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1  WPROWADZENIE 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na 

rozbudowie zakładu produkcji pianki poliuretanowej VITA POLYMERS 

POLAND Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym Oddział w Lublinie został opracowany 

w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie 

postanowienia o konieczności sporządzenia raportu z dnia 20.09.2020 r.  

nr OS.OD.-I.6220.78.2020 wydanego przez Prezydenta Miasta Lublin. 

Teren zakładu Vita Polymers Poland Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 31/33, 

56-120 Brzeg Dolny. Oddział Lublin jest zlokalizowany przy 

ul. Strojnowskiego 27, 20-054 Lublin. 

Przedsięwzięcie będzie obejmować działki o numerach ewidencyjnych: 

361/4, 364/1, 366, 368, 369, 691/8, arkusz 2, obręb 68 – Dominów, gmina 

Lublin, powiat Lublin (miasto na prawach powiatu), woj. lubelskie. 

Zakład posiada obowiązujące „Pozwolenie zintegrowane na 

eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy 

zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub 

półproduktów chemii organicznej jaką jest instalacja do produkcji pianki 

poliuretanowej oraz instalacji pomocniczych, zlokalizowanych w Lublinie 

przy ul. Strojnowskiego 27” wydane przez Marszałka Województwa 

Lubelskiego w Lublinie dnia 26 lipca 2012 r. (decyzja nr PZ 11/2012, znak: 

RŚ-V.7222.1.2012.IŁ), zmienione decyzją nr PZ 88/2014 Marszałka 

Województwa Lubelskiego w Lublinie z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: RŚ-

V.7222.65.2014.ILU). 

Teren przedsięwzięcia jest zlokalizowany poza obszarami chronionymi 

i obszarami NATURA 2000. 

Zgodnie z Zaświadczeniem wydanym przez Prezydenta Miasta Lublin, 

z dniem 31 grudnia 2003 r. straciły swoją moc miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina. Do chwili obecnej  

nie powstał nowy plan, który określałby przeznaczenie terenu planowanego 

przedsięwzięcia (załącznik nr 2). 

Przedsięwzięcie będzie polegało na: rozbudowie powierzchni 

magazynowej zakładu, budowie placów manewrowych dla ciężarówek, 
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budowie nowego dojazdu od strony południowej, przebudowie układu 

komunikacyjnego oraz adaptacji nieużywanych pomieszczeń sutereny  

w budynku biurowym na pomieszczenia socjalne dla pracowników (szatnię, 

łazienkę, W.C.).  

Wnioskodawca, od momentu złożenia Karty informacyjnej, rozszerzył 

zakres przedsięwzięcia o budowę zbiornika na gaz dwutlenek węgla (CO2)  

o pojemności 20,338 m3. Gaz CO2 będzie wykorzystywany w procesie 

produkcyjnym zamiast chlorku metylenu (Ch2 Cl2) służącego do spieniania 

pianki. Na skutek powyższego zużycie chlorku metylenu znacznie się 

zmniejszy. W związku z powyższym poniżej rozwinięto kwalifikację 

przedsięwzięcia. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) analizowane przedsięwzięcie zostało zaliczone:  

� § 2 ust. 1 pkt 1) instalacje do wyrobu substancji przy zastosowaniu 

procesów chemicznych służące do wytwarzania: a) podstawowych 

produktów lub półproduktów chemii organicznej, w powiązaniu z § 3, 

ust. 2, pkt 1): 

� polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub 

zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i 

niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, 

� § 3, ust. 1 pkt 37) Instalacje do naziemnego magazynowania (…) c) 

substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 

rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami 

spożywczymi, (…).  

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został 

sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) w celu uzyskania przez 

Wnioskodawcę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
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Zgodnie z art. 72 ww. ustawy decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest niezbędna do uzyskania decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Wnioskodawcą, ubiegającym się o uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest: 

Vita Polymers Poland Sp. z o.o. 

ul. Sienkiewicza 31/33 

56-120 Brzeg Dolny 

Wykonawcą Raportu o oddziaływaniu na środowisko jest firma: 

Eko Usługi Anna Żurawska 

ul. Relaksowa 14/97 

20-819 Lublin 

1.1 Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu 

oraz podstawa prawna 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 

r., poz. 283 z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

701 z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 27 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

310 z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.), 

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

i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 z późn. zm.), 

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

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), 
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� Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. 2020 r. poz. 10), 

� Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie 

funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz 

o gospodarce odpadami (Dz.U. z 2019 r., poz. 2414), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. 

w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym 

niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 93), 

� Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 

112 z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. 

w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji 

oraz pomiarów ilości pobieranej wody (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2286 

z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, 

poz. 87), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

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

z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 

r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817 

z późn. zm.) 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 

rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 

niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu 

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej (Dz. U. 2016 r., poz. 138), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie 

rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 

poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1169), 
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. 

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 

70), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. 

w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym 

niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 93), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 

odpadów (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 2028), 

� Opracowanie ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska „Lista 

substancji i związków chemicznych, które są przyczyną uciążliwości 

zapachowej” opracowane przez Magdalenę Dziewę i współaut. w 2016 r., 

� Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, Państwowy Instytut 

Geologiczny, marzec 2009 r., 

� Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1911), 

� Internetowy Atlas Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 

� „Geografia regionalna Polski”, J. Kondracki, 2000 r., PWN, 

� „Efekt cieplarniany – CO2?”, M. Miłek, Biuletyn Urzędu Regulacji 

Energetyki nr 4/2008, 

� „Wytyczne dla kierowników projektów: uodpornienie wrażliwych inwestycji 

na zmianę klimatu” (http://www.klimada.mos.gov.pl), 

� „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenie 

oddziaływania na środowisko”, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 

� „Opracowanie charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników 

spalinowych pojazdów samochodowych”, Z. Chłopka, Warszawa, 

kwiecień 2007 r., 

� „KRAJOWY RAPORT INWENTARYZACYJNY 2014 Inwentaryzacja gazów 

cieplarnianych w Polsce dla lat 1988-2012”, Krajowy Ośrodek 

Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Warszawa, maj 2014 r., 

� Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji w przemyśle 

chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, 

podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu 
produkcji pianki poliuretanowej VITA POLYMERS POLAND Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym 

Oddział w Lublinie 

 

11 

prowadzonej przez Vita Polymers Poland Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym, 

Oddział w Lublinie , grudzień 2011 r. wykonany przez LAOŚ S.A., 

� Dokumentacja badań podłoża gruntownego wraz z Opinią geotechniczną 

określająca warunki posadowienia budynku sezonowni oraz budynków 

magazynowych na terenie zakładu Vita Polymers Poland Sp. z o.o. 

w Lublinie, Pomiar - GIG, Lublin, luty 2020, 

� Dane i materiały Wnioskodawcy, 

� Instrukcja ITB 338/2008. Metoda określania emisji i imisji hałasu 

przemysłowego w środowisku. Warszawa 2008 r., 

� Metody pomiaru hałasu zewnętrznego w środowisku; M. Kraszewski, R. J. 

Kucharski, A. Kurpiewski. Warszawa 1996 r., 

� Dokumenty strategiczne określające odniesienie się do celów 

środowiskowych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia. 
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2 OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1 Usytuowanie przedsięwzięcia 

Teren zakładu Vita Polymers Poland Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 31/33, 

56-120 Brzeg Dolny. Oddział Lublin jest zlokalizowany przy 

ul. Strojnowskiego 27, 20-054 Lublin. 

 

Rysunek 1 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia (opracowanie własne na 
podstawie danych z serwisu geoportal.gov.pl) 

Zakład jest zlokalizowany na działkach o numerach ewidencyjnych: 

361/4, 364/1, 366, 368, 369, 691/7, 691/8, arkusz 2, obręb 68 – Dominów, 

gmina Lublin, powiat Lublin (miasto na prawach powiatu), woj. lubelskie. 

Asortymentem produkowanym w zakładzie jest pianka poliuretanowa. 

W części produkcyjnej zakładu wytwarza się wyłącznie bloki pianki 

poliuretanowej o różnej szerokości od 1,0 do 3,0 m. Pozostałe rozmiary 

bloków są praktycznie stałe: wysokość 1,15 m do 1,2 m; długość: 2,0 m. 
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W części konwersyjnej przetwarza się bloki pianki na płyty, formatki 

i tzw. frytkę piankową. W wyniku przetwarzania powstają również ścinki 

pianki, które są belowane i w tej postaci sprzedawane. 

Obecnie produkcja jest na poziomie 10 300 Mg w roku. Po 

zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia wielkość produkcji pianki 

poliuretanowej zwiększy się o około 30 % tj. o 3090 Mg rocznie, tj.  

do poziomu ok. 13 390 Mg/rok. 

Teren zakładu jest uzbrojony i podłączony do mediów: 

� zaopatrzenie w wodę z miejskiego wodociągu, 

� kanalizacja – przyłącza do sieci miejskiej i zbiornik bezodpływowy, 

� przyłącza energetyczne, 

� przyłącze telekomunikacyjne. 

Aktualne zagospodarowanie terenu zakładu przedstawia się 

w następujący sposób: 

� powierzchnia terenu zakładu     4,1635 ha 

� powierzchnia zabudowy      13 192,26 m2 

� powierzchnia utwardzona      13 530,80 m2 

� powierzchnia biologicznie czynna    14 911,94 m2 

� wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:   35,81% 

� wskaźnik zabudowy:       31,68% 

Na analizowanym ternie brak jest Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

Działki, na których jest zlokalizowany zakład, znajdują się obszarze 

opracowywanego obecnie planu, zgodnie z Uchwałą Nr 1229/XLVI/2010 

Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Lublin - część VI G ( południowo - zachodnia ) Głusk - Abramowice. 

Omawiany obszar, jak również tereny sąsiadujące, stanowią obecnie 

głównie tereny przemysłowe i wykorzystywane do produkcji rolnej (pola 

uprawne), charakteryzujące się znikomymi walorami przyrodniczymi 

i krajobrazowymi. 
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Dojazd do terenu zakładu odbywa się w chwili obecnej od 

ul. Strojnowskiego, zlokalizowanej po stronie północnej w stosunku do 

terenu planowanego przedsięwzięcia.  

Po realizacji inwestycji dojazd do zakładu będzie od strony południowej 

oraz od strony północnej. 

Otoczenie przedsięwzięcia stanowią w większości tereny użytkowane 

rolniczo - pola uprawne (od północy, wschodu i południa) oraz przemysłowe – 

od strony zachodniej. 

Najbliższa zabudowa, zakwalifikowana do zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, jest oddalona o 17 m na wschód od granicy terenu 

planowanego przedsięwzięcia. Kolejny najbliższy budynek mieszkaniowy (w 

zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej) jest zlokalizowany w odległości ok. 

75 m na północny-zachód od terenu inwestycji. 

Zakład pracuje przez cały rok, z przerwami na dni ustawowo wolne od 

pracy, 5 dni w tygodniu na 3 zmiany.  

Praca rozpoczyna się w niedzielę o godzinie 22:00 i trwa do piątku do 

godziny 22:00. Każdego dnia Zakład pracuje w systemie trzyzmianowym: 

I zmiana trwa od 6:00 do 14:00, II zmiana trwa od 14:00 do 22:00, a III 

zmiana trwa od 22:00 do 6:00. 

2.1.1 Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków 

chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami 

Na terenie przedsięwzięcia nie znajdują się zabytki chronione na 

podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami. 

Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się w obrębie 

zabytków nieruchomych, m.in.: krajobrazu kulturowego, układu 

urbanistycznego, ruralistycznego i zespołów budowlanych, cmentarzy, 

parków, ogrodów, miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne bądź 

działalność wybitnych osobowości lub instytucji. Na przedmiotowym terenie 

nie występują zabytki ruchome, nieruchome, ani też archeologiczne. 
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Zgodnie z Obwieszczeniem Nr 1/2020 Lubelskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie wykazu 

zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa 

lubelskiego i do rejestru zabytków archeologicznych województwa 

lubelskiego, najbliższe wpisane do rejestru zabytki stanowią: 

� (nr A/277) - budynek d. zajazdu (ratusza) - tzw. murowaniec, wraz 

z otoczeniem w granicach działek wskazanych w decyzji, wg zał., 

znajdujący się w odległości ok. 905 m w kierunku północno-

zachodnim od terenu planowanego przedsięwzięcia (Lublin, ul. Głuska 

144 i Nektarowa 3 (d. Abramowice). 

� (nr A/745) zespół dworsko-parkowy: dawny dwór, park, brama 

wjazdowa na teren dawnego folwarku, w gran. wg zał. planu, 

znajdujący się w odległości ok. 1060 m w kierunku południowo-

zachodnim od terenu planowanego przedsięwzięcia (miejscowość 

Dominów, gmina Głusk). 

Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami odkrycie w trakcie prac ziemnych 

przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem, jest 

podstawą do obowiązkowego wstrzymania wszelkich prac mogących 

uszkodzić odkryty przedmiot, zabezpieczenia go i niezwłocznego 

powiadomienia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Lublinie. 

2.2 Charakterystyka przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie zakładu produkcji 

tworzyw sztucznych VITA POLYMERS, przy ulicy Strojnowskiego 27 

w Lublinie.  

W ramach przedsięwzięcia planowane są (wg załącznika nr 1): 

1) rozbudowa powierzchni magazynowej zakładu w tym sezonowni  

i magazynów surowców i produktów gotowych, 

2) budowa nowego dojazdu od strony południowej, 

3) budowa placów manewrowych dla ciężarówek, 
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4) adaptacja nieużywanych pomieszczeń piwnicy w budynku biurowym 

na pomieszczenia socjalne dla pracowników: szatnia, łazienka, W.C. 

5) przebudowa układu komunikacyjnego na terenie zakładu, 

6) budowa instalacji rozsączajacej wód opadowych, 

7) budowa zbiornika na sprężony CO2. 

Planowane obiekty 

Budynek sezonowni 

Budynek zostanie zlokalizowany od strony południowej budynku 

produkcyjnego, w miejscu 2 budynków: sezonowni i magazynu. Zostanie 

dostarczony na teren inwestycji jako gotowa do montażu hala namiotowa. 

Budynek będzie wykonany w konstrukcji aluminiowo-stalowej, poszycie 

ścian bocznych będzie stanowić blacha trapezowa. Poszycie dachu zostanie 

wykonane z niepalnego materiału PCW.  

Budynek będzie miał wymiary 74,2 x 19,3 m. Wymiary cokołu 

fundamentowego będą wynosić: 75,30 x 20,30 m. Dach będzie dwuspadowy 

o spadku 40,4%. Wysokość budynku wyniesie ok. 11,0 m (wysokość wraz 

z fundamentem ok. 14,10 m). Pomiędzy budynkiem produkcyjnym, a halą 

sezonowni zostanie zlokalizowana ściana oddzielenia pożarowego REI 120 

o konstrukcji żelbetowej. 

Budynek magazynowy na bloki 

Budynek będzie zlokalizowany od strony południowej budynku 

sezonowni, w miejscu placu dla TIR-ów, zostanie dostarczony jako gotowa do 

montażu hala namiotowa. Budynek będzie wykonany w konstrukcji 

aluminiowo-stalowej, poszycie ścian bocznych będzie stanowić blacha 

trapezowa. Poszycie dachu zostanie wykonane z niepalnego materiału PCW. 

Wymiary hali namiotowej będą wynosić 74,2 x 30,35 m. Planuje się również 

zadaszenie rampy o wymiarach 5,0 x 30,35 m. Budynek zostanie 

posadowiony na fundamencie obejmującym rampę. Wysokość fundamentu 

do ok. 1,2 m nad poziomem terenu (wysokość rampy). Wymiary cokołu 

fundamentowego będą wynosić 80,40 x 31,40 m. Dodatkowo przewidziano 

zjazdy z rampy po stronie wschodniej i zachodniej wzdłuż ściany budynku, 

oraz po stronie północno-zachodniej mur oporowy (ze względu na zagłębienie 
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posadowienia hali). Dach będzie dwuspadowy, o spadku 40,4%. Wysokość 

hali namiotowej wyniesie 13,20 m. Wysokość wraz z fundamentem 

do ok. 14,50 m. 

Budynek magazynowy na piankę Visco 

Zaplanowany został obiekt o konstrukcji stalowej, pomiędzy 

planowaną halą sezonowni, a istniejącym budynkiem łącznika krajalni. 

Przewidziano budynek o konstrukcji stalowej, w obudowie z płyty 

warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej. Od strony planowanego budynku 

sezonowni zaprojektowano żelbetową ścianę oddzielenia pożarowego. 

Wymiary budynku będą wynosić 18,0 x 16,0 m, wysokość 9,35m, dach 

dwuspadowy o spadku do 22%. 

Magazyn surowców 

Zaplanowany został obiekt o konstrukcji stalowej, przylegający 

do istniejącego budynku produkcyjnego od strony wschodniej. Budynek 

o konstrukcji stalowej, w obudowie z płyty warstwowej z rdzeniem z wełny 

mineralnej. Wymiary budynku: 23,5 x7,5 m, wysokość 5,3 m, dach 

jednospadowy o spadku 7%. 

Portiernia kontenerowa: 

Będzie to niewielki budynek o gotowej bryle, dostarczony w całości. 

Portiernia zostanie zlokalizowana przy planowanym południowym wyjeździe. 

Wymiary budynku: 6,0 x 6,0 m wysokość 5,0 m. 
 

Szatnie dla pracowników. 

W ramach inwestycji planowana jest również przebudowa piwnicy 

w istniejącym budynku administracyjnym na szatnie dla pracowników. 

Powierzchnia przeznaczona do zaadaptowania będzie wynosić 

ok. 248,7 m2. 

Zbiornik na CO2 

Ponadto Wnioskodawca przewiduje budowę zbiornika skroplonego 

gazu CO2, typ T18 V200 o pojemności 20,338 m3 (wg karty charakterystyki 

zbiornika) na działce nr ewid. 691/8. Zbiornik będzie posiadał wymiary 

2400x8405mm zostanie zlokalizowany na fundamencie o wymiarach 8x3m. 
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Z analizowanego zbiornika dwutlenek węgla będzie wykorzystywany w 

procesie produkcyjnym do spieniania PUR. Lokalizację zbiornika CO2 

wskazano w złączniku nr 1. 

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie obiektów kubaturowych.  

Tabela 1 Zestawienie danych obiektów kubaturowych 

 

 
D – długość 
S – szerokość 
H - wysokość 
P.Z. – powierzchnia zabudowy 
P.U. – powierzchnia użytkowa 
K. – kubatura 
 

Układ komunikacyjny 

Dojazd do terenu zakładu odbywa się w chwili obecnej od 

ul. Strojnowskiego, zlokalizowanej po stronie północnej w stosunku do 

terenu planowanego przedsięwzięcia.  

Po realizacji inwestycji dojazd do zakładu będzie od strony południowej 

oraz od strony północnej. Przedsięwzięcie nie obejmuje swoim zakresem 

realizację drogi dojazdowej od strony południowej zakładu. Realizacja ww 

drogi jest zależna od sąsiadujących firm i ich potrzeb komunikacyjnych. 

Lp Nazwa D x S [mxm] 
H 

[m] 
Spadek 
dachu 

Wys. 
okapu 

P.Z. [m2] 
P.U. 
[m2] 

K. [m3] 

1. Budynek 
sezonowni 

  

40,4% 7,1 

 

1 384,62 

 

Hala namiotowa 74,20x19,30 11,0 1 432,06 12 970,20 
Z fundamentem 75,30x20,30 14,1 1 477,00 17 550,20 

2. Budynek 
magazynowy na 
bloki 

  

40,4% 7,1 

 
 

2 194,50 

 

Hala namiotowa 74,20x30,35 13,2 2 252,00 22 864,0 

Zadaszenie rampy 5,0x30,35 13,2 151,75 1 540,7 

Z fundamentem i 
rampami 

80,40x31,40 14,5 2 598,50 25 459,2 

3. Budynek 
magazynowy na 
piankę Visco 

18,00x16,00 9,35 
22% 

7,60 292,30 
252,20 

2 578,5 

4. Magazyn 
surowców 

23,50x7,50 5,3 7% 4,70 176,30 175 887,2 

5. Portiernia 
kontenerowa 

6,00x6,00 5,0 Do 7% - 36,00 33,75 180,0 

     4 580,10 2 655,45 46 655,1 

6. Zbiornik na CO2z 
fundamentem 

3,00x8,00 8,5 - - 24,00 - 20,34 

     4 604,10 2 655,45 46 683,44 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu 
produkcji pianki poliuretanowej VITA POLYMERS POLAND Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym 

Oddział w Lublinie 

 

19 

W ramach przebudowy zaplanowano również drogę pożarową pomiędzy 

budynkiem magazynowym na bloki a istniejącym budynkiem wraz z placem 

manewrowym o wymiarach 20 x 20m. 

Dla obsługi rampy załadunkowej przewidziano plac manewrowy od 

strony południowej.  

Place manewrowe dla pojazdów ciężarowych zostały zaprojektowane 

z nawierzchnią umożliwiającą naturalną wegetację roślin: ażurowe płyty 

betonowe. 

Planowane powierzchnie utwardzone: 

− nawierzchnia z kostki betonowej: 1 470,00 m2. 

− nawierzchnia ażurowa:   2 810,00 m2.  

Opis infrastruktury i funkcjonowanie przedsięwzięcia 

Dojazd do terenu zakładu odbywa się w chwili obecnej od 

ul. Strojnowskiego, zlokalizowanej po stronie północnej w stosunku do 

terenu planowanego przedsięwzięcia. Po realizacji inwestycji dojazd do 

zakładu będzie od strony południowej oraz od strony północnej. 

Do poszczególnych obiektów prowadzić będą utwardzone drogi 

dojazdowe i place wewnętrzne. Teren przedsięwzięcia jest ogrodzony 

i wyposażony w niezbędne przyłącza infrastruktury technicznej. 

Ilość miejsc postojowo-parkingowych pozostanie bez zmian, ich liczba 

wynosi 20. Na terenie przedsięwzięcia przewiduje się ruch pojazdów w ilości 

30 szt./ dobę (przez całą dobę), natomiast pojazdów ciężarowych 25- 30 

szt./dobę (wyłącznie w porze dnia: godz. 6:00 – 22:00). 

Zakład będzie pracował przez cały rok, z przerwami na dni ustawowo 

wolne od pracy. 

Praca będzie rozpoczynać się w niedzielę o godzinie 22:00 i trwać do 

piątku do godziny 22:00. Zakład będzie pracował w systemie 

trzyzmianowym: I zmiana będzie trwać od 6:00 do 14:00, II zmiana od 14:00 

do 22:00, a III zmiana od 22:00 do 6:00. 

Zestawienie powierzchni w obrębie terenu planowanego 

przedsięwzięcia przedstawia poniższe zestawienie:  

Powierzchnia terenu zakładu      4,1635 ha 
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Powierzchnia zabudowy       16 795,2 m2 

W tym:  

Powierzchnia istniejąca       12 190,90 m2 

Powierzchnia projektowana      4 604,3 m2 

Powierzchnia utwardzona       17 410,80 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna  (w tym cześć 50% pow. utwardzonej, 

ażurowej)         8 885,00 m2 

Wentylacja i ogrzewanie 

Ciepło dla potrzeb grzewczych i technologicznych dostarczane jest 

z kotłowni kontenerowej, wyposażonej w dwa kotły oraz z pięciu central 

wentylacyjno-grzewczych, opalanych gazem ziemnym. 

1) Kotłownia kontenerowa: 

� kocioł o mocy cieplnej 200 kW, 

� kocioł o mocy cieplnej 732 kW. 

2) Centrale wentylacyjno-grzewcze: 

� trzy centrale o mocy cieplnej 103 kW każda, 

� dwie centrale o mocy cieplnej 49,5 kW każda. 

Woda 

Woda jest dostarczana do zakładu za pośrednictwem sieci 

wodociągowej na podstawie umowy zawartej z MPWiK w Lublinie. 

 Woda jest wykorzystywana w następujących procesach: 

� do produkcji pianki (jako surowiec), 

� do uzupełnienia ubytków w kotłowni, 

� w procesach chłodzenia podstawowych surowców stosowanych 

w produkcji, 

� do celów socjalno-bytowych pracowników, 

� do celów porządkowych, 

� do celów ppoż. 

Ścieki  

W związku z funkcjonowaniem zakładu Vita Polymers Poland Sp. z o.o. 

