimum,

zastosowanie  systemu  kompostowania  2-etapowego  z  prowadzeniem  pierwszej  fazy

w szczelnych, zamykanych bioreaktorach,

zastosowanie  biofiltru  z  wypełnieniem  materiałami  organicznymi  w  końcowym  etapie

oczyszczania  powietrza  z  kompostowania  dynamicznego  co  eliminuje  emisję  pyłów

i ograniczy ilość zanieczyszczeń, w tym odorów,

dbałość o odpowiednie napowietrzanie i nawilżanie pryzm zarówno w bioreaktorach, jak

i na placu dojrzewania zapobiegnie procesom gnilnym i tym samym powstawaniu związ-

ków siarki,

zastosowanie ogrzewania elektrycznego,  co wyeliminuje emisję ze spalania paliw grzew-

czych.

Wyjaśnić jaki wzrost liczby pojazdów transportujących odpady zakłada się po realizacji in-
westycji.

Intencją  wnioskodawcy podejmującego decyzję  odnośnie  realizacji  przedsięwzięcia

nie  było  zwiększenie  wydajności  zakładu pod względem ilości  wytwarzanego  paliwa RDF

(w tym  względzie  ograniczają  wnioskodawcę  umowy  i  zlecenia  z  cementowniami),  ale

podniesienie jakości paliwa RDF. Funkcjonowanie nowej linii spowoduje jednak zwiększenie

potencjalnej wydajności zakładu w zakresie wytwarzania paliwa RDF o 30 000 Mg/rok. 

W  związku  z  tym,  że  nie  planuje  się  wzrostu  wydajności  zakładu,  a  jedynie

podniesienie  jakości  paliwa  RDF,  ruch  pojazdów  transportujących  odpady  po  realizacji

przedsięwzięcia się nie zwiększy. Natężenie ruchu pojazdów po terenie przedsięwzięcia jak

i oddziaływanie na jakość powietrza przedstawione zostało w Raporcie.

Należy  się  również  odnieść  do  możliwego  oddziaływania  odorowego  przedsięwzięcia
(posłużyć się można opracowaniem wykonanym na zlecenie Ministerstwa Środowiska pn.
„Lista substancji i związków chemicznych, które są przyczyną uciążliwości zapachowej”).

Odczucie zapachowe jest subiektywnym wrażeniem zależnym od wrażliwości danej osoby.

W Polsce nie ma uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie dopuszczalnych stę-

żeń odorów w powietrzu atmosferycznym.

Przyczyną uciążliwości zapachowej odorów jest obecność w nich wonnych związków orga-

nicznych.  Związane jest  to z aktywnością mikroorganizmów obecnych w odpadach,  które
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uczestniczą w obiegu związków węgla, azotu oraz siarki. Zachodzące przemiany w łańcuchu

reakcji mogą prowadzić do wydzielania się substancji zapachowych. Emitowanymi substan-

cjami zapachowoczynnymi, wywołującymi uciążliwość zapachową, charakterystycznymi dla

sektora gospodarki komunalnej  są: amoniak, siarkowodór, tiole (merkaptany), sulfidy, aminy

alifatyczne i aromatyczne (np. indol), aldehydy, ketony oraz niektóre związki z grupy kwasów

karboksylowych (kwasy tłuszczowe).

Analizę uciążliwości zapachowej przedsięwzięcia na tereny sąsiednie opracowano na pod-

stawie dwóch źródeł: artykuł opracowany przez Z. Maklesa i M. Galwas-Zakrzewską pt. „Zło-

wonne gazy w środowisku pracy” oraz opracowanie wykonane na zlecenie Ministerstwa Śro-

dowiska pn. „Lista substancji i związków chemicznych, które są przyczyną uciążliwości zapa-

chowej”.

W każdym z analizowanych wariantów emisja odorów będzie taka sama.