Oddział w Lublinie nie powstają i nie będą powstawać po jego rozbudowie 

ścieki przemysłowe.  
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Teren zakładu wyposażony jest w dwa odrębne systemy kanalizacji 

sanitarnej, do której włączone są poszczególne obiekty zakładu. Z budynku 

zakładu ścieki bytowe odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji 

sanitarnej, natomiast ścieki powstające w obrębie krajalni kierowane są do 

zbiornika bezodpływowego o pojemność ok. 10 m3, skąd wywożone są raz w 

miesiącu do oczyszczalni ścieków, przez uprawnioną firmę zewnętrzną 

(posiadającą zezwolenie na prowadzenie takiej działalności na terenie miasta 

Lublin) na podstawie zawartej umowy. 

Zastosowanie zbiornika na ściek bezodpływowego jest spowodowane 

brakiem kanalizacyjnej w okolicy krajalni, odległością pomiędzy przyłączem 

kanalizacyjnym (ok. 400m) a krajalnią oraz i położeniem krajalni  

w obniżeniu terenu. 

Wody wykorzystywane w obiegach chłodniczych znajdują się 

w układach zamkniętych. 

Wody opadowe i roztopowe 

Obecnie część wód opadowych z terenów utwardzonych odprowadzana 

jest systemem kanalizacji deszczowej do zbiornika osadnika znajdującego się 

na terenie Przedsiębiorstwa Sprzętowo-Transportowego Sp. z o.o. w Lublinie 

(PIXIE). Wody opadowe pochodzące z powierzchni dachowych i części 

zakładu odprowadzane są w sposób niezorganizowany na tereny zielone. 

Zakład nie posiada żadnych urządzeń pomiarowych na odpływie 

ścieków wód opadowych. 

Zagospodarowanie wód opadowych z terenu zakładu będzie odbywać 

się do planowanych do realizacji studni chłonnych. 

Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej zostanie włączona do 

planowanego systemu zagospodarowania wód opadowych.  

Zakładowa sieć kanalizacji deszczowej zakończona studniami 

chłonnymi będzie wyposażona w separator substancji ropopochodnych, 

który będzie zapobiegał przed dopływem substancji szkodliwych do wód 

podziemnych. 
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Odpady 

Informacje dotyczące miejsc powstawania, sposobów magazynowania 

oraz zagospodarowania odpadów przedstawiono w rozdziale 2.6.4 Emisja 

odpadów i 2.6.5 Sposób zagospodarowania odpadów. 

2.3 Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko 

W związku z realizacją inwestycji zajdzie konieczność uprzedniego 

przeprowadzenia prac rozbiórkowych istniejących obiektów i instalacji. 

Nie będą prowadzone prace rozbiórkowe dotyczące obiektów 

i instalacji, które zaliczałyby się do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

W ramach planowanej inwestycji planowana jest rozbiórka dwóch 

obiektów magazynowych, zlokalizowanych w południowej części zakładu, 

magazynu surowców zlokalizowanego przy zachodniej ścianie głównego 

budynku produkcyjnego oraz obudowanego taśmociągu.  

Przewidziano również rozbiórkę części nawierzchni asfaltowych, 

kolidujących z planowanymi halami magazynowymi. 

Tabela 2 Powierzchnie obiektów i instalacji przewidzianych do rozbiórki 

Powierzchnia magazynu na surowce 73,16 m2 

Powierzchnia hali magazynowej 490,70 m2 

Powierzchnia sezonowni 304,40 m2 

Powierzchnia taśmociągu 133,10 m2 

Łącznie: 1 001,36 m2 

2.4 Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji 

Warunki użytkowania terenu w fazie budowy 

Prace związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia będą 

prowadzone na terenie należącym do Inwestora. 

Czas przewidziany na realizację planowanego przedsięwzięcia wyniesie 

ok. 5 miesięcy od momentu rozpoczęcia robót (przygotowanie zaplecza 

budowy i prace rozbiórkowe). 
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Prace budowlane będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami i sztuką budowlaną, przy wykorzystaniu w pełni 

sprawnego technicznie sprzętu i prowadzone wyłącznie w porze dziennej 

(6:00 – 22:00). 

Postępowanie z powstającymi w czasie etapu realizacji inwestycji 

ściekami bytowymi i odpadami będzie zgodne z wymaganiami ochrony 

środowiska. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia dojazd do terenu budowy będzie 

odbywał się od strony północnej, z ulicy Strojnowskiego. Zaplecze budowy 

będzie znajdować się na terenie działek, na których jest zlokalizowany 

zakład. Po zakończeniu budowy teren zostanie uporządkowany. 
 

Warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji 

W fazie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia teren zakładu będzie 

wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem i przewidywanym planem 

funkcjonowania. 

Po realizacji inwestycji dojazd do zakładu będzie od strony południowej 

oraz od strony północnej. 

W zakładzie, analogicznie jak w chwili obecnej, będzie produkowana 

pianka poliuretanowa. 

Po terenie zakładu będą poruszały się samochody ciężarowe dowożące 

materiały do produkcji i wywożące gotowe produkty oraz osobowe, należące 

do pracowników oraz interesantów. Z terenu zakładu wywożone będą 

również powstające odpady. 

Zakład będzie pracował przez cały rok, z przerwami na dni ustawowo 

wolne od pracy. Każdego dnia Zakład będzie pracował w systemie 

trzyzmianowym: I zmiana będzie trwać od 6:00 do 14:00, II zmiana od 14:00 

do 22:00, a III zmiana od 22:00 do 6:00. 
 

Warunki użytkowania terenu w fazie likwidacji 

 Obecnie Inwestor nie przewiduje likwidacji zakładu. 

 Faza ewentualnej likwidacji zakładu wiązałaby się głównie z rozbiórką 

elementów istniejącej instalacji oraz obiektów planowanych na obecnym 
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etapie rozbudowy. W tej fazie dojazd na teren zakładu mógłby się odbywać 

zarówno od ul. Strojnowskiego (od strony północnej) jak również od strony 

południowej. 

 Technologia likwidacji zakładu w ogólnym zarysie przewidywałaby 

wykonanie następujących robót: 

� demontaż urządzeń, instalacji i obiektów, 

� wyrównanie i uzupełnienie powierzchni masami ziemnymi, 

� zagospodarowanie terenów zielenią. 

 W fazie ewentualnej likwidacji występowałyby podobne uciążliwości jak 

w fazie realizacji przedsięwzięcia. Demontaż urządzeń, instalacji i obiektów 

wiązałby się z emisją hałasu, gazów i pyłów (podczas wyburzania) oraz 

zanieczyszczeń do powietrza (pochodzących od maszyn i środków 

transportu). Procesy te byłyby krótkotrwałe i odwracalne. 

Czas przewidziany na likwidację zakładu wyniósłby ok. 5-6 miesięcy, 

a prace byłyby prowadzone w porze dziennej (6:00 – 22:00). 

W wyniku likwidacji zakładu, w miejscu jego lokalizacji powstałby 

uprzątnięty i przywrócony do stanu pierwotnego teren. Istnieje również 

możliwość zmiany przeznaczenia obiektów (bez prowadzenia prac 

rozbiórkowych), co jest bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem 

w przypadku zakończenia wykorzystywania obiektów zgodnie z ich obecnym 

(i planowanym w związku z realizacją przedsięwzięcia) przeznaczeniem. 

2.5 Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 

Vita Polymers Poland Sp. z o.o. Oddział w Lublinie eksploatuje 

instalację do produkcji pianki poliuretanowej, zaliczanej do instalacji 

w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów 

chemicznych organicznych związków chemicznych – tworzyw sztucznych, 

takich jak: polimery, syntetyczne włókna polimerowe i włókna oparte na 

celulozie, zgodnie z ust. 4 pkt 1), lit h) załącznika do rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji 

mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości. 
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Zakład Vita Polymers Poland Sp. z o.o. Oddział w Lublinie zajmuje się 

produkcją i przetwórstwem pianki poliuretanowej o różnej gęstości, metodą 

ciągłą w postaci bloku krótkiego (tzw. proces poliaddycji w bloku). 

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie ulegnie 

zmianie proces technologiczny produkcji pianki poliuretanowej. 

Instalacja składa się z maszyny spieniającej MAXFOAM F8, 

wyposażonej w system odciągu gazów wraz z urządzeniem do redukcji 

zanieczyszczeń w postaci absorbera z węglem aktywnym. 

Pianka jest sprzedawana w blokach lub przetwarzana na miejscu. 

Wykorzystywane urządzenia pozwalają na jej obróbkę poprzez cięcie 

i modelowanie przestrzenne. Z wyciętych elementów, połączonych klejami 

wodnymi, zakład może produkować np. wsady do mebli tapicerowanych lub 

wkłady do materacy. 

Głównymi surowcami do produkcji pianki poliuretanowej są TDI T80 

(mieszanina izomerów 2,4- i 2,6- diizocyjanianu toluenu odpowiednio 80% 

i 20%) oraz polieterole tgz. poliole (różnego typu – np. poliol standardowy, 

poliol polimeryczny 40%, poliol soft, poliol utwardzający). Są one dostarczane 

do zakładu w cysternach samochodowych i magazynowane w stalowych 

zbiornikach. W przypadku TDI (T-80), ze względu bezpieczeństwa zawsze 

jeden zbiornik magazynowy  jest pusty (jako awaryjny). 

Zakład jest wyposażony w urządzenia do monitorowania stężenia 

oparów TDI w magazynie surowca oraz na głowicy produkcyjnej - 

DETEKTOR GAZU SPM skalibrowany na opary TDI T80 (TDI T80: to 

mieszanka izomerów 2,4- i 2,6- diizocyjanianów toluilenowych w stosunku 

odpowiednio: 80% i 20%). Urządzenie wykonuje pomiary z dokładnością do 

1ppb. Progi alarmowe to 5ppb i 20ppb. 

Technologia produkcji pianki poliuretanowej jest oparta na 

wykorzystaniu chemicznej reakcji poliaddycji zachodzącej pomiędzy 

organicznymi izocyjanianami i związkami zawierającymi zdolne do reakcji 

grupy hydroksylowe które występują w poliolach. 

Proces produkcji pianki metodą ciągłą składa się z następujących po 

sobie operacji:  
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� właściwym przechowywaniem surowców, 

� przygotowaniem do produkcji surowców,  

� zadozowaniem i wymieszaniem surowców w głowicy miksującej, 

� wypełnianiem w sposób ciągły tunelu ekspandującym elastomerem 

poliuretanowym, 

� wyprodukowaniem zżelowanej i usieciowanej świeżej pianki 

poliuretanowej, 

�  pocięcie ciągłego bloku na mniejsze fragmenty na tgz. bloki PUR, 

� wysezonowanie bloków PUR, 

� zmagazynowanie bloków PUR. 

W produkcji stosuje się przygotowane surowce tzw. podstawowe, czyli 

surowce masowe (poliole oraz TDI T80), a także surowce pomocnicze 

(katalizatory, woda, stabilizatory, porofory, rozpuszczalniki, środki barwiące 

i środki uzupełniające). Wszystkie surowce mają niezależne od siebie linie 

recyrkulacyjne z których dozowane są w sposób ściśle powtarzalny 

w określonych stosunkach stechiometrycznych, pod niskim ciśnieniem, do 

głowicy mieszającej, gdzie zachodzi proces mieszania. Zaraz potem strumień 

kierowany jest do koryta wylewowego z którego masa przemieszcza się do 

tunelu produkcyjnego w którym znajduje się ruchomy transporter 

odbierający ekspandującą mieszankę   

Ze zbiorników magazynowych poszczególne składniki (w stanie 

ciekłym) są dozowane w sposób ciągły do głowicy mieszającej maszyny 

produkcyjnej. Proces dozowania komponentów jest ściśle kontrolowany przez 

zespół precyzyjnych przepływomierzy zamontowanych na odcinkach rur 

doprowadzających poszczególne surowce do głowicy. Składniki tłoczone są za 

pomocą pomp o regulowanej wydajności. Ustawienie przepływów odbywa się 

zgodnie z wytycznymi technologicznymi. Środkiem spieniającym w procesie 

produkcji jest dwutlenek węgla, tworzący się w wyniku reakcji wody 

z grupami izocyjanianowymi lub pomocniczy środek spieniający którym jest 

chlorek metylenu. 

Natychmiast po wymieszaniu komponenty wylewane są na ruchomy 

transporter, na którym w wyniku zachodzących reakcji chemicznych 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu 
produkcji pianki poliuretanowej VITA POLYMERS POLAND Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym 

Oddział w Lublinie 

 

27 

następuje spienianie - wzrost pianki, przejście jej z fazy ciekłej w fazę stałą 

i formowanie bloku o określonej konsystencji. Po 6-7 metrach od miejsca 

wylania pianka osiąga ostateczne wymiary. Formująca się pianka od góry 

przykrywana jest folią HDPE. Na końcu transportera produkcyjnego przy 

pomocy krajarki produkcyjnej odcinane są bloki o zadanej długości. Pocięta 

na bloki pianka transportowana jest wózkami widłowymi lub ręcznymi 

wózkami do specjalnej hali magazynowej (tzw. sezonowni), gdzie w ciągu 

10 do 12 godzin następuje utwardzanie bloków (ostateczne usieciowanie 

i dojrzewanie pianki). 

W dalszej kolejności pianka trafia do magazynów wyrobu gotowego, 

gdzie jest magazynowana, cięta za pomocą specjalnych maszyn na żądany 

wymiar i przygotowywana do produkcji elementów tapicerki np. formatek 

boneli lub do sprzedaży. 

Planowane przedsięwzięcie zakłada budowę nowego obiektu sezonowni, 

budynku magazynowego na bloki PU i piankę viscoelastyczną oraz magazynu 

surowców. 

Przewidziana została rozbiórka istniejącego magazynu na surowce, hali 

magazynowej i małej zewnętrznej sezonowni. 

Produkcja pianki odbywa się metodą ciągłą, cykliczną. Obecnie 

dobowa zdolność produkcyjna instalacji wynosi maksymalnie 45 Mg/dobę 

przy wydajności instalacji 18 Mg/h. Po realizacji inwestycji zdolność 

produkcyjna instalacji wzrośnie do 60 Mg/dobę (a nie 75 Mg/dobę jak 

przyjęto na etapie Karty informacyjnej) przy takiej samej jak wcześniej 

wydajności instalacji. Wydłuży się czas produkcji PUR z 500 h/rok do 650 

h/rok, tj. wzrośnie z obecnych 3 h/d do planowanych 4 h/d.  

W analizowanym Zakładzie planowane zużycie surowców w procesie 

produkcyjnym przedstawiono w tabeli poniżej (ilości zmniejszone po 

zmniejszeniu wielkości produkcji w porównaniu do podanej w KIP). 
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Tabela 3 Planowane zużycie surowców w procesie produkcyjnym 

Rodzaj surowca 
Prognoza zużycia surowców po rozbudowie 

zakładu w roku [Mg] 

Poliole 8550 

Katalizator łącznie+silikony 106,2 

Chlorek metylenu (CH2Cl2) 6,5 * 

TDI T-80 4180 

* Ilość zużycia CH2Cl2 zostanie mocno ograniczona ze względu na rozpoczęcie produkcji w 
2021r. technologią wykorzystującą ciekły CO2 zamiast CH2Cl2 

 

Po zakończeniu produkcji pianki uruchamiany jest bezzwłocznie 

proces czyszczenia powierzchni urządzeń. Mycie powierzchni prowadzone 

jest poliolem standardowym. Poliol standardowy wykorzystywany do mycia 

jest zawracany do produkcji. 

Produkcja elementów z pianki poliuretanowej tj.: pianki w postaci 

bloków, płyt, kształtek prostych, konturowych, a także formatek bonelowych, 

odbywa się w wyniku operacji cięcia bloków pianki za pomocą maszyn na 

żądany wymiar i kształt oraz operacji sklejenia tych elementów. 

Procesy klejenia wykonywane są na stanowiskach w pomieszczeniach 

krajalni. 

Zanieczyszczone powietrze ze stanowisk odciągane jest za pomocą 

odciągów miejscowych, wyposażonych w filtry tkaninowe i usuwane 

wyrzutniami dachowymi. 

Do klejenia stosowane są kleje wodorozcieńczalne. Proces klejenia 

realizowany jest 24 h/dobę, przez 5 dni w tygodniu. 

Ciepło dla potrzeb grzewczych i technologicznych dostarczane jest 

z kotłowni kontenerowej, wyposażonej w dwa kotły oraz z pięciu central 

wentylacyjno-grzewczych, opalanych gazem ziemnym. 

1) Kotłownia kontenerowa: 

� kocioł o mocy cieplnej 200 kW, 

� kocioł o mocy cieplnej 732 kW. 

2) Centrale wentylacyjno-grzewcze: 

� trzy centrale o mocy cieplnej 103 kW każda, 

� dwie centrale o mocy cieplnej 49,5 kW każda. 
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Kocioł grzewczy znajdujący się w kotłowni kontenerowej pracuje 

w okresie całego roku, natomiast centrale wentylacyjno-grzewcze 

eksploatowane są jedynie w sezonie grzewczym. 

Całość procesu technologicznego jest stale monitorowana 

i nadzorowana. W zakładzie są przestrzegane rygorystyczne standardy 

dotyczące ochrony środowiska oraz przewidziane odpowiednie procedury na 

wypadek wystąpienia awarii. 

Zakład jest wyposażony w urządzenia do monitorowania stężenia 

oparów TDI w magazynie surowca oraz na głowicy produkcyjnej - 

DETEKTOR GAZU SPM skalibrowany na opary TDI T80. Urządzenie 

wykonuje pomiary z dokładnością do 1ppb. Progi alarmowe to 5ppb i 20ppb 

(rzędu części na miliard tj. 10-9). 
 

2.5.1 Zapotrzebowanie na wodę 

Woda na potrzeby zakładu, analogicznie jak w chwili obecnej będzie 

pobierana z miejskie sieci wodociągowej, na podstawie umowy zawartej 

z MPWiK w Lublinie. 

Woda będzie wykorzystywana na następujące potrzeby: 

� jako surowiec w procesie produkcji pianki, 

� w kotłowni (do uzupełnienia ubytków), 

� w procesach chłodzenia podstawowych surowców stosowanych 

w produkcji, 

� do celów bytowych,  

� do celów porządkowych. 

Ilość pobieranej na potrzeby funkcjonowania zakładu wody będzie 

wynosić: 

Q roczne = 2 200,0 m3/rok 

W tym: 

� na cele produkcyjne    - 440 m3/rok, 

� na cele socjalne i kotłowni  - 1 760 m3/rok. 
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2.5.2 Zapotrzebowanie na energię i jej zużycie 

W chwili obecnej zapotrzebowanie na energię elektryczną w zakładzie 

wynosi ok. 630 MWh/rok. Zapotrzebowanie na energię elektryczną zakładu 

po jego rozbudowie wzrośnie do ok. 700 MWh/rok. 

2.5.3 Wykorzystanie zasobów naturalnych w tym gleby i powierzchni 

ziemi 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie zakładu do 

produkcji pianki poliuretanowej. 

Przedsięwzięcie nie będzie się wiązało z wykorzystaniem gleby, gdyż 

teren inwestycji nie jest obecnie użytkowany rolniczo, stanowi teren zakładu 

produkcyjnego, w znacznym stopniu przekształcony antropogenicznie. 

Zajęcie terenu będzie związane z budową i montażem planowanych do 

realizacji obiektów: sezonowni, magazynowej hali namiotowej, budynku 

magazynowego na bloki, budynku magazynowego na piankę Visco, 

magazynu surowców, portierni kontenerowej i niezbędnych utwardzeń. 

Powierzchnia terenu, który zostanie zajęty pod budowę nowych 

obiektów będzie wynosić 4 580,10 m2. 

2.5.4 Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej 

lub budowlanej, przy uwzględnieniu używanych substancji 

i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą 

klimatu 

Na podstawie 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 

instalacja eksploatowana przez VITA POLYMERS POLAND Sp. z o.o. Oddział 

w Lublinie kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej i podlega obowiązkowi opracowania programu 

zapobiegania awariom przemysłowym, na podstawie art. 251 ustawy – Prawo 

ochrony środowiska. 

Znajdujące się w zakładzie zbiorniki magazynowe TDI (diizocyjanianu 

toluienu), klasyfikowanego jako materiał niebezpieczny mogą magazynować 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu 
produkcji pianki poliuretanowej VITA POLYMERS POLAND Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym 

Oddział w Lublinie 

 

31 

do 98 Mg tego materiału, kwalifikują zakład do zakładów o zwiększonym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii.  

Zakład, zgodnie z wymogami ustawy, posiada opracowany i zgłoszony 

„Program zapobiegania awariom dla Zakładu Produkcji Pianki Poliuretanowej 

VPP Lublin”, opracowany dla Vita Polymers Poland Spółki z o. o., w lutym 

2020 r. wersja 5. 

Ponadto, postępowanie na wypadek awarii regulują opracowane dla 

zakładu stosowne raporty i instrukcje: 

� „Raport bezpieczeństwa dla Zakładu Produkcji Pianki Poliuretanowej 

VPP w Lublinie", opracowany dla Vita Polymers Poland Spółki z o. o., 

w 2003 r., 

� „Instrukcja obsługi punktu rozładunkowo-magazynowego surowców 

ciekłych", dostarczanych przy pomocy cystern", opracowana dla Vita 

Polymers Poland Spółki z o.o., w 2004 r.,  

� „Instrukcja obsługi zbiorników TDI w Zakładzie Produkcyjnym 

w Lublinie", opracowana dla Vita Polymers Poland Spółka z o.o., 

w 2004 r. 

Zakład jest wyposażony w urządzenia do monitorowania stężenia 

oparów TDI w magazynie surowca oraz na głowicy produkcyjnej - 

DETEKTOR GAZU SPM skalibrowany na opary TDI T80. Urządzenie 

wykonuje pomiary z dokładnością do 1ppb. Progi alarmowe to 5ppb i 20ppb 

(rzędu części na miliard tj. 10-9). 

Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej 

powiadamiane jest o sytuacji awaryjnej poprzez monitoring firmy POLMARK, 

dozorujący system pożarowy zakładu VPP Lublin. 
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Rysunek 2 Schemat ideowy systemu alarmu pożaru 

 

Rodzaje alarmów pożarowych centrali: 

• Alarm I-go stopnia: alarm wewnętrzny, trwający ok. 8 minut, w czasie 

którego obsługa powinna zlokalizować przyczynę i ją usuną kasując 

alarm na centralce lub uruchomić alarm II-go stopnia w przypadku 

pożaru. 

• Jeżeli o aktywacji alarmu I-go stopnia upłynie określony czas bez 

skasowania lub potwierdzenia alarmu to system automatycznie 

przejdzie w stan alarmowania II-go stopnia, co wiąże się z 

uruchomieiem alarmu pożarowego w budynku. 

• Uruchomienie ręcznego ostrzegania pożarowego (ROP) spowoduje 

automatyczne rozpoczęcie alarmu II-go stopnia i przekazanie sygnału 

do centrali monitoringu. 

• Uruchomienie alarmu II-stopnia może spowodować: 

o Przesłanie sygnału alarmowego do Komenty Miejskiej PSP w 

Lublinie, 

o Załączenie sygnału akustycznego – alarmu, 

o Zamkniecie drzwi i klap przeciwpożarowych, 

o Wysterowanie urządzeń wentylacyjnych i oddymiających. 
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Alarm II-go stopnia wyzwalany jest także z czujników przepływu 

instalacji tryskaczowej, zadziałania zaworów kontrolno-alarmowych, otwarcia 

klap dymowych oraz zamknięcia klap pożarowych. 

Konstrukcja obiektów budowlanych będzie odporna na nawalne 

deszcze i burze, silne wiatry i opady śniegu. Przewiduje się instalację 

odgromową obiektów. Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia zostały 

wykonane niezbędne obliczenia projektowe dotyczące m.in. obciążeń 

wiatrem, śniegiem. Projektowane ukształtowanie terenu z lokalizacją nowych 

obiektów będzie uwzględniać istniejącą konfigurację terenu i eliminować 

możliwość wystąpienia podtopień. 

Przedsięwzięcie, z uwagi na charakter oraz lokalizację, nie będzie 

podatne na zmiany klimatu, a jego dostosowywanie do zmian klimatu 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 4 Dostosowanie przedsięwzięcia do zmian klimatu 

Lp. Czynnik Przystosowanie przedsięwzięcia 
1. pożary 

– poprzez np. konstrukcję, zagospodarowanie 
terenu – przecinki, systemy awaryjne, 
ognioodporne materiały budowlane, służby 
kryzysowe, drogi ewakuacyjne. 

Planowane obiekty będą wykonane zgodnie 
z przepisami odrębnymi. Zostanie 
zaplanowana zewnętrzna 
wewnątrzzakładowa instalacja hydrantów 
zewnętrznych. Obiekty będą wyposażone 
w podręczny sprzęt przeciwpożarowy, 
a pracownicy przejdą odpowiednie 
szkolenia. 

2. fale upałów i fale mrozu 
– poprzez np. konstrukcję, zagospodarowanie 
terenu – zacienienie, dachy pokryte roślinnością, 
klimatyzację (co wiąże się ze zwiększeniem 
zapotrzebowania na energię i wodę), ochronę 
zbiorów, ochronę przeciwpożarową, zapewnienie 
wody dla zwierząt, ingerencję w obieg powietrza, 
pochłanianie lub generowanie wysokich 
temperatur – wyspy ciepła, emisje lotnych 
związków organicznych i tlenków azotu, materiały 
budowlane odporne na wysokie temperatury, 
materiały pochłaniające lub odbijające światło 
słoneczne, ich rodzaj, kolor; poprzez np. 
konstrukcję, awaryjne zasilanie – energia, woda, 
sieć teleinformatyczna, materiały 
budowlane odporne na niskie temperatury, 
ochronę przed szkodami wywołanymi zamarzaniem 
i odmarzaniem – wodociągi, drogi. 

Obiekty będą spełniały wymaganą 
przepisami odrębnymi izolacyjność 
przegród budowlanych co zabezpieczy je 
przed przenikaniem gorąca podczas fali 
upałów i zimna podczas fali mrozów. W 
zakładzie jest zlokalizowana kontenerowa 
kotłownia, z której jest dostarczane ciepło 
dla potrzeb grzewczych. 

3. susze 
– poprzez np. systemy oszczędzania wody – 
technologiczne i bytowe, gromadzenie wód 
deszczowych i roztopowych, przygotowanie na 
mniejszą dostępność i gorszą jakość wody oraz 
zwiększone zapotrzebowanie na wodę, ochronę 

Na terenie zakładu stosowana będzie 
racjonalna gospodarka wodą - prowadzenie 
rozliczeń za wodę poprzez zamontowanie 
wodomierzy, kontrola szczelności instalacji 
i usuwanie ewentualnych usterek. 
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Lp. Czynnik Przystosowanie przedsięwzięcia 
zbiorów, ochronę przeciwpożarową, lokalizację na 
obszarze o dużym zagrożeniu pożarowym, 
zapewnienie wody dla zwierząt, ochronę krajobrazu 
(ochrona zieleni), zachowanie ciągłości siedlisk, 
retencję wodną, zapotrzebowanie przedsięwzięcia 
na wodę, wpływ na warstwy wodonośne, instalacje 
oczyszczania ścieków umożliwiające odzysk wody, 
obieg zamknięty wód technologicznych. 

4.  nawalne deszcze i burze, silne wiatry, 
katastrofalne opady śniegu 
– poprzez np. konstrukcję, odprowadzanie wody, 
wpływ na retencję powierzchniową, stopień izolacji 
terenu, zagospodarowanie terenu – zalesienie, 
tereny zielone, awaryjne zasilanie - energia, woda, 
sieć teleinformatyczna, ochronę przed 
podtopieniami - lokalizację, piorunochrony, ryzyko 
wycieku zanieczyszczeń, wbudowanie zasuw 
burzowych do systemów odwadniających w celu 
ochrony wnętrz przed zalaniem na skutek cofnięcia 
się ścieków, właściwe odwodnienie terenu 
przedsięwzięcia, służby kryzysowe, drogi 
ewakuacyjne; ryzyko przewrócenia obiektów 
w sąsiedztwie np. drzew, masztów, awaryjne 
zasilanie - energia, woda, sieć teleinformatyczna, 
służby kryzysowe; poprzez np. konstrukcję, jej 
stabilność, awaryjne zasilanie, eksploatację np. 
usuwanie śniegu z dachów, sposoby usuwania 
śniegu z chodników i jezdni (i ich wpływ na wody, 
gleby i roślinność), ochronę przed lawinami. 

Konstrukcja obiektów będzie odporna na 
nawalne deszcze i burze, silne wiatry i 
katastrofalne opady śniegu. W ramach 
projektu zostały wykonane obliczenia 
dotyczące obciążenia wiatrem, śniegiem. 
Obiekty będą zaprojektowane i wykonane 
zgodnie z normami i sztuką budowlaną. 

5. osuwiska 
poprzez np. konstrukcję, lokalizację, ochronę 
powierzchni ziemi (np. poprzez roślinność – 
hydroobsiew, zadarnienie, drzewa), kanały i dreny 
odwadniające. 

Teren planowanego przedsięwzięcia nie 
stanowi obszaru zagrożonego osuwiskami. 
Obiekty będą posiadały odpowiednią 
konstrukcję i zostaną w stabilny sposób 
przytwierdzone do podłoża. 

 

Analizy dokonano na podstawie Wytycznych dostępnych na stronie 

internetowej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - 

https://www.gdos.gov.pl/ (Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian 

klimatu w ocenie oddziaływania na środowisko). 

2.6 Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, 

wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia 

2.6.1 Emisja ścieków 

Etap realizacji i likwidacji przedsięwzięcia 

Na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia będą powstawać ścieki 

bytowe w ilości uzależnionej od etapu prac i liczby pracowników 

zatrudnionych do wykonania ww. prac. Ilość powstających w związku 

z realizacją (i ewentualną likwidacją) przedsięwzięcia ścieków na obecnym 

etapie jest trudna do oszacowania. Prognozuje się, iż będzie to w przybliżeniu 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu 
produkcji pianki poliuretanowej VITA POLYMERS POLAND Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym 

Oddział w Lublinie 

 

35 

0,3-0,6 m3/dobę. 

Ścieki będą gromadzone w zbiornikach toalet przenośnych, skąd będą 

odbierane transportem asenizacyjnym i wywożone do punktu zlewnego 

nieczystości ciekłych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, przy ul. Azaliowej 6. 

Punkt zlewny przyjmuje nieczystości ciekłe dostarczane przez przewoźników 

(przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, posiadających zezwolenie 

na prowadzenie tego typu działalności na terenie miasta Lublin) oraz przez 

wytwórców nieczystości, dysponujących własnym transportem 

asenizacyjnym. 

Wykorzystywanie wody do celów budowlanych nie będzie generowało 

powstawania ścieków, gdyż w całości będzie ona zagospodarowana. 

Narzędzia wykorzystywane w czasie realizacji i ewentualnej likwidacji 

przedsięwzięcia będą czyszczone „na sucho”. 

Etap eksploatacji  

Na terenie planowanego przedsięwzięcia w trakcie jego eksploatacji 

będą powstawać ścieki bytowe. 

Ilość ścieków bytowych powstających na terenie przedsięwzięcia będzie 

równa ilości wody zużywanej na cele socjalno-bytowe, który szacuje się na 

ok. 1 600 m3/rok. 

Z budynku zakładu ścieki bytowe odprowadzane są do miejskiej sieci 

kanalizacji sanitarnej, natomiast ścieki powstające w obrębie krajalni 

kierowane są do zbiornika bezodpływowego o pojemność ok. 10 m3,  

skąd wywożone są raz w miesiącu do oczyszczalni ścieków, przez 

uprawnioną firmę zewnętrzną (posiadającą zezwolenie na prowadzenie takiej 

działalności na terenie miasta Lublin) na podstawie zawartej umowy. 

Zastosowanie zbiornika na ściek bezodpływowego jest spowodowane 

brakiem kanalizacyjnej w okolicy krajalni, odległością pomiędzy przyłączem 

kanalizacyjnym (ok. 400 m) a krajalnią oraz i położeniem krajalni  

w obniżeniu terenu. 
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Zagospodarowanie wód opadowych 

Wody opadowe powstające na terenie zakładu, zarówno „brudne” jak  

i „czyste” będą odprowadzane do ziemi poprzez studnie chłonne. 

Wody opadowe mogą być wykorzystywane do celów ppoż. gdyż, przed 

odprowadzeniem ich do studni chłonnych, będą magazynowane w zbiorniku 

na wody opadowe o pojemności 330 m3. Nie będą wykorzystywane do celów 

porządkowych. 

Poniżej przedstawiono bilans wód opadowych i roztopowych z terenu 

planowanego przedsięwzięcia. 

Dane do obliczeń zagospodarowania wód opadowych przyjęto na 

podstawie planu sytuacyjnego.  
 

Tabela 5 Dane do obliczeń zagospodarowania wód opadowych 

 F [ha] Ψ i [l/s/ha] Q [l/s] 

Powierzchnia zakładu    
deszcz 

nawalny 
deszcz 

normalny 
przy 127 

l/sha 
przy 15 
l/sha 

powierzchnia zabudowy 1,677 0,9 127 15 191,70 22,64 

teren utwardzony 1,456 0,8 127 15 147,98 17,48 

teren utwardzony 
ażurowy 

0,281 0,5 127 15 17,84 2,11 

pow. biologicznie czynna 
na gruncie 

0,888 0,1 127 15 11,28 1,33 

        Σ 368,80 43,56 

 

Ilość powstających wód opadowych obliczono ze wzoru: 

Q = F · φ · ψ · q [l/s] 

gdzie: 

F – wielkość powierzchni odwadnianej, [ha]  

φ - współczynnik opóźnienia, uwzględniający retencję terenową i kanałową 

Przyjęto φ = 1,0; 

ψ - współczynnik spływu, zależny od rodzaju powierzchni, 

q – natężenie deszczu miarodajnego [l/s/ha], 
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Do obliczeń przyjęto natężenie deszczu miarodajnego q=127 dm3/s ha/ 

dla występowania deszczu miarodajnego 1 raz na 2 lata /p=50%/ i czasie 

trwania 15 minut. 
 

Pojemność retencji 

Vmin. = t * (Qdopł. – Qodpł.)/1000 

Vmin = 900 *(368,8)/1000 = 332 m3/opad 
 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia zostaną wykonane 2 studnie 

chłonne (Sch1 i Sch2). W załączniku nr 1 przedstawiono plan 

zagospodarowania terenu z lokalizacją studni chłonnych. 

Lokalizacja studni chłonnych względem najbliższej studni, (nie 

figurującej w dokumentacji PGW Wody Polskie pismo z dnia 2.11.2020 r.) 

zlokalizowanej na sąsiedniej działce na zachód od przedsięwzięcia, wynosi 

ok. 130 m.  

Obliczenie wymaganej pojemności studni chłonnych na potrzeby 

Projektu budowlanego przeprowadzono w oparciu o: 

� Polską Normę PN-S-02204 „Odwodnienie dróg”, 

� Podręcznik „Odwodnienie dróg” - R. Edel 
 

Zdolność chłonną pojedynczej studni obliczono metodą Maaga: 

Qf = 4 × π × r × hs × kf , [m3/s] 

hs – głębokość wody w studni liczona od jej dna, [m] 

r – promień studni, [m], 

kf – współczynnik przepuszczalności gruntu, [m/s] 

Współczynnik przepuszczalności gruntu określono w oparciu 

o „Dokumentację badań podłoża gruntownego wraz z Opinią geotechniczną 

określającą warunki posadowienia budynku sezonowni oraz budynków 

magazynowych na terenie zakładu Vita Polymers Poland Sp. z o.o. 

w Lublinie” na 0,0001 m/s. 

Zdolność chłonna studni: 

Qf = 4 × π × 1,25 × 2,6 × 0,0001 = 0,0041 m3/s 

Qf = 4,1 dm3/s dla jednej studni 
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Pojemność retencyjna każdej ze studni (Sch1., Sch2) wynosi: 

V = πx r2 x hst., [m3] 

V =π x 1,252 x 2,6=12,75 m3 

 

Pojemność całkowita 2 studni odbierających wody opadowe lub roztopowe: 

Vc = 2 x 12,75 = 25,5 m3 
 

W planowanym przedsięwzięciu zostanie zastosowany modułowy, 

żelbetowy zbiornik retencyjny wód deszczowych o pojemności 330 m3, 

pojemność studni chłonnych będzie wynosić 25,5 m3. Zbiornik zostanie 

zlokalizowany w południowo-zachodniej części terenu należącego do 

Wnioskodawcy. 

Biorąc pod uwagę zastosowanie zbiornika retencyjnego oraz obliczenia 

wykonane na potrzeby Projektu budowlanego należy stwierdzić, iż 

odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez studnie chłonne 

w odniesieniu do stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych będzie 

możliwe. 

Jakość wód opadowych i roztopowych oraz sposób ich odprowadzania 

do urządzeń wodnych będą zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). 

Wnioskodawca uzyska odpowiednie decyzje (pozwolenie wodnoprawne 

na wykonanie urządzeń wodnych i na usługi wodne - odprowadzanie do 

urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub 

zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów 

atmosferycznych), w których zostaną określone ilości wprowadzanych wód 

opadowych lub roztopowych, w tym m.in. maksymalne dopuszczalne 

wskaźniki zanieczyszczeń w wodach opadowych i warunki ich wprowadzania 

do studni chłonnych. 
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W celu spełnienia wymagań przywołanego wyżej rozporządzenia na 

terenie zakładu zostanie zastosowany separator substancji ropopochodnych 

– typ BIOSEP-OCB 40/400/4000; o przepływie nominalnym 40l/s z by 

pasem 400 l/s i osadnikiem 4,0 m3. 

Dzięki zastosowaniu separatora substancji ropopochodnych wody 

opadowe lub roztopowe nie będą zawierać substancji zanieczyszczających 

w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l 

węglowodorów ropopochodnych przed wprowadzeniem do studni chłonnych. 

Należy podkreślić, iż odprowadzenie całości wód opadowych 

i roztopowych w obrębie planowanego przedsięwzięcia leży w interesie 

Wnioskodawcy, z uwagi na potencjalne szkody wywołane stagnowaniem wód 

opadowych i roztopowych w obrębie terenu zakładu. 

 

2.6.2 Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Etap realizacji  

W czasie realizacji analizowanego przedsięwzięcia wystąpią emisje, 

związane z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych. Źródłem 

oddziaływań będą maszyny i urządzenia wykorzystywane do realizacji 

przedsięwzięcia oraz pojazdy transportujące materiały. Przy czym emisje 

zanieczyszczeń z wymienionych źródeł będą występować okresowo i 

ograniczą się do czasu trwania prac związanych z realizacją przedsięwzięcia. 

Ruch samochodowy ze zmienną strukturą i natężeniem stanowił będzie 

mobilne źródło emisji zanieczyszczeń. Ze spalania paliw w silnikach 

pojazdów emitowane będą: tlenki azotu, tlenek węgla, pył, benzen, tlenki 

siarki. 

Etap eksploatacji  

Obliczenia imisji zanieczyszczeń do powietrza wykonano ponownie  

z uwagi na nieuwzględnienie w KIP dwóch wentylatorów zlokalizowanych  

w istniejącej sezonowni – emitory E16 i E17 (załącznik nr 4.3) oraz zmiany  

wartości emisji TDI spowodowane zmniejszeniem planowanej produkcji w 

stosunku do zakładanych w KIP oraz skróceniem czasu pracy filtra 

węglowego. 
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Na terenie Vita Polymers Poland Sp. z o.o., źródła emisji 

zanieczyszczeń powietrza stanowić będą (wg załącznika nr 4.3): 

• instalacja technologiczna produkcji pianki poliuretanowej – emitor E1, 

• instalacja klejenia elementów pianki – emitory E2-E5, 

• instalacje grzewcze: kotłownia kontenerowa opalane gazem ziemnym – 

emitory E6, E7 i centrale wentylacyjne – emitory E8-E12. 

Ponadto występuje emisja niezorganizowana: 

- ruch pojazdów emitory E13 i E14, 

- emisja z projektowanej sezonowni – E15,  

- E16 i E-17 – emisja dwóch wentylatorów z istniejącej sezonowni o 

wydajności 200 m3/h każdy. 

Schemat procesu produkcji wraz z wskazaniem emisji do powietrza 

przedstawiono na schemacie poniżej. 
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Rysunek 3 Schemat procesu produkcji wraz z wskazaniem emisji do powietrza 

Źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza z instalacji technologicznej 

produkcji pianki poliuretanowej - Emitor E1 - jest odciąg od maszyny 

spieniającej MAXFOAM F8, wyposażony w adsorber z węglem aktywnym, 

wentylator o wydajności, wynoszącej według „Raportu z pomiarów przepływu 
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powietrza w systemie wentylacyjnym Vita Polymers Poland", wykonanych w 

2011 roku 94 752 m3/h oraz emitor o wysokości 25 m i średnicy na wylocie 

d=1,5 m (E1). 

Z instalacją technologiczną produkcji pianki poliuretanowej 

powiązany jest technologicznie proces czyszczenia powierzchni, prowadzony 

na stanowisku mycia koryta wylewowego, które przenoszone jest z maszyny 

spieniającej na to stanowisko. 

Stanowisko mycia koryta wylewowego wyposażone jest w instalację wyciągu 

gazów z wentylatorem typu FK50L2 o wydajności 17000-18000 m3/h, która 

zakończona jest emitorem o wysokości 0,95 m i przekroju na wylocie 

0,80x0,35 m, z wylotem skierowanym ku dołowi.  

Obecnie mycie koryta wylewowego odbywa się poliolem 

standardowym, który jest zawracany do produkcji.  

Po płukaniu koryta, zanieczyszczony poliol zużywany jest 

ponownie do produkcji pianki PUR. Jest to bardziej ekologiczny i 

ekonomiczny sposób na płukanie koryta, dlatego nie zostanie 

zamieniony na inny. Zanieczyszczony poliol nie ma prężności par bo 

jest to związek wielkocząsteczkowy (masa molowa to około 3600) po za 

tym jest to związek chemiczny na bazie gliceryny który jest 

biodegradowalny. 

Instalacja wyciągu gazów ze stanowiska do mycia koryta 

wylewowego jest wyłączony z eksploatacji, dlatego nie została uwzględniona 

w analizie emisji wprowadzanych zanieczyszczeń od atmosfery. 

Źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza z instalacji klejarni jest 

proces klejenia elementów z pianki (tzw. formatek bonelli). 

Klejenie bonelli wykonywane jest w pomieszczeniu klejami, na sześciu 

stanowiskach, gdzie zastosowano specjalne stoły robocze. Zanieczyszczone 

powietrze od stanowisk, odciągane jest za pomocą odciągów miejscowych 

wyposażonych w filtry z tkaniny i usuwane ponad dach budynku, za pomocą 

specjalnych wyrzutni dachowych umieszczonych na podstawach dachowych. 

Substancje zanieczyszczające z procesu klejenia wprowadzane są do 

powietrza w następujący sposób: 
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♦ w jednym z pomieszczeń klejami: 

- dwoma emitorami o wysokości 8 m i średnicy na wylocie 0,50 m (emitory 

E2, E3), 

- emitorem o wysokości 8 m i średnicy na wylocie 0,50 m (emitor E4), 

♦ w drugim z pomieszczeń klejami: 

- emitorem o wysokości 8 m i średnicy na wylocie 0,50 m (emitor E5). 

W każdym z czterech ww układów odprowadzania do powietrza 

zanieczyszczeń zastosowano wentylator typu CC-Ex40,2Tri o wydajności 

5500 m3/h. 

Źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza z instalacji grzewczych: 

kotłowni kontenerowej i central wentylacyjnych jest proces spalania gazu 

ziemnego. 

Kotłownia kontenerowa, wyposażona jest w dwa kotły typu CLANSMAN, 

opalane gazem ziemnym, w tym: 

1) kocioł o mocy cieplnej 200 kWt, z którego spaliny wprowadzane są do 

powietrza zadaszonym emitorem stalowym o wysokości 7,85 m i 

średnicy na wylocie 0,20 m (E6), 

2) kocioł o mocy cieplnej 732 kWt, z którego spaliny wprowadzane są do 

powietrza zadaszonym emitorem stalowym o wysokości 8 m i średnicy 

na wylocie 0,30 m (E7). 

W zakładzie eksploatowanych jest pięć central wentylacyjnych, 

opalanych gazem ziemnym, w tym: 

1) centrala typu CP-G300 o mocy cieplnej 103 kWt, z której spaliny 

wprowadzane są do powietrza zadaszonym emitorem stalowym o 

wysokości 7,30 m i średnicy na wylocie 0,15 m (emitor E8), 

2) dwie centrale typu CP-G300 o mocy cieplnej 103 kWt, każda, z 

których spaliny wprowadzane są do powietrza indywidualnymi, 

zadaszonymi, emitorami stalowymi o wysokości 5,30 m i średnicy 

na wylocie 0,20 m, każdy (emitory E9 i E10), 

3) dwie centrale o mocy cieplnej 49,5 kWt, każda, typu AT 55A i typu 

AT 55C, z których spaliny wprowadzane są do powietrza 
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indywidualnymi, zadaszonymi emitorami stalowymi o wysokości 

4,60 m i średnicy na wylocie 0,13 m każdy (emitory E11 i E12). 

Jeden kocioł kotłowni eksploatowany jest przez cały rok natomiast 

drugi i centrale wentylacyjne eksploatowane są w sezonie grzewczym. 

 

Zasady ustalenia emisji zanieczyszczeń 

Wielkość emisji substancji, wprowadzanych do powietrza w trakcie 

normalnej eksploatacji instalacji do produkcji pianki poliuretanowej 

ustalono na podstawie „Wytycznych obliczania emisji substancji szkodliwych 

tworzyw polistyrenowych i poliuretanowych", opracowanych w ramach 

projektu celowego nr 7 7091 92C/0543, zrealizowanego na podstawie decyzji 

Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 2 czerwca 1992 roku, 

opublikowanych w miesięczniku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 

„Bezpieczeństwo Pracy" nr 1-2 z 1994 roku. 

Przy ustalaniu emisji wykorzystano również: 

- informacje z artykułu pt. „Zagrożenia przy produkcji bezfreonowych 

pianek poliuretanowych" autorstwa mgr inż. Danuta Kijeńska Centralny 

Instytut Ochrony Pracy, mgr inż. Beata Błajet AMICA Wronki S.A. 

opublikowanego w miesięczniku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 

„Bezpieczeństwo Pracy" nr 10 z 1999 roku, 

- Sprawozdanie nr 41/2020 z pomiarów badań emisji wykonanych w VITA 

POLYMERS POLAND Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym Oddział w Lublinie ul. 

Strojnowskiego 27 z dnia 12.11.2019 r. wykonane przez LAOŚ – LAB S.A. 

oraz Sprawozdanie dla pomiarów na zawartość cyny (załącznik nr 4.4), 

- informacje z kart charakterystyki substancji niebezpiecznej dla klejów 

stosowanych w procesie technologicznym produkcji pianki poliuretanowej 

substancji (załącznik nr 4.5). 

Wielkość emisji substancji, wprowadzanych do powietrza z procesu klejenia 

formatek bonelli, obliczono na podstawie zużycia kleju, zawartości części 

lotnych w kleju według kart charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz 

informacje dotyczące procesu klejenia. 
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Wielkość emisji substancji, wprowadzanych do powietrza z procesu 

spalania gazu ziemnego, w źródłach energetycznych, obliczono na podstawie 

zużycia gazu ziemnego, parametrów gazu ziemnego i wskaźników emisji 

KOBIZE. 

Eksploatowane na terenie zakładu źródła energetyczne, w których 

spalany jest gaz ziemny mają łączną moc cieplną 1,34 MWt, w tym kotłownia 

0,932 MWt i centrale wentylacyjne 0,408 MWt. 

Emisje z podstawowych procesów produkcyjnych 

Emisja z produkcji pianki poliuretanowej i warunki wprowadzania 

do powietrza 

Poliuretany tworzące się w wyniku reakcji addycji zachodzącej 

pomiędzy izocyjanianami i polioliami, są wielocząsteczkowymi związkami, w 

których powtarzającym się segmentem jest człon uretanowy. Dla uzyskania 

tworzywa poliuretanowego w postaci pianki niezbędne jest spienienie 

reagującej mieszaniny przy pomocy czynnika porotwórczego. 

W analizowanym zakładzie czynnikiem porotwórczym będzie woda  

i CO2 a w niewielkiej ilości również chlorek metylenu. Emisja substratów i 

substancji pomocniczych, stosowanych w procesie przetwarzania zależy od 

składu komponentów oraz parametrów procesów przetwórczych. 

Reakcję spieniania zaczyna się prowadzić w temperaturze 40°C -50 °C 

(temperatura mieszania komponentów). W trakcie trwania procesu 

temperatura podnosi się. Podwyższona temperatura i szybkie wydzielanie się 

dwutlenku węgla stwarzają warunki do emisji niezwiązanego izocyjanianu i 

innych substancji pomocniczych, dodawanych do komponentów. 