Na podstawie otrzymanych obliczeń komputerowych oraz  ww. źródeł  przeprowadzono

analizę potencjalnej uciążliwości odorowej planowanego przedsięwzięcia na tereny sąsied-

nie. Porównanie przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 6 Porównanie maksymalnych stężeń uśrednionych dla 1 godziny poza terenem przedsięwzięcia z  pro-
gami wyczuwalności ( na podstawie opracowania pn. „Lista substancji i związków chemicznych, które są przy-
czyną uciążliwości zapachowej”)

Substancja odoro-
wa

Max. stężenie godz.
[mg/m3] poza tere-

nem

Wyczuwalność wę-
chowa [mg/m3]

Zapach

amoniak 0,091 0,4 drażniący, amoniakalny

aceton 0,0751 31,4 eteryczny

disiarczek węgla 0,0002 0,0026 odrażający

disiarczek dimetylu 0,0002 0,03 capa (kozła), odrażający, cuchnący

Tabela 7 Porównanie maksymalnych stężeń uśrednionych dla 1 godziny poza terenem przedsięwzięcia z  pro-
gami wyczuwalności (na podstawie artykułu Z. Maklesa i M. Galwas-Zakrzewskiej pt. „Złowonne gazy w śro-
dowisku pracy”)

Substancja odoro-
wa

Max. stężenie godz.
[mg/m3] poza tere-

nem

Wyczuwalność wę-
chowa [mg/m3]

Najwyższe dopuszczal-
ne stężenie (NDS)

[mg/m3]
Zapach

aceton 0,0751 31,40 600 eteryczny

amoniak 0,091 3,68 14
drażniący, amo-

niakalny
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W  celu  redukcji  emisji  zanieczyszczeń  do  atmosfery  oraz  odorów  Wnioskodawca

obecnie stosuje następujące rozwiązania, z których najistotniejsze to:

 kurtyna antyodorowa od strony wschodniej zakładu,

 płuczki wodne, z ewentualnym dozowaniem kwasu siarkowego,

 biofiltry ograniczające emisję zanieczyszczeń powodujących odory.

Na podstawie powyższej analizy stwierdzono,  że poza terenem planowanego przedsię-

wzięcia nie powinny występować odory o wartościach przekraczających próg wyczuwalności.

2. Wartości  tła  przyjęto  na podstawie  pisma GIOŚ z  dnia  17.02.2020r.  Są to dane już
nieaktualne. W związku z powyższym proszę o przeprowadzenie oceny oddziaływania
na jakość powietrza w oparciu o aktualne wartości tła.

Informację  o  aktualnym  stanie  zanieczyszczenia  powietrza  dla  rejonu  przedsięwzięcia

przedstawiono jako załącznik nr 1.1. Ponownie przeprowadzono obliczenia imisji zanieczysz-

czeń w programie EK100W wersja 5.1 biorąc pod uwagę aktualne wartości tła.

Załącznik nr 1.2 przedstawia wyniki obliczeń komputerowych imisji zanieczyszczeń wpro-

wadzanych do powietrza atmosferycznego dla wariantu proponowanego przez Wnioskodaw-

cę, natomiast załącznik nr 1.3 przedstawia wyniki obliczeń komputerowych imisji zanieczysz-

czeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego dla wariantu alternatywnego.

3. Wyjaśnić,  czy  dla  obiektów istniejących  robione  były  pomiary  emisji,  na  podstawie
których możliwa byłaby ocena rzeczywistego oddziaływania funkcjonujących obiektów
(kompostowni).  Ponadto  dla  kompostowni  zasadne  jest  przyjęcie  do  obliczeń
maksymalnych wartości wskaźników, a nie jak założono w raporcie wartości średnich),
z uwagi na bliską zabudowę mieszkaniową oraz konflikty społeczne.

Zakład dotychczas nie prowadził pomiarów emisji zanieczyszczeń z funkcjonujących obiek-

tów, takich jak kompostownia.

Do obliczeń emisji z kompostowania wykorzystano wskaźniki emisji określone w opraco-

waniu pt. „Biologiczne przetwarzanie odpadów”, Jędrczak A., PWN, Warszawa 2008 r. (tabe-

la poniżej). Te same wskaźniki przedstawione są również w artykule dotyczącym emisji zanie-

czyszczeń do powietrza podczas kompostowania odpadów biodegradowalnych sporządzone-

go na przykładzie  kompostowni  eksploatowanej  przez  Spółkę Wodno-Ściekową GWDA w

Pile. Podane wskaźniki są wartościami maksymalnymi. 