W ramach projektu celowego nr 7 7091 92C/0543, zrealizowanego na 

podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 2 

czerwca 1992 roku, opracowano „Wytyczne obliczania emisji substancji 

szkodliwych tworzyw polistyrenowych i poliuretanowych". Wytyczne te 

opublikowane zostały w miesięczniku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 

„Bezpieczeństwo Pracy" nr 1-2 z 1994 roku. Ww literatura podaje, że 

podczas produkcji pianek poliuretanowych na bazie TDI 
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(Toluilenodwuizocyjanianu) z użyciem środka spieniającego - wody, 

występuje emisja następujących substancji zanieczyszczających: 

− dwutlenku węgla, jako głównego składnika gazów - 99,99 %,  

− TDI (Toluilenodwuizocyjanianu) - 0,001 %. 

Ponadto emitowane są do powietrza substancje zanieczyszczające, 

pochodzące z substratów, do których dodawane są celowo, bądź też stanowią 

ich zanieczyszczenia. 

Poza dwutlenkiem węgla sumaryczne działanie toksyczne substancji 

emitowanych w czasie wytwarzania pianki poliuretanowej jest 1,35 razy 

większe od działania TDI, emitowanego w tym procesie. 

Emisja pozostałych substancji zanieczyszczających, poza dwutlenkiem 

węgla i TDI, podczas produkcji pianek poliuretanowych na bazie TDI 

(Toluilenodwuizocyjanianu) z użyciem środka spieniającego wody, wynosi 

łącznie: 

E = 100 %-(99,99 % +0,001 %) = 0,009 %. 

Wymienione wyżej źródło literaturowe przedstawia prognozę emisji, 

podczas produkcji poliuretanowych tworzyw piankowych. Według ww. źródła 

dla poliuretanowych tworzyw piankowych opartych na TDI przy typowym 

stosunku komponentów 100/45 wielkość emisji wyraża zależność: 

E = 0,04 x m 

gdzie: 

E - emisja substancji toksycznych podczas spieniania (kg/h),  

m - masa komponentów użytych do produkcji pianki w czasie 1 

godziny (kg/h) 

W analizowanym Zakładzie planowane zużycie surowców w procesie 

produkcyjnym przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 6 Planowane zużycie surowców w procesie produkcyjnym 

Rodzaj surowca 
Prognoza zużycia surowców po rozbudowie 

zakładu w roku [Mg] 

Poliole 8550 

Katalizator łącznie+silikony 106,2 

Chlorek metylenu (CH2Cl2) 6,5 

TDI T-80 4180 

 
 

Poliuretany otrzymuje się przez poliaddycję diizocyjanianów ze 

związkami zawierającymi wolne grupy wodorotlenowe typu polioli. Przy 

produkcji pianki poliuretanowej stosowane są katalizatory, które powodują 

znaczne przyspieszenie reakcji z izocyjaninami. Stosowane są katalizatory 

aminowe. Działanie katalizatorów aminowych polega na regulowaniu 

przebiegu reakcji spieniania i sieciowania. Drugą grupę katalizatorów 

stanowią związki cyny. Katalizatory te katalizują reakcje polimeryzacji. 

Wchodzące w skład zestawu do produkcji pianki substancje podlegają 

przemianom chemicznym w procesie produkcyjnym. 

Podstawowym środkiem spieniającym poliuretany jest dwutlenek 

węgla powstający w wyniku reakcji izocyjanianów z wodą. 

Maksymalne obciążenie maszyny spieniającej wynosi 18 000 kg/h i 

przy maksymalnym obciążeniu maszyny spieniającej emisja wynosi: 

E = 0,04 x 18 000 kg = 720 kg/h. 

Przy czym 99,99 % emisji tj. 719,928 kg/h stanowi emisja dwutlenku 

węgla. 

Emisja TDI wynosi: 

E = 0,00001 x 720 = 0,0072 kg/h  

Emisja pozostałych substancji zanieczyszczających wynosi: 

E = 100 %-(99,99 % +0,001 %) = 0,009 %. 

E = 0,00009 x 720 = 0,0648 kg/h 

W celu ustalenia wielkości emisji poszczególnych substancji 

zanieczyszczających, przeanalizowano ich udział w całkowitej ilości 

substratów, dodawanych do procesu produkcyjnego. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu 
produkcji pianki poliuretanowej VITA POLYMERS POLAND Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym 

Oddział w Lublinie 

 

48 

Ustalona na podstawie analizy ww. danych wielkość emisji 

zanieczyszczeń może wynosić: 

� metylokapronian cyny - 0,0464 kg/h  

� aminy trzeciorzędowe - 0,02 kg/h 

Emisję związków cyny pominięto w obliczeniach na podstawie wyników 

pomiarów zawartości cyny w gazach odlotowych na kanale wylotowym 

emitora E1 gdzie wykazano brak emisji związków cyny (załącznik nr 4.4). W 

ziwązku z brakiem emisji związków cyny automatycznie nie wystąpi emisja 

pyłów z instalacji. 

Przy produkcji pianki z użyciem dodatkowego środka spieniającego 

jakim jest dwutlenek węgla a niewielkiej ilości zamiennie również chlorek 

metylenu. Podczas reakcji powstawania pianki odparowuje on czynnik 

spieniajacy pod wpływem egzotermicznego ciepła reakcji i jednocześnie jest 

wyciskany z pianki poliuretanowej silami odpychającymi polimeru. Chlorek 

metylenu  i dwutlenek węgla szybko dyfunduje do otoczenia (prężność par w 

temperaturze 25°C 584 hPa, temperatura wrzenia 40°C dla chlorku 

metylenu). 

Łączny czas produkcji wynosił będzie 650 godzin w roku. Jest to czas 

emisji do powietrza zanieczyszczeń z procesu technologicznego produkcji 

pianki. 

Roczna emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z procesu 

produkcji pianki wynosi: 

E = 720 kg/h x 650 h/r = 468 Mg/rok 

Przy czym 99,99 % emisji tj. 467,9532 Mg/rok stanowi emisja 

dwutlenku węgla. 

Emisja TDI wynosi: 

E = 0,0072 kg/h x 650 = 4,68 x10-3 Mg/rok  

Emisja pozostałych substancji zanieczyszczających wynosi: 

E = 0,0648 kg/h x 650 h/rok = 0,04212 Mg/rok, w tym: 

aminy trzeciorzędowe 

E aminy trzeciorzędowe = 0,02 kg/h x 650 h/rok = 1,3 x10-2 Mg/rok 
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Emisja zanieczyszczeń, według grup dla których ustalone są wartości 

odniesienia, w powietrzu: 

Toluilenodwuizocyjan (TDI) 

ETDI = 0,0072 kg/h 

ETDI = = 4,68 x10-3 Mg/rok 

aminy trzeciorzędowe jako węglowodory alifatyczne 

E węglowodory alifatyczne = 0,02 kg/h  

E węglowodory alifatyczne = 1,3 x10-2 Mg/rok 

Wszystkie emitowane do powietrza substancje zanieczyszczające z 

procesu produkcji pianki poliuretanowej odsysane są od maszyny 

spieniającej za pomocą wentylatora wyciągowego o wydajności, według 

aktualnych pomiarów, 94 752 m3/h i poddawane oczyszczeniu w adsorberze 

z węglem aktywnym (masa złoża węglowego wynosi 13 Mg), a następnie 

wprowadzane do powietrza emitorem o wysokości 25 m i średnicy na wylocie 

d=1,5 m (E1).  

W ww. literaturze, według której ustalono wielkość emisji 

zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z procesu produkcji pianki 

poliuretanowej nie są przedstawione informacje dotyczące redukcji 

zanieczyszczeń. W analizowanym przypadku instalacja odciągająca 

zanieczyszczenia od maszyny spieniającej wyposażona jest w adsorber z 

węglem aktywnym. 

Węgiel aktywny posiada chłonność dla TDI wynoszącą 0,3 - 0,5 g TDI 

na 1 g węgla. Wsad 13 ton węgla do filtra powinien zapewnić adsorpcję co 

średnio 4,5 Mg TDI.  

Podczas stosowania środka spieniającego, jakim jest chlorek metylenu, 

emitowany będzie do powietrza ponadto ten związek.  

Emisja chlorku metylenu wprowadzana jest do powietrza w sposób 

zorganizowany odciągiem mechanicznym od maszyny spieniającej, 

składającym się z zespołu przewodów, wentylatora wyciągowego, adsorbera z 

węglem aktywnym, zakończonym emitorem o wysokości 25 m i średnicy na 

wylocie d=1,5 m (E1). 
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Emisję chlorku metylenu (dichlorometanu) z hali produkcyjnej, 

obliczono na podstawie pomiarów wykonanych 12.11.2019 r. (sprawozdanie 

nr 41/2020) na stanowisku pracy (przy głowicy maszyny spieniającej) 

- 2,86 mg/m3, przy NDS 88 mg/m3 (załącznik nr 4.4). 

Wartość dichlorometanu była w 2019 r. na poziomie: 

1) dla hali produkcyjnej – emitor E-1 – 2,86 mg/m3 (dla 8 godzin 

pracy) przy NDS 88 mg/m3,  

Operat FB obliczył emisję chlorku metylenu (zamkniętego w porach pianki): 

E1 = 0,27099 kg/h, tj. 0,1761 Mg/rok (dla 650 h/rok, V = 26,32 m3/s 

wyliczone z wydajności wentylatora 94752 m3/h) 

 

SEZONOWNIA 

W sezonowni, mamy do czynienia: 

1)  z emisją niezorganizowaną w projektowanej sezonowni - emitor 

E15, 

2) emisją zorganizowaną - E16 i E-17 – emisja dwóch wentylatorów w 

istniejącej sezonowni o wydajności 200 m3/h i średnicy Ø0,56 m, 

posadowionych na w ścianach bocznych na wysokości 0,2 m npt. 

Emisja emitora E-15 

Wartość dichlorometanu była w 2019 r. na poziomie: 

2) dla sezonowni - 41,3 mg/m3 i 42,9 mg/m3, 

stąd uwzględniając prędkość odprowadzania gazów do atmosfery program 

Operat FB obliczył emisję chlorku metylenu (zamkniętego w porach pianki): 

E15 = 0,0015444 kg/h, tj. 0,0135 Mg/rok (dla 8760 h/rok, V = 0,01 m3/s) 

Emisja emitorów E-16 i E-17 

Przyjmując wartość dichlorometanu jak została zmierzona w 2019 r. 

(sprawozdanie nr 41/2020 załączone w załączniku nr 4.4) na poziomie: 

1) dla emitora E-16 41,3 mg/m3 (dla 8 godzin pracy) przy NDS 88 

mg/m3, stąd uwzględniając prędkość odprowadzania gazów do 

atmosfery program Operat FB obliczył emisję chlorku metylenu 

gdzie emisja wynosi, przy uwzględnieniu pracy wentylatora przez 

5110 h/rok: 
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E16 = 0,007852 kg/h, tj. 0,04 Mg/rok (dla 5110 h/rok, V = 0,05281 m3/s 

wyliczone z wydajności wentylatora 200 m3/h) 

1) dla emitora E-17 42,9 mg/m3 (dla 8 godzin pracy) przy NDS 88 

mg/m3, stąd uwzględniając prędkość odprowadzania gazów do 

atmosfery program Operat FB obliczył emisję chlorku metylenu 

gdzie emisja wynosi, przy uwzględnieniu pracy wentylatora przez 

5110 h/rok: 

E17 = 0,008156 kg/h, tj. 0,04168 Mg/rok (dla 5110 h/rok, V = 0,05281 

m3/s wyliczone z wydajności wentylatora 200 m3/h). 

 

Warunki wprowadzania do powietrza zanieczyszczeń z procesu 

produkcji pianki poliuretanowej 

Prędkość gazów na wylocie z emitora. 

v = Vsg/ F 

VSg - wydajność wentylatora wyciągowego - 94752 m3/h  

F - powierzchnia przekroju emitora,  

F1=∏ • d2/4 = ∏ • 1,52/4 = 1,767 m2 

Prędkość gazów na wylocie z emitora wynosi: 

V1 = 14,895 m/s 

Temperaturę gazów wylotowych przyjęto, na podstawie pomiarów,  

w wysokości: 

T = 298,2 K 

Emisja i warunki wprowadzania do powietrza zanieczyszczeń  

z procesu klejenia elementów pianki 

W zakładzie realizowany jest proces klejenia elementów z pianki oraz 

produkcja elementów mebli z zastosowaniem sprężyn tzw. formatek bonelli. 

Wzrost emisji z klejenia nie zwiększy się po zwiększeniu produkcji gdyż 

zakład odnotowuje tendencję spadkową (nawet do 50% mniej niż w 

poprzednich latach) na zamówienia klejenia wytwarzanych pianek. 

Klejenie elementów pianki wykonywane jest w dwu pomieszczeniach 

klejami, na stanowiskach, gdzie zastosowano specjalne stoły robocze. 

Zanieczyszczone powietrze od stanowisk odciągane jest za pomocą odciągów 

gdzie: 
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miejscowych, wyposażonych w filtry z tkaniny i usuwane ponad dach 

budynku za pomocą specjalnych wyrzutni dachowych, umieszczonych na 

podstawach dachowych. 

W procesie klejenia stosowane są kleje wodne oraz w przypadku braku 

kleju wodnego lub uszkodzenia instalacji do klejenia klejem wodnym 

stosowane będą kleje wykonane na bazie syntetycznego kauczuku (żywic), 

rozpuszczonego w łatwopalnym rozpuszczalniku. 

Substancje zanieczyszczające z procesu klejenia wprowadzane są do 

powietrza w następujący sposób: 

� dwoma emitorami o wysokości 8 m i średnicy na wylocie 0,50 m 

(emitory E2, E3), 

� emitorem o wysokości 8 m i średnicy na wylocie 0,50 m (emitor E4), 

� emitorem o wysokości 8 m i średnicy na wylocie 0,50 m (emitor E5). 

W każdym z układów odprowadzania do powietrza zanieczyszczeń 

zastosowano wentylator typu CC-Ex40,2Tri, o wydajności 5500 m3/h. 

Proces klejenia bonelli realizowany jest na trzy zmiany, maksymalnie 

w czasie 12 godzin na dobę, pięć dni w tygodniu (3120 h/rok). 

Klej wodorozcieńczalny wraz z aktywatorem nakładany jest na 

powierzchnię pianki, poddawaną klejeniu pistoletami typu Walter Pilot III 2-

K, o wydajności 56 g/min. kleju i 41 g/min. aktywatora. 

Kleje i aktywatory planowane do użycia w związku z eksploatacją 

instalacji ( karty charakterystyki w załączniku nr 4.5) to: 

− klej wodny ABV 1002; zużycie roczne kleju na poziomie około 1,3 Mg, 

− aktywator ABV 4115; zużycie roczne na poziomie około 0,5 Mg. 

Wielkość emisji gazów, wprowadzanych do powietrza w procesie 

klejenia, ustalono na podstawie zużycia kleju i zawartości części lotnych 

substancji, gdzie: 

1) dla kleju Vitastick 1002 przyjęto że udział w emisji będą miały lotne 

związki: 

� sole sodowe kwasu siarkowego i estrów monoalkilowego – 

0,13%, zaliczono do grupy węglowodorów alifatycznych, - 1,3 
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Mg x 0,13 = 0,00169 Mg = 1,69 kg : 4 emitory = 0,4225 kg : 

3120 h/rok = 0,00014 kg/h 

� 1,3-butadiene-2-chlro-homopolymer - chloropren - 57 %, , 

emisja roczna – 1,3 Mg x 57 % = 0,741 Mg = 741 kg : 4 

emitory= 185,25 kg : 3120 h = 0,05938 kg/h, 

2) dla aktywatora Vitastick 4115 przyjęto że udział w emisji będą 

miały lotne związki: 

� benzyloxymethanol – 0,01% - zaliczony do grupy 

węglowodorów aromatycznych – 0,5 Mg x 0,01% = 0,00005 

Mg = 0,05 kg : 4 emitory = 0,0125 kg : 3120 h/rok = 

0,000004 kg/h 

Substancje zanieczyszczające z procesu klejenia wprowadzane są do 

powietrza w następujący sposób: 

− dwoma emitorami o wysokości 8 m i średnicy na wylocie 0,50 m 

(emitory E3, E4), 

− emitorem o wysokości 8 m i średnicy na wylocie 0,50 m (emitor E5), 

− emitorem o wysokości 8 m i średnicy na wylocie 0,50 m (emitor E6). 

Zestawienie emisji z procesu klejenia przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 7 Zestawienie emisji z procesu klejenia 

Nr 
emito

ra 

Opis 
emitora 

Parametry 
emitora 

wysokość 
(m)/ 

średnica 
(m) 

Temper
atura  

°K 

Emitowana 
substancja 

Emisja 
godzinowa 

kg/h 

Czas 
pracy  
w roku 
h/rok 

Emisja 
roczna  
Mg/rok 

Parametr 
emitora 

K 

Prędkość 
na 

wylocie z 
emitora 

m/s 

E2 
Emitor 
klejarni 

8,0 / 0,50 293 

2-chlorobuta-1,3-dien 
(chloropren) 

Węglowodory alifatyczne 
Węglowodory 
aromatyczne 

0,05938 
0,00014 
0,000004 

3120 
0,18527 
0,00044 
0,00001 

emitor 
otwarty 

7,8 

E3 
Emitor 
klejarni 

8,0 / 0,50 293 

2-chlorobuta-1,3-dien 
(chloropren) 

Węglowodory alifatyczne 
Węglowodory 
aromatyczne 

0,05938 
0,00014 
0,000004 

3120 
0,18527 
0,00044 
0,00001 

emitor 
otwarty 

7,8 

E4 
Emitor 
klejarni 

8,0 / 0,50 293 

2-chlorobuta-1,3-dien 
(chloropren) 

Węglowodory alifatyczne 
Węglowodory 
aromatyczne 

0,05938 
0,00014 
0,000004 

3120 
0,18527 
0,00044 
0,00001 

emitor 
otwarty 

7,8 

E5 
Emitor 
klejarni 

8,0 / 0,50 293 

2-chlorobuta-1,3-dien 
(chloropren) 

Węglowodory alifatyczne 
Węglowodory 
aromatyczne 

0,05938 
0,00014 
0,000004 

3120 
0,18527 
0,00044 
0,00001 

emitor 
otwarty 

7,8 
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Warunki wprowadzania do powietrza zanieczyszczeń z procesu 

klejenia elementów z pianki. 

Prędkość gazów na wylocie z emitora. 

v = Vsg/ F 

gdzie: 

Vsg - wydajność wentylatora wyciągowego - 5500 m3/h 

F - powierzchnia przekroju emitora  

F= Ti • d2/4 - Ti • 0,52/4 = 0,196 3 5 m2 

Prędkość gazów na wylocie każdego z czterech emitorów klejami 

(E2,E3,E4 i E5) wynosi: 

v = 7,8 m/s 

Temperatura gazów wylotowych jest równa temperaturze w 

pomieszczeniu klejami i wynosi: 

T = 293 K 

Zestawienie emisji z procesu produkcyjnego i parametrów emitorów 

E1-E5 i E15-E17 (emitory emisji niezorganizowanej i zorganizowanej  

z sezonowni) przedstawiono tabeli poniżej. 
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Tabela 8 Zestawienie emisji z procesu produkcyjnego i parametrów emitorów E1-E5 i E15-E17 

Nr 
emito

ra 
Opis emitora 

Parametry 
emitora 

wysokość 
(m)/ 

średnica (m) 

Tempera
tura  

°K 
Emitowana substancja 

Emisja 
godzinowa 

kg/h 

Czas pracy 
w roku 
h/rok 

Emisja roczna  
Mg/rok 

Parametr 
emitora K 

Prędkość 
na wylocie 
z emitora 

m/s 

E1 

Emitor 
technologiczny 
Z filtrem 

węglowym 

25 / 1,5 298,2 
Toluilenodwuizocyjanian (TDI) 

Węglowodory alifatyczne 
Chlorek metylenu (dichlorometan) 

0,0072 
0,02 

0,27099 
650 

0,00468 
0,013 
0,1761 

emitor 
otwarty 

14,89 

E2 
Emitor 
klejarni 

8,0 / 0,50 293 

2-chlorobuta-1,3-dien (chloropren) 
Węglowodory alifatyczne 

Węglowodory aromatyczne 
 

0,05938 
0,00014 
0,000004 

3120 
0,18527 
0,00044 
0,00001 

emitor 
otwarty 

7,8 

E3 
Emitor 
klejarni 

8,0 / 0,50 293 

2-chlorobuta-1,3-dien (chloropren) 
Węglowodory alifatyczne 

Węglowodory aromatyczne 
 

0,05938 
0,00014 
0,000004 

3120 
0,18527 
0,00044 
0,00001 

emitor 
otwarty 

7,8 

E4 
Emitor 
klejarni 

8,0 / 0,50 293 

2-chlorobuta-1,3-dien (chloropren) 
Węglowodory alifatyczne 

Węglowodory aromatyczne 
 

0,05938 
0,00014 
0,000004 

3120 
0,18527 
0,00044 
0,00001 

emitor 
otwarty 

7,8 

E5 
Emitor 
klejarni 

8,0 / 0,50 293 

2-chlorobuta-1,3-dien (chloropren) 
Węglowodory alifatyczne 

Węglowodory aromatyczne 
 

0,05938 
0,00014 
0,000004 

3120 
0,18527 
0,00044 
0,00001 

emitor 
otwarty 

7,8 

E15 

Emisja 
niezorganizow

anie z 
sezonowni 

7x3,1 293 
Chlorek metylenu (dichlorometan) 

 

0,0015444 8760 0,0135 
emitor 
boczny 

0,01 m3/s 

E16 
Emitor w 
sezonowni 

0,56 293 
Chlorek metylenu (dichlorometan) 

0,007852 5110 0,04 

emitor 
boczny 

0,05281 

m3/s 

E17 
Emitor w 
sezonowni 

0,56 293 
Chlorek metylenu (dichlorometan) 

0,008156 5110 0,04168 

emitor 
boczny 

0,05281 

m3/s 
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Wielkość emisji i warunki wprowadzania do powietrza 

zanieczyszczeń z procesu spalania gazu ziemnego w źródłach 

energetycznych 

Źródłami emisji do powietrza z procesu spalania gazu ziemnego na 

terenie przedsięwzięcia są: 

− Kocioł mocy 200 kW – emitor E6 – czas pracy 8760h/r, w tym z 

obciążeniem 30 % (okres letni)  przez 4380 h/r oraz 4380 h/r – praca z 

obciążeniem 90 % (okres zimowy), ή = 92 % 

− Kocioł mocy 732 kW – emitor E7 – czas 4380 h/r – praca z obciążeniem 

90 %, ή = 92 % 

− Centrala wentylacyjna o mocy 103 kW - emitor E8 i E9, E10 – czas 4380 

h/r – praca z obciążeniem 90 %, ή = 86 % 

− Centrala wentylacyjna o mocy 49,5 kW - emitor E11 i E12 – czas 4380 

h/r – praca z obciążeniem 90 %, ή = 86 %. 

Obliczenia wykonano w oparciu o następujące parametry:  

wartość opałowa - 34500 kJ/m3 

Ilość spalanego gazu ziemnego obliczono z zależności: 

gdzie: 

Q- znamionowa wydajność cieplna kotła lub centrali wentylacyjnej 

Wrz. = 34500 kJ/m3 - wartość opałowa gazu ziemnego 

ή - sprawność energetyczna  

B - ilość gazu ziemnego spalanego w kotle  

w - wskaźniki emisji dla gazu wg KOBIZE 

Ψ – obciążenie kotła 

S – zawartość siarki = 40 mg/m3 

E – emisja  

E = B x w [kg/h] 

Wielkość emisji zestawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 9 Emisje ze źródeł energetycznych – emitory E6-E12 
 

Substancja 
Zużycie paliwa 

[m3/h] 
Wskaźnik wg 

KOBIZE [g/m3] 
Emisja godzinowa 

[kg/h] 

Emisja roczna dla 
okresu letniego i 

zimowego 
[Mg] 

E6 okres  letni - 4380 h/r 

CO 

11,3 

0,3 0,0033809 0,05923 

pył ogółem i 
PM10 

0,0005 0,0000056 0,0001 

PM 2.5 90% PM10 0,0000051 0,00009 

SO2 0,8 0,0090157 0,15795 

Nox/NO2 1,52 0,0171297 0,30011 

E6 okres  zimowy - 4380 h/r 

CO 

33,8 

0,3 0,0101426 - 

pył ogółem i 
PM10 

0,0005 0,0000169 - 

PM 2.5 90% PM10 0,0000152 - 

SO2 0,8 0,0270470 - 

Nox/NO2 1,52 0,0513892 - 

E7 -4380 h/r 

CO 

123,74 

0,3 0,0371219 0,16259 

pył ogółem i 
PM10 

0,0005 0,0000619 0,000271 

PM 2.5 90% PM10 0,0000557 0,000244 

SO2 0,8 0,0989919 0,43358 

Nox/NO2 1,52 0,1880845 0,82381 

E8, E9, E10 -4380 h/r 

CO 

17,4 

0,3 0,0052234 0,0228787 

pył ogółem i 
PM10 

0,0005 0,0000087 0,0000381 

PM 2.5 90% PM10 0,0000078 0,0000343 

SO2 0,8 0,0139292 0,0610098 

Nox/NO2 1,52 0,0264654 0,1159187 

E11, E12-4380 h/r 

CO 

8,4 

0,3 0,0025103 0,0109951 

pył ogółem i 
PM10 

0,0005 0,0000042 0,0000183 

PM 2.5 90% PM10 0,0000038 0,0000165 

SO2 0,8 0,0066941 0,0293203 

Nox/NO2 1,52 0,0127188 0,0557085 
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Parametry emitorów ze źródeł energetycznych 

W tabeli poniżej przedstawiono parametry emitorów. 

Tabela 10 Parametry emitorów ze źródeł energetycznych 

Nr emitora Opis emitora 

Parametry 
emitora 

wysokość (m)/ 
średnica (m) 

Temperat
ura spalin 

°K 

Ilość spalin 
m3/h 

Ilość spalin 
gorących: 

m3/h 

Powierzchnia 
przekroju 

emitora m2 

Prędkość 
spalin na 
wylocie z 

emitora m/s 

Parametr 
emitora K 

Graniczna 
prędkość 

wylotu spalin 
m/s 

E6 
Emitor 

kotłowni  
200 kW 

7,85 / 0,20 435 
158,9 
476,7 

253,1 
759,6 

0,03142 
2,2 
6,7 

K=0 emitor 
zadaszony 

1,7 

E7 
Emitor 

kotłowni  
732 kW 

8,0 / 0,30 435 1744,7 2799,2 0,07068 11,0 K=0 emitor 
zadaszony 

1,7 

E8 

Emitor 
centrali 

wentylacyjnej 
103 kW 

7,30 / 0,15 438 245,5 393,8 0,01767 6,2 
K=0 emitor 
zadaszony 

1,6 

E9 

Emitor 
centrali 

wentylacyjnej 
103 kW 

5,30 / 0,20 438 

245,5 393,8 

0,031416 3,5 
K=0 emitor 
zadaszony 

1,4 

E10 

Emitor 
centrali 

wentylacyjnej 
103 kW 

5,30 / 0,20 438 

245,5 393,8 

0,031416 3,5 
K=0 emitor 
zadaszony 

1,4 

E11 

Emitor 
centrali 

wentylacyjnej 
49,5 kW 

4,60 / 0,13 438 189,3 189,3 0,013273 4,0 
K=0 emitor 
zadaszony 

1,2 

E12 

Emitor 
centrali 

wentylacyjnej 
49,5 kW 

4,60 / 0,13 438 189,3 189,3 0,013273 4,0 
K=0 emitor 
zadaszony 

1,2 
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Warunki wprowadzania do powietrza gazów i pyłów z instalacji 

kotłowni i instalacji central wentylacyjnych 

Ilość spalin z procesu spalania gazu ziemnego: 

Vsp= 0,446+1,09 • Wrz/1000+(λ -1 )• (1,09-Wrz/1000-0,28) Nm3/Nm3 - 

dla paliwa gazowego 

gdzie: 

Wrz - wartość opałowa gazu ziemnego, 

λ = 1,1 - współczynnik nadmiaru powietrza dla gazu ziemnego,  

Vsp= 14,1 Nm3/m3 gazu ziemnego 

Ilość spalin: 

Vsp= Vsp x B 

Ilość spalin gorących: 

Vsg= Vsp x T/273 

gdzie: 

T - temperatura spalin na wylocie z emitora 

Temperaturę spalin na wylocie z emitora ustalono w oparciu o 

temperaturę spalin za kotłem lub urządzeniem grzewczym central 

wentylacyjnych 443 K i jej spadek w czasie przepływu przez emitor - 1,0 

deg/mb dla emitora stalowego. 

Prędkość spalin na wylocie z emitorów obliczono z zależności: gdzie: 

v = Vsg/ F 

gdzie: 

F - powierzchnia przekroju emitora  

F = n • d2/4 - dla emitora o przekroju koła 

 gdzie: d - średnica emitora 

Graniczna prędkość wylotu spalin: 

Vgr = 0,5 x h0,6 
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Emisje niezorganizowane 

Przyjęto, że w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin dnia przyjedzie na 

teren zakładu 15 samochodów osobowych i 23 samochody ciężarowe, zaś w 

porze nocy 15 samochodów osobowych. 

Stąd w ciągu najbardziej obciążonej godziny: 

– 10 pojazdów ciężarowych w ciągu dnia, 

– 10 pojazdów osobowych w ciągu dnia, 

– 10 pojazdów osobowych w ciągu nocy. 

Do obliczeń emisji zanieczyszczeń związanych z ruchem pojazdów 

po terenie planowanego przedsięwzięcia wykorzystano wskaźniki określone 

w opracowaniu pt. „Opracowanie charakterystyk emisji zanieczyszczeń 

z silników spalinowych pojazdów samochodowych” sporządzonym przez 

Prof. nzw. dr hab. inż. Zdzisława Chłopka w Warszawie w kwietniu 2007 r. 

Tabela 11 Wskaźniki emisji dla pojazdów spalinowych (źródło: „Opracowanie 
charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów 
samochodowych” Prof. nzw. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek, Warszawa, 
kwiecień 2007 r.) 

Substancja 
Wskaźnik dla pojazdów 

osobowych [g/km] 
Wskaźnik dla pojazdów 

ciężarowych [g/km] 
NOx 0,18928 3,45406 
benzen 0,00432 0,02200 
CO 1,53130 1,04446 
Pył PM10 0,00443 0,13379 
SO2 0,00677 0,01936 

 

Założono, że udziały emisji ditlenku azotu w tlenkach azotu i udział pyłu 

PM10 w pyle ogółem wynosi 100 %. Pył PM 2.5 stanowi 93 % pyłu PM10. 

Emisję godzinową, a na jej podstawie roczną, obliczono za pomocą 

wzoru: 

E = Wi x L x Ni x k/ 1000 [kg/h] 

gdzie: E – emisja substancji [kg/h], 

Wi – wskaźnik emisji substancji i [g/km], 

L – długość odcinka drogi [km], 

Ni – natężenie ruchu pojazdów i [pojazdy rzeczywiste/h] 

k – współczynnik bezwymiarowy 0,95 
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Emisja z ruchu pojazdów po drodze o długości: 

- odcinek E13 – emitor liniowy 140 m, 

Odcinek E14 – emitor liniowy 290 m. 

Emisja do powietrza dla ww odcinków będzie na poziomie 

przedstawionym w tabeli poniżej, zakładając czas ruchu w ciągu 4160 (52 

tygodnie po 5 dni pracy x 16 h/dobę) w roku godzin/dzień i 1040 godzin/noc 

w ciągu całego roku (52 tygodnie x 5 dni x 4 godzin/noc). 

Tabela 12 Emisja z ruchu pojazdów na terenie przedsięwzięcia – odcinek E13 – 140 m 

Substancja 
Emisja godzinowa 

dzień [kg/h] 
Emisja godzinowa 

noc [kg/h] 
Emisja roczna 

[Mg/rok] 

NO2 0,0048456 0,0002517 0,02042 

CO 0,0034258 0,0020366 0,01637 

pył PM10 0,0001838 0,0000059 0,00077 

SO2 0,0000348 0,0000090 0,00004 

benzen 0,0000350 0,0000057 0,00004 

pył PM 2,5 0,0001710 0,0000055 0,00018 

 

Tabela 13 Emisja z ruchu pojazdów na terenie przedsięwzięcia – odcinek E14 – 290 m 

Substancja 
Emisja godzinowa 

dzień [kg/h] 
Emisja godzinowa 

noc [kg/h] 
Emisja roczna 

[Mg/rok] 

NO2 0,0100374 0,0005215 0,04230 

CO 0,0070962 0,0042187 0,03391 

pył PM10 0,0003808 0,0000122 0,00160 

SO2 0,0000720 0,0000187 0,00009 

benzen 0,0000725 0,0000119 0,00008 

pył PM 2,5 0,0003541 0,0000114 0,00037 

 

W celu ustalenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.  

w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 

Nr 16, poz. 87), w tabeli poniżej przedstawiono obliczenia emisji z ruchu 

pojazdów na powierzchni terenu, dla zastępczych emitorów liniowych 

rozstawionych min co 15 m. Program Operat Fb rozstawił automatycznie 

emitory liniowe co 10 m. 
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2.6.3 Emisja hałasu 

Etap realizacji  

Emisja hałasu, jaka wystąpi w czasie rozbudowy zakładu do produkcji 

pianki poliuretanowej VITA POLYMERS POLAND Sp. z o.o. będzie związane z 

przygotowaniem placu do budowy obiektów i infrastruktury. Klimat 

akustyczny będzie kształtowany głównie przez pracujący sprzęt i pojazdy 

technologiczne oraz środki transportu dowożące materiały budowlane, np. 

samochody samowyładowcze. Pojazdy technologiczne jak również środki 

transportu stanowią źródła hałasu o poziomie 88 - 95 dB. Należy jednak 

zaznaczyć, że będą one pracowały wyłącznie w trakcie realizacji rozbudowy 

obiektów wraz z infrastrukturą. 

Etap eksploatacji 

Obliczenia imisji zanieczyszczeń do powietrza wykonano ponownie  

z uwagi na nieuwzględnienie w KIP dwóch wentylatorów zlokalizowanych  

w istniejącej sezonowni (załącznik 5.1). 

Źródłami emisji hałasu na terenie zakładu będą: 

- urządzenia zlokalizowane w budynkach – budynek źródło 

(oznaczenia numerowanych budynków wg załącznika nr 5.1 i 5.2): 

- pomieszczenia filtra głównego (1) – 85,0 dB 

- hala produkcji (2) – 76,4 dB 

- krajalnia L6 z klejarnią (3) – 81,4 dB 

- sezonownia bloków (4) – 76,3 dB 

- krajalnia L4 (5) - 81,2 dB 

- pompowni instalacji tryskaczowej (6) – 85,0 dB 

- sezonowni bloków – projektowana (7) – 76,3 dB 

Dla każdej ze ścian obliczono średnią izolacyjność i przedstawiono 

w kolejnej tabeli. 
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Tabela 14 Średnia izolacyjność ścian 

 
Lp. 

Obiekt 
Powierzchnia 
pomieszczenia 

Sc (m2) 

A – chłonność 
akustyczna 

pomieszczenia 

R – stała 
akustyczna 

pomieszczenia 

Nr 
ściany 

Lwew 
(dB) 

1. 
Pomieszczenie filtra 

głównego (1) 
337 50 60 

1 82,1 
2 83,2 
3 82,1 
4 83,2 
5 80,5 

2. Hala produkcji (2) 2180 327 385 

1 72,4 
2 69,7 
3 72,4 
4 69,7 
5 68,9 

3. 
Krajalnia L6 z klejarnią 

(3) 
1486 223 262 

1 77,5 
2 76,1 
3 77,5 
4 76,1 
5 74,0 

4. Sezonownia bloków (4) 2168 325 382 

1 69,8 
2 72,4 
3 69,8 
4 72,4 
5 68,8 

5. Krajalnia L4 (5) 856 128 151 

1 78,5 
2 76,5 
3 78,5 
4 76,5 
5 74,3 

6. 
Pompownia instalacji 

tryskaczowej (6) 
172 26 30 

1 84,6 
2 85,9 
3 84,6 
4 85,9 
5 81,8 

7. Sezonownia bloków (7) 3489 523 616 

1 69,0 
2 70,5 
3 69,0 
4 70,5 
5 68,7 

 

Poziom dźwięku wewnętrznego dla każdej ze ścian przedstawiano 

poniżej. 

Tabela 15 Poziom dźwięku wewnętrznego dla każdej ze ścian w budynkach 

Lp. Obiekt 
Ściany R – (średnia) izolacyjność 

akustyczna [dB] nr kierunek 

1. 
Pomieszczenie filtra 

głównego (1) 

1 od strony północnej 35 
2 od strony południowej 35 
3 od strony wschodniej 35 
4 od strony zachodniej 35 
5 dach 28 

2 Hala produkcji (2) 

1 od strony północnej 35 
2 od strony południowej 35 
3 od strony wschodniej 35 
4 od strony zachodniej 35 
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Lp. Obiekt 
Ściany R – (średnia) izolacyjność 

akustyczna [dB] nr kierunek 
5 dach 28 

3. 
Krajalnia L6 z 
klejarnią (3) 

1 od strony północnej 35 
2 od strony południowej 35 
3 od strony wschodniej 35 
4 od strony zachodniej 35 
5 dach 28 

4. Sezonownia bloków (4) 

1 od strony północnej 35 
2 od strony południowej 35 
3 od strony wschodniej 35 
4 od strony zachodniej 35 
5 dach 28 

5. Krajalnia L4 (5) 

1 od strony północnej 35 
2 od strony południowej 35 
3 od strony wschodniej 35 
4 od strony zachodniej 35 
5 dach 28 

6. 
Pompownia instalacji 

tryskaczowej (6) 

1 od strony północnej 35 
2 od strony południowej 35 
3 od strony wschodniej 35 
4 od strony zachodniej 35 
5 dach 28 

7. Sezonownia bloków (7) 

1 od strony północnej 28 
2 od strony południowej 28 
3 od strony wschodniej 28 
4 od strony zachodniej 28 
5 dach 28 

 

- urządzenia zlokalizowane na zewnątrz  

� 5 szt. wentylatorów mechanicznych – LAwegiD = 63,0 dB; LAwegiN = 

63,0 dB; 

� 2 szt. wentylatorów mechanicznych – LAwegiD = 69,0 dB; LAwegiN = 

69,0 dB; 

- ruch środków transportu: 

Poziomy mocy akustycznych pojazdów poruszających się po terenie 

zakładu przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 16 Poziomy mocy akustycznych pojazdów poruszających się po terenie zakładu 

Operacja Moc akustyczna, dB Czas operacji, s 
Pojazdy lekkie 

Start 85,8 5 
Hamowanie 79,4 3 

Jazda po terenie, manewrowanie 82,0 zależy od długości drogi 
Pojazdy ciężkie 

Start 100,8 5 
Hamowanie 94,0 3 

Jazda po terenie, manewrowanie 96,5 zależy od długości drogi 
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Do obliczeń przyjęto: 

- ruch jednostajnie przyspieszony: 0 %, 

- ruch jednostajnie opóźniony: 0 %, 

- ruch ze stałą prędkością: 100 %. 

Średni poziom mocy akustycznej pojazdów wynosi: 

- dla pojazdów ciężkich - LWA = 96,5 dB. 

- dla pojazdów lekkich - LWA = 82,0 dB. 

Przyjęto, że w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin dnia przyjedzie na 

teren zakładu 15 samochodów osobowych i 23 samochody ciężarowe, zaś 

w porze nocy 15 samochodów osobowych. 

Wartość równoważnego poziomu źródła zastępczego dla środków 

transportu wyniósł:  

- pojazdy ciężarowe i osobowe (1-2) LAweqiD = 71,2 dB, 

- pojazdy ciężarowe (3-9) LAweqiD = 62,2 dB, 

- pojazdy ciężarowe (10-33) LAweqiD = 70,6 dB, 

- pojazdy osobowe (1-26) LAweqiN = 63,8 dB. 

Wyniki obliczeń akustycznych zebrano w tabelach załączonych do 

opracowania (załączniki nr 5.1.1; 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1). 

Obliczenia imisji hałasu oraz symulacje komputerowe przeprowadzono 

w oparciu o program SON2. Obliczenia wykonano na wysokości 4,0 m na 

granicy działki inwestycji oraz przy budynkach na terenie zabudowy 

mieszkaniowo – usługowej. 

W obliczeniach uwzględniono halę produkcji (1), pomieszczenie filtra 

głównego (2), krajalnię L6 z klejarnią (3), sezonownię bloków (4), krajalnię L4 

(5), pompownię instalacji tryskaczowej (6), sezonownię bloków - 

projektowaną(7) jako budynek źródło obciążone całkowitą emisją od 

urządzeń w nich zlokalizowanych. Źródła ruchome zastąpiono modelem 

złożonym łącznie z 33 zastępczych punktowych źródeł dźwięku w porze dnia 

i 26 zastępczych punktowych źródeł dźwięku w porze nocy umieszczonych 

na wysokości 1 m nad poziomem terenu (1-33/1-26). Wentylatory zastąpiono 

punktowym źródłem dźwięku złożonych z 7 źródeł zastępczych (34-40/27-

33). Źródła umieszczono na dachu sezonowni bloków na wysokości 4,5 m 
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(34/27), na dachu krajalni (35-38/28-31) na wysokości 5,5 m nad poziomem 

terenu oraz w ścianach sezonowni na wysokości 0,2 m (39-40/32-33). 

W obliczeniach uwzględniono budynki towarzyszące (1-17) jako ekran 

akustyczny. 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdza się, że inwestycja 

polegająca na rozbudowie zakładu do produkcji pianki poliuretanowej VITA 

POLYMERS POLAND nie będzie powodować przekroczeń wartości 

dopuszczalnych norm hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 

roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 

2014 poz. 112) (załączniki nr 5.1 – 5.4.1). 

2.6.4 Emisja odpadów 

Etap realizacji i likwidacji 

Według ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wytwórca 

odpadów jest zobowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie 

odpadami oraz może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami 

wyłącznie uprawnionym podmiotom. 

Okres realizacji przedsięwzięcia oszacowano na ok. 5 miesięcy. W tym 

czasie na plac budowy będą dowożone materiały budowlane i elementy 

instalacji, wykonywane i wypełniane wykopy, zabezpieczenia i utwardzenia 

powierzchni. Plac budowy będzie zlokalizowany na terenie przeznaczonym 

pod planowane przedsięwzięcie. 

Masy ziemne w postaci niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów 

występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót 

budowlanych zostaną w całości zagospodarowane w stanie naturalnym do 

wyrównania powierzchni na terenie przedmiotowej inwestycji. 

Ilość odpadów, jaka zostanie wytworzona na tym etapie realizacji 

przedsięwzięcia, będzie uzależniona od rodzaju i gatunku materiałów oraz od 

jakości pracy wykonawców robót. 

Przewożone materiały będą zabezpieczone przed zawilgoceniem, 

zabrudzeniem ora Tabela uwzględnia emisję odpadów z rozbiórki budynków  

i linii prod.). 
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Tabela 17 Szacunkowe ilości odpadów wytwarzanych na etapie realizacji planowanego 
przedsięwzięcia oraz sposoby ich magazynowania i zagospodarowania 

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu Ilość 

[Mg] 
Sposób 

magazynowania 
Sposób 

zagospodarowania 

15 01 01 

Opakowania z 
papieru i tektury 
(kartony, papier, 
opakowania 
tekturowe) 

0,4 

Zamknięty 
pojemnik lub 
utwardzone 

miejsce 
zabezpieczone 
przed wpływem 

warunków 
atmosferycznych 

Wytwórca odpadów 
(firma prowadząca 
prace rozbiórkowe 

i budowlane) 
będzie 

przekazywać 
odpady firmom 
posiadającym 

stosowne 
zezwolenia na ich 

dalsze 
przetwarzanie (w 

tym przede 
wszystkim odzysk). 

Odpady będą 
zabezpieczone 

przed zmieszaniem 
a także przed 

zawilgoceniem, 
zabrudzeniem i 

przed wydostaniem 
się z platform 

pojazdów. 

15 01 02 

Opakowania z 
tworzyw sztucznych 
(butelki, pojemniki, 
elementy użyte do 
wykończenia 
budynków) 

0,5 

Zamknięty 
pojemnik lub 
utwardzone 

miejsce 
zabezpieczone 
przed wpływem 

warunków 
atmosferycznych 

15 01 03 
Opakowania z 
drewna (zniszczone 
palety) 

1,5 

Wyznaczone, 
utwardzone 

miejsce na placu 
budowy 

15 01 04 
Opakowania z 
metali (puszki, 
wiadra, pojemniki) 

1,5 

Wyznaczone, 
utwardzone 

miejsce na placu 
budowy 

15 01 06 Zmieszane odpady 
opakowaniowe 0,3 

Zamknięty 
pojemnik lub 
utwardzone 

miejsce 
zabezpieczone 
przed wpływem 

warunków 
atmosferycznych 

15 02 03 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny 
do wycierania 
i ubrania ochronne 
inne niż 
wymienione w 15 
02 02 

0,2 

Zamknięty 
pojemnik na 

terenie 
utwardzonym, 
zabezpieczony 
przed wpływem 

warunków 
atmosferycznych 

17 01 07 

Zmieszane odpady 
z betonu, gruzu 
ceglanego, 
odpadowych 
materiałów 
ceramicznych i 
elementów 
wyposażenia inne 
niż wymienione w 
17 01 06 (elementy 
budowlane) 

 

100 

Wyznaczone, 
utwardzone 

miejsce na placu 
budowy 
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17 02 01 
Drewno (resztki 
desek, elementów 
drewnianych) 

2,5 

Wyznaczone, 
utwardzone 

miejsce na placu 
budowy 

17 04 02 
Aluminium 
(elementy 
budowlane) 

1 

Wyznaczone, 
utwardzone 

miejsce na placu 
budowy 

17 04 05 
Żelazo i stal 
(elementy instalacji) 

7,5 

Wyznaczone, 
utwardzone 

miejsce na placu 
budowy 

17 04 07 
Mieszaniny metali 
(elementy instalacji) 

5 

Wyznaczone, 
utwardzone 

miejsce na placu 
budowy 

17 04 09* 

Odpady metali 
zanieczyszczone 
substancjami 
niebezpiecznymi 

1,5 

Wyznaczone, 
utwardzone 

miejsce na placu 
budowy. Odpady 
gromadzone w 
pojemnikach 

zabezpieczających 
przed wyciekiem 
substancji oraz 
zabezpieczonych 
przed czynnikami 
atmosferycznymi 

(np. deszcz). 
* odpady niebezpieczne 

Odpady wytworzone na etapie realizacji będą zagospodarowane przez 

firmę budowlaną. Zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt 32) ustawy o odpadach 

wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie 

budowy, rozbiórki, remontu obiektów, […] sprzątania, konserwacji i napraw 

jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi 

stanowi inaczej. Na terenie przedsięwzięcia nie będzie prowadzony odzysk. 

Wykonawca zagwarantuje usunięcie odpadów po zakończeniu prac, 

których czas trwania jest oceniany na ok. 5 miesięcy. Na terenie zaplecza 

będzie utrzymywany utrzymany porządek, odpady będą magazynowane 

w sposób zabezpieczający je przed rozwiewaniem i zanieczyszczaniem gleby, 

powierzchni ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych. Organizacja prac 

będzie prowadzona w taki sposób, aby okres magazynowania odpadów był 

jak najkrótszy. Postępowanie z odpadami będzie zgodne z ustawą 

o odpadach. Przed przekazaniem odpadów należy zweryfikować, czy odbiorca 

posiada wpis do rejestru BDO. 
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Wykonawca prac budowlanych nie będzie prowadził odzysku odpadów 

we własnym zakresie. Podczas transportu, odpady powinny być 

zabezpieczone przed zmieszaniem, a także przed wypadaniem z pojazdu je 

transportującego. 

Odpady powinny być przekazane do instalacji posiadających stosowne 

wpisy do rejestru BDO w zakresie przetwarzania odpadów. Odpady powinny 

być w pierwszej kolejności poddawane procesom odzysku, natomiast 

unieszkodliwianiu jedynie w przypadku, gdy nie ma możliwości ich 

ponownego wykorzystania. 

Wykonawca prac powinien prowadzić ewidencję odpadów poprzez 

karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów.  

Na obecnym etapie procesu inwestycyjnego nie został jeszcze 

wyłoniony wykonawca, nie można więc szczegółowo określić faktycznego 

dalszego zagospodarowania odpadów. Emisje związane z etapem realizacji 

ustaną z chwilą zakończenia prac budowlanych. 

Odpady remontowo - budowlane mogą być przekazywane na zasadach 

określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 

2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym 

przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku bądź 

przekazywane uprawnionym odbiorcom. 

Prawidłowa gospodarka odpadami powstającymi w wyniku rozbiórki 

i demontażu jest podstawowym działaniem minimalizującym uciążliwości tej 

fazy przedsięwzięcia dla środowiska i warunków życia ludzi. Gospodarka 

odpadami polegać będzie na stosowaniu segregacji odpadów oraz 

przekazaniu odpadów do unieszkodliwienia lub gospodarczego 

wykorzystania.  