Tabela 8 Wskaźniki emisji z kompostowania

Substancja odniesienia Substancja Emisja [g/Mg odpadów]
- 2-propanol 134
- etanol 133

alkohol izobutylowy izobutanol 5,8
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Substancja odniesienia Substancja Emisja [g/Mg odpadów]
- 2-butanol 3,7

aceton aceton 125
- butanon 22
- 2-heptanon 1,4
- 3-metylobutanal 4
- limonen 56
- alfa-pinen 8
- tujon 6,8
- p-cymen 2,9

octan etylu octan etylu 35
octan metylu octan metylu 9,6

- propionian metylu 2,1
propionian propylu 1

- siarczek dimetylu 8,2
disiarczek dimetylu disiarczek dimetylu 0,4

disiarczek węgla disiarczek węgla 0,4
- disiarczek metylopropylowy 0,2
- 2-etylofuran 1,6
- 2-metylofuran 0,9
- eter dietylowy 0,2
- CO2 291 000

Według opracowania pt. „JRC Scientific and Policy Reports. Kryteria end-of-waste dla od-

padów biodegradowalnych poddawanych obróbce biologicznej (kompost i fermentat): Pro-

pozycje techniczne” sporządzonego przez H. Saveyn i P. Eder w 2014 r. wielkość emisji dla

kompostowania wynosi odpowiednio:

– 0,75 kg CH4/Mg odpadów,

– 0,096 kg N2O/Mg odpadów.

Wskaźnik emisji amoniaku przyjęto w wysokości 50 mg/m3, gdyż po przekroczeniu tej war-

tości  w  powietrzu  poprocesowym  jego  stężenie  będzie  redukowane  poprzez  stosowanie

kwasu siarkowego w płuczce chemicznej. Według Wnioskodawcy ww. próg na podobnych in-

stalacjach tego typu w innych lokalizacjach nie został dotychczas osiągnięty i używanie kwasu

siarkowego nie było wymagane.

W związku z powyższym wskaźniki zostały przyjęte poprawnie.

4. Przedstawić sposób wykonania obliczeń, których zestawienie znajduje się w tab. nr 31 i
nr. 32 na stronie 98 raportu.

Zestawienia znajdujące się w tabelach nr 31 i 32 to sumy emisji rocznych poszczególnych

zanieczyszczeń ze wszystkich procesów powodujących emisję zanieczyszczeń z terenu zakła-

du. Sumy te zostały do siebie dodane w celu określenia emisji gazów cieplarnianych oraz pre-

kursorów gazów cieplarnianych z terenu przedsięwzięcia. 
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Emisja hałasu:

1. W załączniku nr 3.1. i 3.4 w tabeli „punktowe źródła hałasu” nie uwzględniono źródła
oznaczonego  jako  „r_a”,  o  którym  mowa  na  stronie  64  raportu.  Należy  poprawić
wykonaną analizę akustyczną.

Analiza akustyczna wykonana została poprawnie. 

Załącznik 3.1 uwzględnia emitor punktowy r_w planowany w wariancie wnioskodawcy,

załączniki 3.4 przedstawia wariant alternatnywny w związku z czym uwzglęnia emitor punk-

towy r_a planowanego w wariancie alternatywnym.

Na stronie 64 raportu przedstawiono emitory w obu wariantach: wnioskodawcy oznaczo-

ne „w” oraz alternatywnym oznaczonym „a”.

Bezzasadnym jest ponowne przeprowadzanie poprawnie wykonanej analizy akustycznej.

2. W załączniku   nr  3.1.i  3.4.  w  tabeli  „opis  ścian  budynku”  nie  uwzględniono  źródła
oznaczonego jako „em12_w”, oraz w tabeli „źródła hałasu typu budynek”, o którym
mowa na stronie 70 raportu. Należy poprawić wykonaną analizę akustyczną.

Analiza akustyczna wykonana została poprawnie. 

Załącznik 3.1 uwzględnia emitor kubaturowy em12_w planowany w wariancie wniosko-

dawcy, załączniki 3.4 przedstawia wariant alternatywny w związku z czym nie uwzglęnia emi-

tora kubaturowego em12_w planowanego w wariancie wnioskodawcy.

Na stronie 70 raportu przedstawiono emitory w obu wariantach: wnioskodawcy oznaczo-

ne „w” oraz alternatywnym oznaczonym „a”.

Bezzasadnym jest ponowne przeprowadzanie poprawnie wykonanej analizy akustycznej.
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Spis załączników:

1. Powietrze:

1.1. Informacja o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza,

1.2. Wyniki obliczeń komputerowych – wariant proponowany przez Wnioskodaw-

cę – komplet w wersji elektronicznej,

1.3. Wyniki obliczeń komputerowych – wariant alternatywny - komplet w wersji

elektronicznej.
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