Odpady z likwidacji przedsięwzięcia w pierwszej kolejności należy 

poddać odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy 

lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych  

to odpady te należy poddać innym procesom odzysku. Odpady, których 

poddanie odzyskowi nie było możliwe, powinny być tak unieszkodliwione, 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu 
produkcji pianki poliuretanowej VITA POLYMERS POLAND Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym 

Oddział w Lublinie 

 

70 

aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwianie w inny 

sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z 

przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. 

Etap eksploatacji 

Źródłem powstawania odpadów w zakładzie są procesy technologiczne 

realizowane w eksploatowanej instalacji do produkcji pianki poliuretanowej, 

instalacji pomocniczej do klejenia wyrobów z pianki oraz procesy pomocnicze 

towarzyszące produkcji tj. eksploatacja i utrzymanie maszyn w ruchu, 

gospodarka magazynowa oraz prace administracyjno- biurowe. Są to odpady 

inne niż niebezpieczne oraz odpady niebezpieczne. 

Podstawowy strumień odpadów powstających w zakładzie to odpady 

związane z procesem produkcyjnym, stanowią one ponad 90% całkowitej 

masy powstających w instalacji odpadów. 

Źródłami powstawania odpadów na terenie zakładu są procesy 

realizowane w związku z: 

� produkcją pianki poliuretanowej, 

� funkcjonowaniem krajalni, 

� gospodarką magazynową, 

� eksploatacją maszyn, środków transportu i urządzeń. 

Funkcjonowanie zakładu powoduje wytwarzanie głównie 

następujących odpadów: 

� odpady produkcyjne i ekploatacyjne, 

� odpady opakowaniowe,  

� sorbenty, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne, 

� zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz jego elementy. 

W dalszej części opracowania przedstawiono charakterystykę odpadów 

powstających w związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia odpadów, ich 

kody, ilość powstających rocznie odpadów, opis ich składu oraz sposoby 

magazynowania i dalszego zagospodarowania. 
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Tabela 18 Odpady inne niż niebezpieczne przewidziane do wytwarzania w związku 
z eksploatacją instalacji 

Kod 
odpadu 

Grupy, podgrupy i rodzaje 
odpadów 

Charakterystyka 

07 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu 
chemii organicznej 

07 02 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz 
kauczuków i włókien syntetycznych 

07 02 80 
Odpady z przemysłu gumowego 
i produkcji gumy 

Odpad stanowią zużyte pasy transmisyjne linii 
technologicznej. 

Produkty polimeryzacji lub kopolimeryzacji związków 
organicznych, pochodne izoprenu. Stan skupienia: 

stały. 

07 02 99 Inne niewymienione odpady 
Odpad stanowią: zanieczyszczony papier – celuloza 
z wtrąceniami elastomeru poliuretanowego, ubrania 

robocze. Stan skupienia: stały. 

15 
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i 
ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach 

15 01 
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami 
opakowaniowymi) 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

Odpad powstaje w produkcji formatek bonelli. Są to 
opakowania, do których są pakowane sprężyny 

wykorzystywane w produkcji. 
Celuloza. Stan skupienia: stały. 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

Odpad stanowią wyeksploatowane kontenery oraz 
worki big bag z polietylenu, w których dostarczane są 

surowce do produkcji pianki. 
Polietylen, polipropylen, poliester. Stan skupienia: 

stały. 

15 01 03 Opakowania z drewna 
Odpad stanowią drewniane palety, na których 
dostarczane są surowce w workach big bag. 

Celuloza. Stan skupienia: stały. 

15 01 04 Opakowania z metali 
Odpad stanowią puste beczki po dostarczanych do 
produkcji surowcach, m.in. pigmentach, aminach. 

Stal. Stan skupienia: stały. 

16 Odpady nie ujęte w innych grupach 

16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

16 02 14 
Zużyte urządzenia inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 
02 13 

Odpad stanowią zużyte urządzenia elektryczne, np. 
uszkodzone aparaty telefoniczne, drukarki, sprzęt 

AGD, drobne urządzenia technologiczne. 

16 02 16 
Elementy usunięte ze zużytych 
urządzeń inne niż wymienione 
w 16 02 15 

Odpad stanowią zużyte taśmy stalowe z krajarek do 
przecinania pianki. 

Złom metali, tworzywa sztuczne. Stan skupienia: stały. 

16 06 Baterie i akumulatory 

16 06 05 
Inne baterie i akumulatory Odpady związane z eksploatacją sprzętu biurowo-

pomiarowego. Zużyte baterie i akumulatory. 
Metale żelazne i nieżelazne. Stan skupienia: stały. 
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Tabela 19 Odpady niebezpieczne przewidziane do wytwarzania w związku 
z eksploatacją instalacji 

Kod 
odpadu 

Grupy, podgrupy i rodzaje 
odpadów 

Charakterystyka 

07 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu 
chemii organicznej 

07 02 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz 
kauczuków i włókien syntetycznych 

07 02 03* 

Rozpuszczalniki 
chlorowcoorganiczne, 
roztwory z przemywania 
i ciecze macierzyste 

Odpady powstają na linii technologicznej, po 
zakończeniu procesu, w trakcie przemywania kolektora 
oraz głowicy maszyny spieniającej. 
Odpad stanowi mieszaninę chlorku metylenu, polioli 
oraz innych substancji stosowanych do produkcji pianki 
poliuretanowej. Stan skupienia: półpłynny. 

07 02 09* 
Zużyte sorbenty i osady 
pofiltracyjne zawierające 
związki chlorowców 

Odpad stanowi zużyty wkład filtra węglowego. Odpad 
powstaje cyklicznie w wyniku wymiany złoża w 
adsorberze z węglem aktywnym (urządzeniu 
ograniczającym emisję zanieczyszczeń z produkcji pianki 
– maszyny spieniającej). 
Odpad stanowi węgiel aktywny z zaadsorbowanymi 
zanieczyszczeniami organicznymi, w tym zawierającymi 
związki chlorowców. Stan skupienia: stały. 

07 02 10* 
Inne zużyte sorbenty i osady 
pofiltracyjne 

Odpady stanowi zużyty neutralizator, którym jest ziemia 
okrzemkowa nasycona związkami amin z domieszką 
TDI. Odpad może powstać podczas rozlania substratów 
przy linii technologicznej. Stan skupienia: stały. 

13 
Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz 
grup 05, 12 i 19) 

13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne 

13 01 13* Inne oleje hydrauliczne 

Odpad powstaje w wyniku wymiany zużytego oleju 
hydraulicznego w maszynach roboczych.  
Węglowodory alifatyczne, aromatyczne, w tym WWA, 
produkty z przemian dodatków uszlachetniających, 
metale ciężkie. Stan skupienia: płynny. 

13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

13 02 08* 
Inne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 

Odpad powstaje w wyniku wymiany zużytego oleju w 
urządzeniach.  
Węglowodory alifatyczne, aromatyczne, w tym WWA, 
produkty z przemian dodatków uszlachetniających, 
metale ciężkie. Stan skupienia: płynny. 

15 
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i 
ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach 

15 01 
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami 
opakowaniowymi) 

15 01 10* 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

Odpady stanowią różnego rodzaju pojemniki z tworzyw 
sztucznych i metalowe, zanieczyszczone pozostałościami 
substancji niebezpiecznych używanych w procesie 
produkcyjnym. 
Stan skupienia: stały. 

15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 

15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne 
(w tym filtry olejowe nieujęte 

Odpady stanowią tkaniny – czyściwo, zanieczyszczone 
aminami, poliolami, olejami oraz zużyta odzież ochronna 
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Kod 
odpadu 

Grupy, podgrupy i rodzaje 
odpadów 

Charakterystyka 

w innych grupach), tkaniny 
do wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

pracowników. 
Filtry z masek przeciwgazowych – węgiel aktywny 
zawierający związki chlorowców, czyściwo 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Stan 
skupienia: stały. 

16 Odpady nieujęte w innych grupach 

16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy inne 
niż wymienione w 16 02 09 do 
16 02 12 

Odpady stanowią np. monitory, telewizory, zasilacze 
UPS, urządzenia zawierające rtęć, świetlówki. 
Szkło, elementy metalowe, tworzywa sztuczne, luminofor 
– halofosforan wapnia z rtęcią, metale ciężkie. Stan 
skupienia: stały. 

16 06 Baterie i akumulatory 

16 06 01* 
Baterie i akumulatory 
ołowiowe 

Odpad wytwarzany sporadycznie, w wyniku eksploatacji 
akumulatorowych wózków transportowych. 
Tworzywo – polipropylen, ebonit, wypracowany elektrolit 
– kwas siarkowy, tlenki i siarczan ołowiu, ołów i jego 
stopy z kadmem. Stan skupienia: stały. 

W kolejnych tabelach przedstawiono rodzaje i ilości odpadów 

przewidzianych do wytwarzania w skali roku [Mg/rok]. 

Tabela 20 Szacunkowa masa odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych do 
wytwarzania w związku z eksploatacją instalacji w skali roku 

Kod 
odpadu 

Rodzaje odpadów 
Ilość 

[Mg/rok] 

07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 1,8 

07 02 99 Inne niewymienione odpady 115,0 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 25,0 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 6,0 

15 01 03 Opakowania z drewna 6,0 

15 01 04 Opakowania z metali 3,5 

16 02 14 
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 
13 

3,5 

16 02 16 
Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione 
w 16 02 15 

3,0 

16 06 05 Inne baterie i akumulatory 0,03 
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Tabela 21 Szacunkowa masa odpadów niebezpiecznych przewidzianych do 
wytwarzania w związku z eksploatacją instalacji w skali roku 

Kod 
odpadu 

Rodzaje odpadów 
Ilość 

[Mg/rok] 

07 02 03* 
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory 
z przemywania i ciecze macierzyste 

6,0 

07 02 09* 
Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki 
chlorowców 

18,0 

07 02 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 1,3 

13 01 13* Inne oleje hydrauliczne 1,0 

13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 1,0 

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

4,2 

15 02 02*  

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

2,5 

16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne 
niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

0,9 

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,6 

2.6.5  Sposób zagospodarowania odpadów 

Odpady wytwarzane w zakładzie są przekazywane zewnętrznym 

odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów - ich odzysk, recykling lub 

unieszkodliwienie nie stwarzają zagrożenia dla życia, zdrowia i środowiska 

naturalnego. Wytwarzane odpady są zbierane w miejscach ich powstawania 

i odbierane bezpośrednio przez odbiorcę z miejsca powstawania lub 

magazynowania 

Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach i regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta Lublin (t.j., Obwieszczenie nr 

4/XL/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2018 r.). 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu 
produkcji pianki poliuretanowej VITA POLYMERS POLAND Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym 

Oddział w Lublinie 

 

75 

Magazynowanie odpadów będzie odbywać się zgodnie z wymaganiami 

w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, 

w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym 

stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady. 

Poszczególne rodzaje odpadów będą gromadzone selektywnie, w sposób 

eliminujący zmieszanie z innymi odpadami, zabrudzenie oraz 

zabezpieczający je przed działaniem czynników atmosferycznych do czasu 

zgromadzenia odpowiedniej ilości i przekazania przedsiębiorcom mającym 

uprawnienia do transportu odpadów. 

Na terenie zakładu wydzielono miejsca, w których są magazynowane 

odpady. Miejsca magazynowania odpadów są oznakowane, znajdują się na 

terenie utwardzonym w obrębie działek, do których Wnioskodawca ma tytuł 

prawny. Miejsca magazynowania zostały dobrane tak, aby wyeliminować 

możliwość oddziaływania odpadów na środowisko. 

Na terenie zakładu znajdują się 3 wydzielone miejsca przeznaczone do 

magazynowania odpadów: 

� przy hali produkcyjnej PPUR, 

� przy krajalni, 

� w budynku biurowym. 

Magazyny odpadów zostały zaznaczone w złączniku nr 1. Sposoby 

magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów 

niebezpiecznych przedstawiono w kolejnych tabelach. 

Tabela 22 Sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaje odpadów Sposób magazynowania odpadów 

1. 07 02 80 
Odpady z przemysłu 
gumowego 
i produkcji gumy 

Odpady będą magazynowane selektywnie 
w wyznaczonym, utwardzonym miejscu 

w szczelnych, opisanych pojemnikach, np. 
beczkach lub kontenerach. 

Odpady będą magazynowane na terenie 
ogrodzonego zakładu, w miejscu niedostępnym dla 

osób nieupoważnionych. 

2. 07 02 99 
Inne niewymienione 
odpady 

Odpady będą magazynowane selektywnie 
w wyznaczonym, utwardzonym miejscu 

w szczelnych, opisanych pojemnikach, np. 
beczkach lub kontenerach. 

Odpady będą magazynowane na terenie 
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Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaje odpadów Sposób magazynowania odpadów 

ogrodzonego zakładu, w miejscu niedostępnym dla 
osób nieupoważnionych. 

3. 08 03 18 

Odpadowy toner 
drukarski inny niż 
wymieniony w 
08 03 17 

Odpady będą magazynowane selektywnie 
w budynku biurowym, w zamykanym 

pomieszczeniu, w zamkniętych, szczelnych i 
opisanych pojemnikach (metalowych, z tworzyw 

sztucznych) Odpady będą magazynowane na 
terenie ogrodzonego zakładu, w miejscu 

niedostępnym dla osób nieupoważnionych.  

4. 15 01 01 
Opakowania z 
papieru i tektury 

Odpady będą magazynowane selektywnie 
w wyznaczonym, utwardzonym miejscu 

w szczelnych, opisanych pojemnikach, np. 
beczkach lub kontenerach. 

Odpady będą magazynowane na terenie 
ogrodzonego zakładu, w miejscu niedostępnym dla 

osób nieupoważnionych. 

5. 15 01 02 
Opakowania z 
tworzyw sztucznych 

Odpady będą magazynowane selektywnie 
w wyznaczonym, utwardzonym miejscu 

w szczelnych, opisanych pojemnikach, np. 
beczkach lub kontenerach. 

Odpady będą magazynowane na terenie 
ogrodzonego zakładu, w miejscu niedostępnym dla 

osób nieupoważnionych. 

6. 15 01 03 
Opakowania z 
drewna 

Odpady będą magazynowane selektywnie w sposób 
uporządkowany, luzem. 

Odpady będą magazynowane na terenie 
ogrodzonego zakładu, w miejscu niedostępnym dla 

osób nieupoważnionych. 

7. 15 01 04 Opakowania z metali 

Odpady będą magazynowane selektywnie 
w wyznaczonym, utwardzonym miejscu 

w szczelnych, opisanych pojemnikach, np. 
beczkach lub kontenerach lub luzem, w sposób 

uporządkowany, w boksie. 
Odpady będą magazynowane na terenie 

ogrodzonego zakładu, w miejscu niedostępnym dla 
osób nieupoważnionych. 

8 16 02 14 

Zużyte urządzenia 
inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 
13 

Odpady będą magazynowane selektywnie 
w budynku biurowym, w zamykanym 

pomieszczeniu, w zamkniętych, szczelnych 
i opisanych pojemnikach, workach z tworzyw 

sztucznych lub w sposób uporządkowany, luzem. 
Odpady będą magazynowane na terenie 

ogrodzonego zakładu, w miejscu niedostępnym dla 
osób nieupoważnionych. 

9 16 02 16 

Elementy usunięte ze 
zużytych urządzeń 
inne niż wymienione 
w 16 02 15 

Odpady będą magazynowane selektywnie 
w budynku biurowym, w zamykanym 

pomieszczeniu, w zamkniętych, szczelnych 
i opisanych pojemnikach, workach z tworzyw 

sztucznych lub w sposób uporządkowany, luzem. 
Odpady będą magazynowane na terenie 

ogrodzonego zakładu, w miejscu niedostępnym dla 
osób nieupoważnionych. 
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Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaje odpadów Sposób magazynowania odpadów 

10 16 06 05 
Inne baterie 
i akumulatory 

Odpady będą magazynowane selektywnie 
w budynku biurowym, w zamykanym 

pomieszczeniu, w zamkniętych, szczelnych 
i opisanych pojemnikach. 

Odpady będą magazynowane na terenie 
ogrodzonego zakładu, w miejscu niedostępnym dla 

osób nieupoważnionych. 

Tabela 23 Miejsce i sposób magazynowania odpadów niebezpiecznych 

Lp. Kod 
odpadu 

Rodzaje odpadów Sposób magazynowania odpadów 

1. 07 02 03* 

Rozpuszczalniki 
chlorowcoorganiczne, roztwory 
z przemywania i ciecze 
macierzyste 

Odpady będą magazynowane 
selektywnie na utwardzonym 

podłożu, zabezpieczającym przed 
zanieczyszczeniem gruntu i wpływem 

zjawisk atmosferycznych. Odpady 
będą magazynowane w zamkniętych, 

szczelnych i opisanych kodem 
odpadu pojemnikach. Pojemniki 

muszą być wykonane z materiałów 
trudnopalnych, odpornych na 
działanie substancji zawartych 

w odpadach. Odpady będą 
magazynowane na terenie 

ogrodzonego zakładu, w miejscu 
niedostępnym dla osób 

nieupoważnionych. Miejsce 
magazynowania odpadów będzie 

wyposażone w środki do zbierania 
wycieków. 

2. 07 02 09* 
Zużyte sorbenty i osady 
pofiltracyjne zawierające 
związki chlorowców 

Odpady będą magazynowane 
w wyznaczonym miejscu, na 

utwardzonym terenie, 
w zamkniętych, szczelnych 

i opisanych pojemnikach lub 
w workach z tworzyw sztucznych. 
Odpady będą magazynowane na 

terenie ogrodzonego zakładu, 
w miejscu niedostępnym dla osób 

nieupoważnionych. 

3. 07 02 10* 
Inne zużyte sorbenty i osady 
pofiltracyjne 

Odpady będą magazynowane 
w wyznaczonym miejscu, na 

utwardzonym terenie, 
w zamkniętych, szczelnych 

i opisanych pojemnikach lub 
w workach z tworzyw sztucznych. 
Odpady będą magazynowane na 

terenie ogrodzonego zakładu, 
w miejscu niedostępnym dla osób 

nieupoważnionych. 
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Lp. Kod 
odpadu 

Rodzaje odpadów Sposób magazynowania odpadów 

4. 13 01 13* Inne oleje hydrauliczne 

Odpady będą magazynowane 
selektywnie na utwardzonym 

podłożu, zabezpieczającym przed 
zanieczyszczeniem gruntu i wpływem 

zjawisk atmosferycznych. Odpady 
będą magazynowane w zamkniętych, 

szczelnych i opisanych („OLEJ 
ODPADOWY”) pojemnikach wraz 

z podaniem kodu odpadu. Pojemniki 
muszą być wykonane z materiałów 

trudnopalnych, odpornych na 
działanie olejów. Odpady będą 

magazynowane na terenie 
ogrodzonego zakładu, w miejscu 

niedostępnym dla osób 
nieupoważnionych. Dodatkowo 
miejsce magazynowania olejów 
odpadowych jest wyposażone 

w środki do zbierania wycieków. 

5. 13 02 08* 
Inne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 

Odpady będą magazynowane 
selektywnie na utwardzonym 

podłożu, zabezpieczającym przed 
zanieczyszczeniem gruntu i wpływem 

zjawisk atmosferycznych. Odpady 
będą magazynowane w zamkniętych, 

szczelnych i opisanych („OLEJ 
ODPADOWY”) pojemnikach wraz 

z podaniem kodu odpadu. Pojemniki 
muszą być wykonane z materiałów 

trudnopalnych, odpornych na 
działanie olejów. Odpady będą 

magazynowane na terenie 
ogrodzonego zakładu, w miejscu 

niedostępnym dla osób 
nieupoważnionych. Dodatkowo 
miejsce magazynowania olejów 
odpadowych jest wyposażone 

w środki do zbierania wycieków. 

6. 15 01 10* 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

Odpady będą magazynowane 
selektywnie, w wyznaczonym 

miejscu, na utwardzonym terenie, 
w szczelnych i opisanych 

pojemnikach (beczkach lub 
kontenerach). Odpady będą 
magazynowane na terenie 

ogrodzonego zakładu, w miejscu 
niedostępnym dla osób 

nieupoważnionych. 

7. 15 02 02*  

Sorbenty, materiały filtracyjne 
(w tym filtry olejowe nieujęte w 
innych grupach), tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne 

Odpady będą magazynowane 
w wyznaczonym miejscu, na 

utwardzonym terenie, w 
zamkniętych, szczelnych i opisanych 

pojemnikach lub w workach 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu 
produkcji pianki poliuretanowej VITA POLYMERS POLAND Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym 

Oddział w Lublinie 

 

79 

Lp. Kod 
odpadu 

Rodzaje odpadów Sposób magazynowania odpadów 

zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

z tworzyw sztucznych. Odpady będą 
magazynowane na terenie 

ogrodzonego zakładu, w miejscu 
niedostępnym dla osób 

nieupoważnionych. 

8 16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy inne 
niż wymienione w 16 02 09 do 
16 02 12 

Odpady będą magazynowane 
selektywnie w budynku biurowym, 

w zamykanym pomieszczeniu, 
w zamkniętych, szczelnych i 

opisanych pojemnikach (metalowych, 
z tworzyw sztucznych) lub workach 
z tworzyw sztucznych. Odpady będą 

magazynowane na terenie 
ogrodzonego zakładu, w miejscu 

niedostępnym dla osób 
nieupoważnionych.  

9 16 06 01* 
Baterie i akumulatory 
ołowiowe 

Odpady będą magazynowane 
selektywnie w budynku biurowym, 

w zamykanym pomieszczeniu, 
w zamkniętych, szczelnych i 

opisanych pojemnikach (metalowych, 
z tworzyw sztucznych) lub workach z 
tworzyw sztucznych. Odpady będą 

magazynowane na terenie 
ogrodzonego zakładu, w miejscu 

niedostępnym dla osób 
nieupoważnionych.  

Postępowanie z odpadami komunalnymi 

Rodzaje odpadów powstających w związku z przebywaniem 

pracowników na terenie zakładu, na podstawie rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które są zbierane 

selektywnie: 

1) papier, 

2) szkło, 

3) metale 

4) tworzywa sztuczne, 

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów. 
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W tabeli poniżej przedstawiono oznaczenia pojemników dla frakcji 

odpadów zbieranych selektywnie wraz z kodami odpadów, zgodnie z §4 ww. 

rozporządzenia. 

Tabela 24 Oznaczenia pojemników dla wybranych frakcji odpadów zbieranych 
selektywnie 

Lp. Frakcja odpadu 
Kolor 

pojemnika 
Oznaczenie 
pojemnika 

Kod odpadu 
Nazwa 
odpadu 

1 

Odpady papieru, w tym 
tektury, odpady 
opakowaniowe z 
papieru i odpady 
opakowaniowe z 

tektury  

Niebieski PAPIER 20 01 01 
Papier i 
tektura 

2 szkło zielony SZKŁO 20 01 02 Szkło 

3 

Odpady tworzyw 
sztucznych, w tym 

odpady opakowaniowe 
tworzyw sztucznych 

oraz odpady 
opakowaniowe 

wielomateriałowe  

żółty 
METALE 

I TWORZYWA 
SZTUCZNE 

20 01 39 
Tworzywa 
sztuczne 

 

4 Odpady metali żółty 
METALE 

I TWORZYWA 
SZTUCZNE 

20 01 40* Metale 

5 

Odpady ulegające 
biodegradacji, ze 

szczególnym 
uwzględnieniem 

bioodpadów 

brązowy BIO 20 01 08 

Odpady 
kuchenne 
ulęgające 

biodegradacji 

Ponadto będą powstawały zmieszane odpady komunalne – kod 20 03 

01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

Odpowiedzialnym za właściwe zagospodarowanie poszczególnych 

rodzajów odpadów jest ich wytwórca.  

Wnioskodawca będzie organizował odbiór odpadów zgodny 

z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin. 

 

Główne założenia gospodarki odpadami na terenie zakładu 

Sposoby gospodarowania odpadami na terenie zakładu: 

1. Odpady będą magazynowane w sposób selektywny i uporządkowany, 

w miejscach do tego przeznaczonych i zabezpieczonych przed dostępem 

osób niepożądanych oraz uniemożliwiających ich negatywne oddziaływanie 

na środowisko i zdrowie ludzi. 
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2. Na terenie zakładu istnieją 3 magazyny odpadów zaznaczone w załączniku 

nr 1. 

3. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne będą przekazywane 

wyłącznie podmiotom, które są wpisane do rejestru BDO. 

4. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów będą zabezpieczone 

przed wydostawaniem się z nich odpadów lub dostaniem się do ich 

wnętrza innych substancji i czynnikami atmosferycznymi. 

Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów: 

1. Odpady będą magazynowane na terenie działek, do których 

Wnioskodawca posiada tytuł prawny. 

2. Miejsca magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów będą 

oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz będą 

posiadać utwardzone podłoże i zabezpieczenie przed czynnikami 

atmosferycznymi. 

3. Odpady komunalne będą zbierane selektywnie. 

Odbiór odpadów powinien się odbywać w terminach umożliwiających 

optymalne napełnienie pojemników i ich ekonomiczny transport oraz będzie 

zgodny regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Lublin. 

3 OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA 

OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

3.1 Elementy środowiska podlegające ochronie na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz 

korytarzy ekologicznych 

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami 

chronionymi, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody oraz korytarzami ekologicznymi. 

 W poniższej tabeli przedstawiono lokalizację terenu planowanej 

inwestycji względem obszarów chronionych. 
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Tabela 25 Najbliższe obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
roku o ochronie przyrody 

L.p. Nazwa Odległość [km] Kierunek* 
Rezerwaty 

1 Stasin 7,4 NW 
2 Wierzchowiska 7,9 E 
3 Chmiel 15,3 SE 
4 Olszanka 15,9 SE 
5 Podzamcze 18,0 S 

Parki krajobrazowe 
6 Krzczonowski PK - otulina 10,3 SE 
7 Krzczonowski PK 13,5 SE 
8 Nadwieprzański PK - otulina 18,7 NE 
9 Kozłowiecki PK - otulina 18,9 N 

Obszary Chronionego Krajobrazu 
10 Czerniejowski OChK 1,6 W, S, E 
11 OChK Dolina Ciemięgi 11,8 N 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 
12 bez nazwy (gm. Konopnica) 15,9 W 
13 Szabałowa Góra 16,0 SE 

Użytki ekologiczne 
14 Siedlisko Susła Perełkowanego 7,4 NE 

15 
Bez nazwy (kod INSPIRE: 

PL.ZIPOP.1393.UE.0617033.114) 
16,6 E 

NATURA 2000 Specjalne Obszary Ochrony (SOO) 
16 Świdnik (PLH060021) 7,5 NE 
17 Bystrzyca Jakubowicka (PLH060096) 11,1 NE 
18 Chmiel (PLH060001) 15,3 SE 
19 Olszanka (PLH060012) 15,9 SE 

 

 

Oznaczenie położenia obszarów chronionych i Obszarów NATURA 2000 w stosunku do terenu 
planowanego przedsięwzięcia: 
N – północ, 
S – południe, 
W – zachód, 
E – wschód. 

 Najbliższe pomniki przyrody, zlokalizowane w rejonie planowanego 

przedsięwzięcia stanowią: 

� Miłorząb dwuklapowy (Miłorząb chiński, Miłorząb dwudzielny) - 

Ginkgo biloba – w odległości 2,6 km na północny-zachód 

(http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewpomnikprzyrody.jsf?fop=

PL.ZIPOP.1393.PP.0663011.939), 

� Jałowiec pospolity - Juniperus communis – 3,9 km na południowy-

wschód 

(http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewpomnikprzyrody.jsf?fop=

PL.ZIPOP.1393.PP.0609052.918), 
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� Klon srebrzysty - Acer saccharinum – 4,4 km na północny-zachód 

(http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewpomnikprzyrody.jsf?fop=

PL.ZIPOP.1393.PP.0663011.962), 

�  Lipa drobnolistna - Tilia cordata (typ pomnika: wieloobiektowy, podtyp 

pomnika: aleja) – 4,9 km na zachód 

(http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewpomnikprzyrody.jsf?fop=

PL.ZIPOP.1393.PP.0663011.1739) 

Inwestycja znajduje się poza obszarami chronionymi. 

Najbliższy korytarz ekologiczny (Północna Lubelszczyzna, KPdC-3B) 

znajduje się w oddaleniu ok. 18,4 km od granicy terenu, na którym jest 

zlokalizowany zakład, co świadczy o braku unikatowych wartości 

przyrodniczych i kluczowej funkcji dla fauny migrującej na tym obszarze. 

 Ze względu na lokalizację inwestycji poza obszarami chronionymi, 

poniżej scharakteryzowano tylko te obszary podlegające ochronie, które 

znajdują się najbliżej planowanego przedsięwzięcia tj.: Czerniejowski Obszar 

Chronionego Krajobrazu, użytek ekologiczny Siedlisko Susła Perełkowanego, 

Specjalny Obszar Ochrony Świdnik (PLH060021) oraz rezerwaty Stasin 

i Wierzchowiska. 

 Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu ustanowiony 

Rozporządzeniem Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 czerwca 1998 r. 

obejmuje ochroną fragment doliny Bystrzycy. Powierzchnia obszaru wynosi 

19 510 ha, charakteryzuje go krajobraz rolniczy, ale z dość dużymi 

kompleksami leśnymi i urozmaiconym krajobrazem (liczne źródła i doliny 

rzeczne). Obejmuje swoim zasięgiem lasy znajdujące się w granicach Lublina 

oraz na południe od miasta, a także dolinę Bystrzycy z Zalewem 

Zemborzyckim. Jest to teren o bardzo urozmaiconej rzeźbie, znacznych 

powierzchniach dobrze zachowanych kompleksów leśnych, licznych źródłach 

i dolinach rzecznych, co razem decyduje o dużej atrakcyjności krajobrazowej.  

Obszar ten jest bardzo intensywnie wykorzystywany w celach rekreacji 

i wypoczynku. W obrębie Czerniejewskiego OChK, na terenie gminy Bychawa 

znajduje się rezerwat „Podzamcze”, na obszarze miasta Lublin zlokalizowany 
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jest rezerwat florystyczny i leśny „Stasin”, natomiast na terenie gminy Piaski 

znajduje się rezerwat „Wiechrzowiska”. 

 Użytek ekologiczny Siedlisko Susła Perełkowanego ustanowiony został 

na podstawie Uchwały Nr LII/357/2010 Rady Miasta Świdnik z dnia 

24 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia użytku ekologicznego. Jest to 

teren o powierzchni 96,35 ha objęty w części Programem Natura 2000, 

stanowiący trawiastą płytę lotniska w Świdniku, będący siedliskiem 

przyrodniczym kolonii susła perełkowanego. Szczególnym celem ochrony jest 

zachowanie korzystnego stanu ochrony kolonii zwartej susła perełkowanego 

Spermophilus suslicus.  

 Zgodnie z ww. uchwałą na obszarze użytku zabrania się:  

1)niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

2)wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 

z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub 

przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem 

lub naprawą urządzeń wodnych; 

3)uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4)dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą 

ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub 

rybackiej; 

5)zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

6)wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz 

skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także 

minerałów i bursztynu; 

7)umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, 

legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 

połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną 

gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką. 

 Specjalny Obszar Ochrony Świdnik (PLH060021) powołany został 

w celu ochrony kolonii susła perełkowanego Sphernophilus suslicus. 

Występuje tu najliczniejsza kolonia susła perełkowanego w Polsce 

(z 7 zwartych). Obszar o powierzchni 122,83 ha, leżący na wysokości od 192 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu 
produkcji pianki poliuretanowej VITA POLYMERS POLAND Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym 

Oddział w Lublinie 

 

85 

do 209m n.p.m. Jest to trawiasta płyta lotniska o wymiarach: długość 

1240 m (północ - południe), szerokość 1000 m (wschód-zachód). Teren 

lotniska jest minimalnie nachylony w kierunku północnym. Trawiasta 

powierzchnia lotniska jest w sposób ciągły konserwowana (wyrównywane są 

nierówności i podsiewana jest trawa). Całość lotniska koszona jest 

dwukrotnie, natomiast pasy startowe sześciokrotnie w ciągu roku. Zabieg ten 

pozytywnie oddziałuje na kolonię oraz stwarza jej dogodne warunki bytowe. 

Zagrożeniem dla susła byłoby zarówno zaniechanie praktyki koszenia, jak 

i zmiana sposobu użytkowania terenu. Do najpoważniejszych zagrożeń ostoi 

należą: zmiana sposobu użytkowania terenu, szczególnie zaniechanie kośno-

pastwiskowego użytkowania, wałęsające się psy i koty z pobliskich 

gospodarstw, zmiana sposobu użytkowania terenu. 

Rezerwat Stasin – leśny rezerwat przyrody znajdujący się na terenie 

miasta Lublina. Leży na terenie Nadleśnictwa Świdnik (leśnictwo Stary Gaj). 

Został utworzony w 1981 r. na powierzchni 24,40 ha. Według danych 

z nadleśnictwa obecnie zajmuje powierzchnię 25,08 ha. Przedmiotem 

ochrony jest zachowanie fragmentu lasu liściastego z dużym udziałem brzozy 

czarnej. Podczas inwentaryzacji przeprowadzonej w 1989 roku naliczono 188 

okazów tego drzewa. Inwentaryzacja w roku 2011 wykazała już tylko 84 

okazy. Na terenie rezerwatu rosną chronione gatunki roślin: wawrzynek 

wilczełyko, kopytnik pospolity, przytulia wonna, pierwiosnek lekarski, lilia 

złotogłów i parzydło leśne. Ponadto występują tu także lipa, grab, osika 

i dąb. 

 Rezerwat Wierzchowiska – leśny rezerwat przyrody znajdujący się 

w Gminie Piaski, na terenie Nadleśnictwa Świdnik. Został utworzony 

w 1983 r. na powierzchni 24,52 ha. Według danych z nadleśnictwa obecnie 

zajmuje powierzchnię 25,46 ha. Przedmiotem ochrony jest zachowanie grądu 

z lokalną przewagą dębu lub lipy oraz licznymi gatunkami rzadkich 

i chronionych roślin zielnych. Rezerwat obejmuje fragment naturalnego lasu 

dębowego (okazy dębów szypułkowych ponad 140-letnie, lip oraz starych 

modrzewi z zasadzenia). Na jego terenie znajdują się także dwa starsze 

pomnikowe dęby. W runie występują rzadkie gatunki roślin m.in.: parzydło 
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leśne, podkolan biały, gnieźnik leśny, nerecznica szerokolistna, lilia 

złotogłów, miodownik melisowaty. 

 

Rysunek 4 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle obszarów chronionych 
(opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ) 
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3.2 Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne biologiczne 

i chemiczne wód 

Obszar inwestycji położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych (GZWP) nr 406 Niecka lubelska (Lublin) wieku 

górnokredowego. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne głównego zbiornika wód 

podziemnych GZWP nr 406 wynoszą Q = 1 052 700 m3/d. 

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obrębie JCWP 

o numerze PLRW2000624669 – Czerniejówka oraz JCWPd nr 89 

(PLGW200089). 

Jakość wód JCWP – Czerniejówka była badana przez WIOŚ w Lublinie 

w 2016 r., w punkcie pomiarowo-kontrolnym Czerniejówka – Głuszczyzna 

(PL01S1101_1622). 

Tabela 26 Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne biologiczne i chemiczne 
JCWP Czerniejówka 

 Wartość indeksu Klasa 
Elementy biologiczne - 3 
Chlorofil a 13,25 - 
Fitobentos 0,376 3 

Obserwacje hydromorfologiczne 1,42 2 
Elementy fizykochemiczne - >2 (Klasa elementów 

fizykochemicznych (grupa 3.1 - 
3.5)) 

Temperatura wody 9 1 
Tlen rozpuszczony 9,9 1 
BZT5 1,9 1 
Ogólny węgiel organiczny 2,1 1 
Przewodność w 20°C 530 2 
Substancje rozpuszczone  363 2 
Odczyn pH 7,72 - 8,16 >2 
Azot amonowy 0,104 1 
Azot Kjeldahla 1 1 
Azot azotanowy 3,1 2 
Azot ogólny 3,9 1 
Fosfor fosforanowy (V) 0,102 >2 
Fosfor ogólny 0,14 1 

Klasyfikacja stanu / potencjału 
ekologicznego 

 3 (umiarkowany stan 
ekologiczny) 

Klasyfikacja stanu chemicznego  - - 
Ocena stanu jcwp zły stan wód 

Teren zakładu znajduje się w obrębie JCWPd nr 89 (PLGW200089). 

Stan ilościowy i jakościowy JCWPd nr 89 jest oceniany jako dobry. Ogólna 

ocena stanu JCWPd jest dobra. 
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Struktura JCWPd 89 jest złożona z jednego poziomu wodonośnego 

w utworach szczelinowych górnej kredy – paleocenu (w dolinie dolnej 

Bystrzycy kredy – paleocenu – czwartorzędu) występującego na całym 

obszarze jednostki. Obszar jednostki stanowi obiekt zamknięty w sensie 

hydrogeologicznym, a działy wód podziemnych wydzielonych poziomów 

wodonośnych pokrywają się z działami wód powierzchniowych. 

Poziom czwartorzędowy (Q) nie jest izolowany od powierzchni terenu, 

jego zasilanie w przypadku pokrywy lessowej ma miejsce na wychodniach, 

a w przypadku doliny Bystrzycy głównie ma ono charakter lateralny lub 

odbywa się przez spąg – z utworów węglanowych kredy - paleocenu.  

Wody podziemne są drenowane przez rzeki (głównie Bystrzycę i jej 

dopływy). 

Poziom wodonośny w utworach górnej kredy – paleocenu (K3) na 

przeważającej części obszaru nie jest izolowany od powierzchni terenu lub 

izolowany cienką pokrywą utworów słabo przepuszczalnych. Jego zasilanie 

ma charakter bezpośredni lub odbywa się na drodze przesączania się wód 

opadowych poprzez występujące na powierzchni terenu lessy, ewentualnie 

poprzez cienkie pokrywy glin zwałowych lub gliniastych deluwiów na 

zwietrzelinie kredowej. Bazę drenażową tego poziomu stanowi rzeka 

Bystrzyca oraz jej dopływy na całej swej długości. Około 30% wód 

podziemnych pochodzących z zasilania infiltracyjnego drogami regionalnego 

krążenia w głębszych partiach poziomu wodonośnego przepływa ku północy, 

gdzie jest prawdopodobnie drenowana przez równoleżnikowy odcinek 

Wieprza. 

Presja na stan ilościowy 

Na obszarze aglomeracji lubelskiej występuje regionalne obniżenie 

zwierciadła wody w głównym, kredowym użytkowym poziomie wodonośnym 

spowodowane eksploatacją GUPW głównie przez ujęcia komunalne. 

Na stan ilościowy wód podziemnych wpływ ma również ograniczenie 

infiltracji opadów do poziomu wodonośnego na obszarze aglomeracji miejsko-

przemysłowej Lublina i Świdnika. 
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Presja na stan chemiczny 

Potencjalne ogniska zanieczyszczeń są związane przede wszystkim 

z zakładami przemysłowymi znajdującymi się na terenie miast Lublin 

i Świdnik. 

Do największych zakładów przemysłowych na terenie miasta Lublin 

należą elektrociepłownia Wrotków i zlokalizowane na terenie dawnej Fabryki 

Samochodów Ciężarowych firmy z przemysłu motoryzacyjnego 

i chemicznego. Do największych potencjalnych ognisk zanieczyszczeń na 

terenie miasta Świdnik należą: PZL Świdnik i lotnisko. 

Ogniska zanieczyszczeń o charakterze liniowym mogą stanowić 

przebiegające przez JCWPd ważne drogi międzynarodowe: nr 12 (E 373) z 

Piotrkowa Trybunalskiego do granicy z Ukrainą w Dorohusku oraz nr 17 

(E 372) z Warszawy do Odessy i drogi krajowe: nr 19 z Białegostoku do 

Rzeszowa i nr 82 z Lublina do Włodawy. 

 

Rysunek 5 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle JCWP (opracowanie własne 
na podstawie danych Państwowego Instytutu Geologicznego) 
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Rysunek 6 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle JCWPd i GZWP 
(opracowanie własne na podstawie danych Państwowego Instytutu Geologicznego) 

3.3 Położenie, morfologia, budowa geologiczna, hydrogeologiczna, 

gleby 

Według podziału fizyczno–geograficznego Polski J. Kondrackiego 

(2001 r.) teren planowanego przedsięwzięcia jest zlokalizowany w obrębie 

prowincji Wyżyny Polskie, podprowincji Wyżyna Lubelsko-Lwowska, 

makroregionu Wyżyna Lubelska oraz na obszarze mezoregionu Płaskowyż 

Świdnicki. Teren Płaskowyżu Świdnickiego stanowi dość płaska równina 

denudacyjna wymodelowana w marglach kredowych i pozbawiona pokrywy 

lessowej. Występują tu formy pochodzenia denudacyjnego i lokalnie 

krasowego. 
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Morfologia omawianego terenu jest dość urozmaicona. Rzędne terenu 

wahają się w granicach 192 – 197 m n.p.m. wykazując tendencję do 

obniżania się powierzchni terenu w kierunku południowym, występują tu 

skarpy i nasypy. 

Teren inwestycji położony jest na skraju płaskiej, słabo zarysowanej w 

tej części, rozczłonkowanej i zabagnionej doliny rzeki Bystrzycy. Po 

wschodniej stronie terenu badań biegnie wododział (do 213 m n.p.m.) rzeki 

Czerniejówki i dalej na zachód jej dolina. Ciek ten wpływa do Bystrzycy 

w granicach miasta Lublin. 

Warunki geologiczne i hydrogeologiczne na terenie planowanego 

przedsięwzięcia określono w oparciu o „Dokumentację badań podłoża 

gruntownego wraz z Opinią geotechniczną określająca warunki posadowienia 

budynku sezonowni oraz budynków magazynowych na terenie zakładu Vita 

Polymers Poland Sp. z o.o. w Lublinie”, wykonaną przez Pomiar – GIG 

w lutym 2020 r. W trakcie badań wykonano 10 otworów o głębokości od 2,0 

do 4,5 m p.p.t. 

Teren planowanego przedsięwzięcia pod względem budowy geologicznej 

znajduje się w obrębie rowu mazowiecko-lubelskiego, stanowiącego 

południowy segment niecki brzeżnej, rozległej jednostki strukturalnej 

utworzonej w paleozoiku na skłonie platformy wschodnioeuropejskiej.  

Najstarsze utwory w rejonie inwestycji to utwory paleocenu, 

wykształcone jako utwory krzemionkowo – węglanowe i węglanowe: gezy 

z przeławiceniami, soczewkami i bułami twardych wapieni oraz wapieni 

marglistych (siwaków), odsłaniające się na powierzchni wzdłuż doliny 

Bystrzycy i Czerniejówki (miąższość do 20 m). W obszarach przyległych 

utwory paleocenu przykryte są osadami kenozoiku.  

Pokrywa czwartorzędowa charakteryzuje się nieciągłością 

rozprzestrzenienia, lukami statygraficznymi oraz dużą zmiennością 

w wykształceniu osadów. Najstarsze osady pochodzą z wczesnego 

plejstocenu i wykształcone zostały jako gliny piaszczyste i piaski eluwialno- 

deluwialne.  
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Powyżej zalegają utwory zlodowaceń: południowopolskich, 

środkowopolskich i północnopolskich oraz utwory holoceńskie. 

Sedymentację z okresu stadiału głównego zlodowaceń północnopolskich 

kończą mułki (pyły) piaszczyste i piaski pyłowate lessopodobne występujące 

w postaci cienkich pokryw. Holocen na obszarze arkusza reprezentowany 

jest przez osady: rzeczne, aluwialne i organogeniczne, wykształcone jako 

piaski rzeczne (taras nadzalewowy wyższy doliny Bystrzycy) oraz piaski. 

Gliny aluwialne oraz lokalnie namuły, namuły torfiaste i torfy są spotykane 

w dnie doliny Bystrzycy i Czerniejówki.  

Z punktu widzenia planowanego przedsięwzięcia znaczenie mają 

przede wszystkim utwory czwartorzędowe oraz utwory trzeciorzędowe 

(paleoceńskie). Analizowany teren został rozpoznany do rzędnej +188,9 m 

n.p.m., przy rzędnych terenu kształtujących się w granicach +192,0 ÷ 197,0 

m n.p.m. Podłoże planowanego przedsięwzięcia znajduje się w przeważającej 

części w obrębie utworów węglanowych.  

W północnej części terenu zakładu pod warstwą gleby oraz nasypów 

antropogenicznych (o miąższości 0,3 – 1,0 m) znajdują się piaski deluwialne 

(drobne i pylaste) o barwie żółtej oraz gliny pylaste z okresu zlodowaceń – 

akumulacja glacjalna, fluwioglacjalna oraz gliny z otoczakami wapieni 

pochodzące z wietrzenia utworów paleoceńskich. Głębiej, tj. na rzędnych 193 

- 195 m n.p.m., natrafiono na utwory zwietrzelinowe (gliniaste, pylaste) gez 

paleoceńskich, które przechodzą w bardziej zwarte, wykształcone w postaci 

zwietrzeliny skalistej gez.  

W części południowej, na łagodnym stoku wyniesienia, pod warstwą 

gleby oraz nasypów antropogenicznych (o miąższości 0,8 – 1,9 m) znajdują 

się pyły i piaski deluwialne (drobne i pylaste) o barwie żółtej oraz gliny 

pylaste z okresu zlodowaceń – akumulacja glacjalna, fluwioglacjalna oraz 

gliny z otoczakami gez i wapieni, pochodzące z wietrzenia utworów 

paleoceńskich. Głębiej, tj. na rzędnych 191-192 m n.p.m., natrafiono na 

utwory zwietrzelinowe (gliniaste, pylaste) gez paleoceńskich, które 

przechodzą w bardziej zwarte, wykształcone w postaci zwietrzeliny skalistej 

gez. 
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Warunki hydrogeologiczne są proste i korzystne z punktu widzenia 

planowanego przedsięwzięcia. Na analizowanym terenie w wykonywanych 

otworach geotechnicznych (do głębokości 4,5 m p.p.t.) nie nawiercono 

zwierciadła wód gruntowych i podziemnych (w otworze G-4 stwierdzono 

sączenie wody z gruntów gliniastych przewarstwionych piaskiem). 

Pierwszym użytkowym poziomem wodonośnym na analizowanym 

terenie są wody podziemne górnokredowe, występujące w spękanych 

marglach i opokach. Według Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 

50 000, arkusz 749 – Lublin (W. Pietruszka, M. Szczerbicka, H. Zezula, 2002 

r.) w rejonie terenu zakładu przebiega hydroizohipsa o wartości 175 m 

n.p.m., a co za tym idzie pierwszy użytkowy poziom wodonośny występuje na 

tym obszarze na głębokości ok. 17-22 m p.p.t. 

Podłoże gruntowe w rejonie planowanego przedsięwzięcia cechuje się 

zmienną przepuszczalnością. 

Gleby w granicach administracyjnych miasta Lublin charakteryzują się 

dużą wartością przyrodniczą i użytkową oraz występowaniem w dużych 

zwartych kompleksach. W południowo-zachodnim oraz wschodnim 

fragmencie miasta występują gleby płowe w kompleksie z brunatnymi. 

Dominują gleby klasy III (dobre i średnio dobre) oraz V (słabe). 

3.4 Klimat 

Lublin zlokalizowany jest w obrębie nałęczowsko � lubelskiej jednostki 

mezoklimatycznej (regionalizacja E. Michny). Głównym czynnikiem 

wpływającym na zmiany pogody na tym obszarze są fronty atmosferyczne. 

Najwięcej dni z frontami obserwuje się w listopadzie i grudniu a najmniej 

w czerwcu i sierpniu, wówczas pogoda wykazuje wyższą stabilność. 

Pod względem termicznym nałęczowsko - lubelska jednostka 

mezoklimatyczna charakteryzuje się średnią roczną temperaturą powietrza 

w wysokości 7,3°C oraz występowaniem najniższej średniej miesięcznej 

temperatury w lutym (�4,0°C) a najwyższej w lipcu (18,2°C). Ujemne 

temperatury pojawiają się w okresie od grudnia do marca włącznie, 
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natomiast dni gorące (z temperaturą powietrza powyżej 25°C) są notowane 

od kwietnia do września. 

Warunki termiczne ulegają lokalnym wahaniom w zależności od m. in. 

ukształtowania terenu, ekspozycji stoków, pokrycia terenu, obecności 

zbiorników wodnych oraz zabudowy. Najkorzystniejsze warunki występują 

na niezabudowanych wierzchowinach o ekspozycji południowej, a najgorsze 

na stokach o ekspozycji północnej. Przegrody terenowe (np. nasypy drogowe) 

wpływają na przedłużenie czasu zalegania chłodnych mas powietrza. 

W Lublinie najczęściej występują wiatry południowo-zachodnie oraz 

zachodnie (40% przypadków). W ciągu roku układ wiatrów ulega znacznym 

zmianom, wczesną wiosną i latem przewaga wiatrów zachodnich jest mniej 

wyraźna a zjawisko cisz występuje o 10-20% częściej niż zimą. Około 80% 

zjawisk stanowią wiatry słabe i bardzo słabe, o prędkościach mniejszych niż 

5 m/s. 

W Lublinie notowane jest ok. 560 mm opadu rocznie, który rozkłada 

się nierównomiernie w ciągu roku. Miesiącem z największą ilością opadów 

jest lipiec (77,0 mm), natomiast z najmniejszą – styczeń (29,6 mm). 

W poszczególnych porach roku opady wykazują zróżnicowanie zarówno ze 

względu na intensywność jak i okres trwania. Zimowe i jesienne opady są 

najczęściej długotrwałe, natomiast letnie krótsze i bardziej intensywne –

często towarzyszą im burze (średnio 25�30 razy do roku). 

Powyższe informacje pochodzą z serwisu 

https://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/srodowisko-przyrodnicze-

lublina/klimat/ (dostęp: 28 marca 2020 r.). 
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3.5 Stan jakości powietrza 

Zgodnie z pismem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Warszawie, Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Lublinie 

(załącznik nr 4.1) średnioroczne stężenia zanieczyszczeń powietrza dla rejonu 

planowanego przedsięwzięcia za 2019 r. wynoszą: 

− Benzen – 2 µg/m³ 

− Dwutlenek azotu (NO2) – 13 µg/m³ 

− Dwutlenek siarki (SO2) – 4 µg/m³ 

− Ołów – 0,01 µg/m³ 

− Pył zawieszony PM10 – 24 µg/m³ 

− pył zawieszony PM2,5 – 20 µg/m³ 

3.6 Rośliny, zwierzęta, grzyby, różnorodność biologiczna 

Przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie zakładu produkcji 

pianki poliuretanowej VITA POLYMERS. Teren przeznaczony pod inwestycję 

jest silnie przekształcony antropogenicznie. Na działkach inwestycyjnych 

znajdują się budynki zakładu, utwardzenia, a pozostała część parceli jest 

zagospodarowana jako powierzchnia biologicznie czynna.  

Na podstawie wizji terenowej z kwietnia 2020 r. stwierdzono na terenie 

przedsięwzięcia występowanie głównie roślinności trawiastej, a także 

pojedynczych drzew (świerk, sosna, klon) i krzewów (jałowiec, dzika róża). 

Nie występują tu grzyby. Wszystkie gatunki flory niskiej i wysokiej na terenie 

inwestycyjnym to gatunki pospolite, o stabilnej i niezagrożonej pozycji 

liczebności w kraju. Żadna z roślin nie jest objęta ochroną krajową. Nie 

odnotowano siedlisk przyrodniczych Natura 2000. 

Obszar inwestycji nie stanowi siedliska cennych gatunków zwierząt. Ze 

względu na sposób zagospodarowania terenu, liczebność i zróżnicowanie 

gatunkowe fauny są na tym obszarze niewielkie. Na terenie inwestycyjnym 

nie odnotowano śladów bytowania płazów i gadów. Odnotowane ptaki 

(gawron, kawka, sroka, szpak, gołąb grzywacz, gołąb miejski) stanowią 

typowe gatunki, towarzyszące terenom miejskim w całej Polsce. Ponadto na 
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terenie przedsięwzięcia wystąpić mogą drobne ssaki związane z rolniczym 

użytkowaniem gruntów sąsiadujących z terenem planowanego 

przedsięwzięcia. Zwierzętami występującymi na omawianym obszarze mogą 

być: mysz domowa i kret europejski. 

Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie jest od długiego 

czasu uprzemysłowiony, a gatunki tam występujące przystosowały się do 

panujących tam warunków środowiskowych. Występujące tu ptaki oraz 

drobne ssaki są gatunkami pospolitymi zarówno na terenie inwestycji jak 

i w jej otoczeniu w związku z czym realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na 

stan całych populacji. 

3.7 Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być 

zlokalizowane 

Teren planowanego przedsięwzięcia, jak również obszary sąsiadujące 

stanowią obecnie głównie tereny przemysłowe i wykorzystywane do produkcji 

rolnej (pola uprawne). 

Analizowany obszar charakteryzuje się znikomymi walorami 

przyrodniczymi i krajobrazowymi – otoczenie zakładu stanowią w głównej 

mierze pola uprawne i zakłady przemysłowe, w obrębie których są 

zlokalizowane obiekty kubaturowe i tereny utwardzone o znacznej 

powierzchni. W rejonie inwestycji są zlokalizowane ulice (Strojnowskiego, 

Głuska) oraz inne zakłady przemysłowe: PIXI, zakład kamieniarski „Kalcyt”. 

Krajobraz rolniczy stanowi typ krajobrazu kulturowego, ukształtowany 

pod wpływem działalności rolniczej, charakteryzuje się występowaniem m.in. 

pól uprawnych, użytkowanych w celu uprawy zbóż, roślin okopowych itd. 

oraz ukształtowany w wyniku wieloletniego użytkowania rolniczego. Tego 

typu krajobraz charakteryzuje się fauną i florą w znacznym stopniu 

zorganizowaną i kontrolowaną przez człowieka. Z krajobrazem rolniczym 

ściśle związane są m.in. zbiorowiska segetalne. 
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Należy zaznaczyć, że rozpatrywana lokalizacja jest terenem już w chwili 

obecnej znacznie przekształconym antropogenicznie, wykorzystywanym do 

produkcji przemysłowej. Rozbudowa zakładu, z uwzględnieniem zaleceń 

wymienionych w raporcie ooś nie wpłynie negatywnie na krajobraz. Teren 

inwestycyjny jest od wielu lat przekształcony przez człowieka, a co za tym 

idzie realizacja inwestycji nie będzie stanowić nowej ingerencji w istniejący 

krajobraz. 

4 OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU 

UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH 

ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA 

FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 

UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE 

PRZYRODY, W TYM NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY 

OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE 

KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, WRAZ Z OCENĄ ICH 

SKUTECZNOŚCI ODPOWIEDNIO NA ETAPACH REALIZACJI, 

EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

4.1 Etap realizacji 

W związku z realizacją przedsięwzięcia przewidziano zastosowanie 

następujących rozwiązań chroniących środowisko: 

� prawidłowa organizacja placu budowy, 

� właściwe odwodnienie powierzchniowe, 

� zaangażowanie do prac budowlano-montażowych specjalistycznej 

firmy, która wykona prace zgodnie z obowiązującymi przepisami nie 

stwarzającymi zagrożenia dla środowiska, 

� wykonywanie prac budowlanych i montażowych zgodnie 

z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną, 

� używanie w pełni sprawnego technicznie, dobranego odpowiednio do 

charakteru prac sprzętu budowlanego, montażowego i transportowego, 
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� planowane obiekty będą wykonane z materiałów spełniających 

wymagania norm branżowych oraz dopuszczonych do obrotu, a więc 

spełniających normy ochrony środowiska, 

� prosty i liniowy rozkład dróg dojazdowych na plac budowy, 

� przewożenie materiałów sypkich w sposób zapobiegający pyleniu 

(przykrywanie plandekami), 

� ograniczanie przemieszczania mas ziemnych i materiałów sypkich 

w czasie wietrznej pogody, 

� utrzymywanie w stanie ograniczającym pylenie dróg dojazdowych do 

placu budowy i dróg wewnętrznych, 

� czyszczenie drogi dojazdowej i placów na terenie zakładu przez 

wykonawcę za pomocą maszyn czyszczących, 

� cięcie elementów betonowych „na mokro”,  

� stosowanie gotowych mieszanek betonowych, 

� rozplanowanie wewnętrznego układu komunikacyjnego zapewniającego 

sprawne i bezkolizyjne poruszanie się pojazdów spalinowych, 

� utwardzenie dróg przejazdu pojazdów w celu zapobiegnięcia emisji 

wtórnej pyłów (po stronie południowej zakładu), 

� utrzymywanie maszyn i środków transportu w dobrym stanie 

technicznym oraz prowadzenie stałej kontroli stanu technicznego 

sprzętu, celem zapobiegania zwiększonej hałaśliwości wywołanej 

usterkami, zwiększonej emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

wystąpieniu ewentualnych wycieków paliwa i olejów do gruntu, 

� wyłączanie silników maszyn budowlanych i samochodów 

transportujących materiały budowlane i gotowe prefabrykaty w trakcie 

postoju lub załadunku, w wyniku czego nastąpi ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza i oddziaływań akustycznych, 

� wykorzystywanie najbardziej uciążliwych akustycznie urządzeń 

i maszyn budowlanych w różnym czasie, w celu uniknięcia kumulacji 

oddziaływania, 
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� ograniczenie prac budowlanych do pory dnia (6:00 – 22:00) oraz 

opracowanie harmonogramu umożliwiającego możliwie 

najsprawniejsze i najszybsze zakończenie prac, 

� zatrudnienie pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie, 

uprawnienia i kwalifikacje do pełnionego stanowiska, 

� utrzymywanie porządku na terenie placu budowy, 

� prowadzenie prac budowlanych w sposób eliminujący zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych i podziemnych, 

� zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarnego, 

� postępowanie ze ściekami i odpadami w sposób eliminujący ich wpływ 

na środowisko gruntowo-wodne, 

� zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarnego, 

� używanie materiałów odpowiedniej jakości, 

� selektywne gromadzenie odpadów w przeznaczonych do tego celu 

pojemnikach i wyznaczonych miejscach, 

� przekazywanie wytworzonych odpadów uprawnionym do ich odbioru 

podmiotom, w pierwszej kolejności do procesów odzysku, 

� magazynowanie odpadów w sposób uniemożliwiający ich 

niekontrolowane rozprzestrzenianie, czy zanieczyszczenie środowiska 

(w tym gruntowo-wodnego), 

� uprzątnięcie i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac 

budowlanych. 

4.2 Etap eksploatacji 

Właściwe zarządzanie Instalacją, w której prowadzona jest produkcja 

pianki poliuretanowej pozwala na osiąganie oczekiwanych efektów 

ekonomicznych w zgodzie z wymogami ochrony środowiska.  

Działania, które są stosowane obecnie w zakładzie, i które będą 

prowadzone po jego rozbudowie, mające na celu wyeliminowanie lub 

ograniczenie jego wpływu na środowisko to m.in.: 

� ścisłe przestrzeganie reżimu technologicznego, 
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� przechowywanie płynnych substancji stosowanych w procesie 

produkcji pianki w szczelnych zbiornikach, na utwardzonej, 

zadaszonej powierzchni, zabezpieczającej przed przedostawaniem się 

ewentualnych wycieków do gleby, ziemi i wód podziemnych, 

� szczelna posadzka w hali produkcyjnej, zapobiegająca ewentualnym 

przeciekom (w czasie sytuacji awaryjnej), 

� odpowiednie procedury postępowania na wypadek wystąpienia awarii, 

� zastosowanie tac w pomieszczeniach magazynowania surowców 

i materiałów, które stanowią zabezpieczenie na wypadek wycieku 

surowców w sytuacjach awaryjnych, 

� przechowywanie i analiza informacji w zakresie zużycia wody, energii, 

� planowanie gospodarki remontowej obiektów i przeglądów urządzeń, 

� wykonywanie regularnych napraw w celu zachowania i zapewnienia 

sprawności i bezawaryjnej pracy urządzeń, 

� utrzymanie w czystości obiektów budowlanych wchodzących w skład 

instalacji oraz sprzętu, 

� prawidłowe planowanie oraz przeprowadzanie obowiązków, takich jak 

dostarczanie surowców i materiałów oraz właściwe gospodarowanie 

odpadami, 

� stosowanie wodomierzy i monitorowanie zużycia wody w zakładzie, 

� zapobieganie rozlewaniu wody poprzez wykrywanie oraz naprawę 

przecieków, 

� prowadzenie oraz przechowywanie rejestrów zużycia wody. 

Zmniejszenie zużycia energii jest realizowane poprzez właściwą 

eksploatację instalacji i utrzymywanie jej dobrego stanu technicznego. 

Największe możliwości do zaoszczędzenia energii w zakładzie można 

uzyskać w następujących obszarach: 

� ogrzewanie, 

� wentylacja, 

� oświetlenie. 
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Zastosowane w zakładzie metody ograniczenia zużycia energii będą 

następujące: 

� właściwa, odpowiednia do ich charakteru, izolacja obiektów, 

� częste przeglądy i kontrola wentylacji, 

� regularne czyszczenie kanałów wentylacyjnych i wentylatorów, 

unikanie oporów w systemie wentylacji, 

� optymalne wykorzystanie kubatury budynków, 

� stosowanie oświetlenia energooszczędnego. 

Aby zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery zastosowane będą 

rozwiązania takie jak: 

� zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej, 

� utrzymywanie obiektów w czystości oraz zapewnienie odpowiedniej 

temperatury i wilgotności wewnątrz nich, 

� zapewnieniu prawidłowej eksploatacji adsorbera z węglem aktywnym, 

� stały monitoring TDI przy użyciu urządzeń do monitorowania stężenia 

oparów TDI w magazynie surowca oraz na głowicy produkcyjnej - 

DETEKTOR GAZU SPM, 

� zastąpienie w znacznej części substancji spieniającej w postaci chlorku 

metylenu. dwutlenkiem węgla, 

� zastosowanie poliolu do płukania koryta, 

� zastosowanie w instalacji do produkcji pianki poliuretanowej 

adsorbera z węglem aktywnym, do redukcji zanieczyszczeń 

wprowadzanych do powietrza, 

� zastosowanie w instalacjach energetycznych: kotłowni i centralach 

wentylacyjnych, paliwa ekologicznego – gazu ziemnego, 

� zastosowanie kleju wodorozcieńczalnego, o małej zawartości substancji 

lotnych i o niewielkiej uciążliwości w odniesieniu do emisji 

zanieczyszczeń, w procesie klejenia boneli. 

� zapewnienie prawidłowej eksploatacji instalacji i urządzeń polegającej 

w szczególności na stosowaniu surowców i paliw zapewniających 

ograniczanie negatywnego oddziaływania na jakość powietrza. 
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Na terenie zakładu stosowane będą następujące rozwiązania mające na 

celu ograniczenie oddziaływania na klimat akustyczny:  

� lokalizacja instalacji na terenie przemysłowym ogranicza możliwość 

rozprzestrzeniania się hałasu na tereny chronione akustycznie, 

� kontrole stanu technicznego wentylatorów, środków transportu oraz 

urządzeń wykorzystywanych na terenie zakładu, 

� właściwe rozmieszczenie poszczególnych obiektów skraca drogę 

przejazdu środków transportu, a tym samym ogranicza emisję hałasu 

od poruszających się pojazdów, 

� prowadzenie procesów produkcyjnych przy ograniczeniu konieczności 

eksploatacji urządzeń o wysokich poziomach mocy akustycznej w porze 

nocy, 

� systematyczna kontrola i wymiana w miarę potrzeb elementów 

urządzeń emitujących hałas, których zużycie lub nieprawidłowy stan 

powoduje podwyższoną emisję hałasu do środowiska (m.in. łożyska, 

dysze, kanały przepływowe). 

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach każdy, kto podejmuje działania 

mogące powodować powstanie odpadów powinien takie działania planować, 

projektować i prowadzić tak, aby: 

� w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub 

ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na 

środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu 

ich użycia, 

� zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów, 

jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów, 

� zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie 

odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie 

udało się poddać odzyskowi i z których uprzednio wysegregowano 

odpady nadające się do odzysku. 

Wnioskodawca tak planuje i nadzoruje procesy produkcyjne, żeby 

uzyskać jak najlepszą wydajność, eliminować straty, a tym samym 

zapobiegać powstawaniu odpadów. W związku z eksploatacją instalacji będą 
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stosowane następujące metody mające na celu właściwą gospodarkę 

odpadami: 

� minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów: 

• prowadzone na bieżąco przeglądy i konserwacje zapobiegają 

poważniejszym awariom, przedłużają żywotność urządzeń, maszyn 

i pojazdów, 

• zakup produktów luzem lub w dużych opakowaniach, ogranicza 

ilość odpadów opakowaniowych, 

• zastosowanie poliolu do płukania koryta i wykorzystanie popłuczyn w 

procesie produkcyjnym, 

� zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska 

zagospodarowania wytworzonych odpadów: 

• odpady będą segregowane w miejscu wytwarzania i selektywnie 

magazynowane, 

• substancje niebezpieczne, w tym odpady będą przechowywane 

i stosowane przez przeszkolonych pracowników zgodnie 

z zasadami określonymi w kartach charakterystyki preparatów 

w sposób uniemożliwiających zanieczyszczenie terenu zakładu, 

w tym zanieczyszczenie innych substancji bądź odpadów,  

� odpady, których wytworzenia nie udało się uniknąć będą 

przekazywane podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego 

organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu i odzysku 

lub unieszkodliwiania odpadów do procesów odzysku lub 

unieszkodliwiania. 

� odpady powstające w wyniku eksploatacji instalacji będą 

magazynowane w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji 

szkodliwych do gleby, ziemi i wód podziemnych. 

Metody zabezpieczenia przed wystąpieniem awarii i ograniczające jej 

ewentualne skutki stosowane w zakładzie to: 

� wyposażenie obiektów w sprzęt przeciwpożarowy, 

� wykonanie obiektów z odpowiednich materiałów, spełniających wymogi 

właściwych norm, 
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� regularne przeglądy i konserwacje instalacji, 

� umieszczenie numerów telefonów służb (m.in. Straży Pożarnej) 

w widocznym miejscu, 

� wprowadzone i przestrzegane wewnętrzne regulaminy i instrukcje, 

� wyposażenie zakładu w urządzenia do monitorowania stężenia oparów 

TDI w magazynie surowca oraz na głowicy produkcyjnej - DETEKTOR 

GAZU SPM skalibrowany na opary TDI T80. Urządzenie wykonuje 

pomiary z dokładnością do 1ppb. Progi alarmowe to 5ppb i 20ppb 

(rzędu części na miliard tj. 10-9). 

Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że w fazie planowania 

uwzględniono wszelkie technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione 

rozwiązania mające na celu ochronę środowiska w fazie eksploatacji 

inwestycji. 

4.3 Etap likwidacji 

W przypadku ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia w celu unikania, 

zapobiegania, ograniczania ewentualnego oddziaływania na środowisko 

planowane jest stosowanie następujących rozwiązań chroniących 

środowisko: 

� używanie w pełni sprawnego technicznie i dobranego sprzętu, 

� wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

� prosty i liniowy rozkład dróg wewnętrznych, 

� wyłączanie silników pojazdów podczas ich postoju w celu eliminacji 

emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, 

� właściwa organizacja prac prowadzonych wyłącznie w porze dnia 

(w godzinach 6:00 – 22:00), 

� utrzymywanie porządku na terenie prowadzonych prac, 

� prowadzenie prac w sposób minimalizujący wytwarzanie odpadów, 

� selektywne, prowadzone we właściwy sposób magazynowanie odpadów, 

� przekazywanie wytworzonych odpadów uprawnionym do ich odbioru 

podmiotom, w pierwszej kolejności do procesów odzysku, 

� wykorzystywanie pojazdów o optymalnej ładowności, 
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� wykonywanie kontroli stanu technicznego środków transportu oraz 

urządzeń wykorzystywanych na terenie prowadzonych prac, 

� prowadzenie prac w sposób eliminujący zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

� stosowanie sprawnego sprzętu przez osoby do tego celu uprawnione, 

� wyposażenie w sorbenty do usuwania zanieczyszczeń, 

� zabezpieczenie wykopów powstałych w trakcie robót ziemnych przed 

gromadzeniem się wody opadowej. 

5 OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA 

W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Teren, na którym jest planowana realizacja przedsięwzięcia i jego 

najbliższe otoczenie stanowią obszary już w chwili obecnej w znacznym 

stopniu przekształcone antropogenicznie. 

Wnioskodawca zamierza zmodernizować i rozbudować zakład, 

usprawnić proces produkcyjny, poprawić dostępność komunikacyjną terenu 

zakładu i ulepszyć bazę socjalną pracowników. 

Niepodejmowanie przedsięwzięcia będzie skutkowało pozostawieniem 

terenu zakładu w dotychczasowym stanie. 

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami 

chronionymi, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody oraz korytarzami ekologicznymi. 

Teren inwestycyjny i obszary zlokalizowane w jego sąsiedztwie są od 

wielu lat przekształcone antropogenicznie. Na obszarze objętym 

zamierzeniem inwestycyjnym w chwili obecnej funkcjonuje zakład Vita 

Polymers Poland Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 31/33, 56-120 Brzeg Dolny, 

oddział w Lublinie. W otoczeniu inwestycji znajdują się grunty rolne, ulica 

Strojnowskiego oraz inne zakłady przemysłowe, m.in. PIXI Sp. z o.o. – Sp.k. i 

zakład kamieniarski „Kalcyt”. 

Nie podejmowanie przedsięwzięcia ograniczy możliwość rozwoju 

zakładu, zwiększenia produkcji i usprawnienia procesu technologicznego. 
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Skutkiem niepodejmowania przedsięwzięcia będzie zachowanie stanu 

istniejącego, pomimo korzystnej lokalizacji, obecności niezbędnych przyłączy 

i stosunkowo niewielkich nakładów inwestycyjnych niezbędnych do 

rozbudowy zakładu, usprawnienia procesu produkcyjnego i poprawy 

warunków socjalnych pracowników zakładu. 

Stan środowiska pozostanie bez zmian, należy jednak wyraźnie 

zaznaczyć, iż teren przedsięwzięcia nie stanowi obszaru o wysokich walorach 

przyrodniczych, nie jest zlokalizowany w rejonie obszarów chronionych 

i miejsc żerowania i rozrodu zwierząt chronionych. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż w fazie eksploatacji inwestycji nie będą 

występowały przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji 

w powietrzu i dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających 

ochronie akustycznej ani inne oddziaływania mogące pogorszyć m.in. stan 

wód powierzchniowych i podziemnych, brak jest podstaw do odstąpienia od 

realizacji inwestycji. 

6 OPIS WARIANTÓW UWZGLĘDNIAJĄCY SZCZEGÓLNE CECHY 

PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB JEGO ODDZIAŁYWANIA WRAZ 

Z UZASADNIENIEM WYBORU 

6.1 Wariant proponowany przez Wnioskodawcę 

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę stanowi analizowane 

przedsięwzięcie w zakresie przedstawionym w rozdziale nr 2.2 niniejszego 

Raportu. 

6.2 Racjonalny wariant alternatywny 

Wariant alternatywny realizacji przedsięwzięcia, jaki był rozpatrywany 

przez Wnioskodawcę zakładał pozostawienie terenu zakładu w obecnym 

stanie, dokonując jedynie niezbędnych napraw i konserwacji budynków 

i instalacji. Nie doszłoby do wyburzenia 2 istniejących obiektów, zostałyby 

one gruntownie wyremontowane i zmodernizowane.  

Biorąc pod uwagę wymiary i kubaturę ww. budynków Wnioskodawca 

w dalszym ciągu potrzebowałby zaplecza magazynowego. 
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W ramach wariantu alternatywnego Inwestor rozpatrywał realizację 

budynku magazynowego – hali namiotowej poza obecnym terenem zakładu. 

Wiązałoby się to z zakupem lub dzierżawą niezbędnego terenu, na którym 

miałaby zostać zlokalizowana namiotowa hala magazynowa. 

Wariant ten skutkowałby zwiększeniem oddziaływania na środowisko, 

m.in. z uwagi na większe przekształcenie terenu (w przypadku zakupu lub 

dzierżawy działki nie posiadającej uzbrojenia technicznego), dłuższy okres 

emisji hałasu i zanieczyszczeń na etapie realizacji przedsięwzięcia, 

rozciągnięcie linii transportowych (większa emisja zanieczyszczeń i hałasu). 

Zakres przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym byłby większy, 

aniżeli w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę, stąd emisje 

wprowadzane do środowiska podczas funkcjonowania wariantu 

alternatywnego byłyby wyższe, aniżeli w wariancie proponowanym przez 

Wnioskodawcę. 

Przeprowadzone analizy możliwości lokalizacji wszystkich niezbędnych 

obiektów i infrastruktury na terenie stanowiącym w chwili obecnej własność 

zakładu Vita Polymers Poland Sp. z o.o. wykazały, iż tego typu 

przedsięwzięcie jest możliwe do realizacji przy jednoczesnym spełnieniu 

wymagań prawnych. Teren inwestycji będzie wystarczający do lokalizacji 

obiektów, wytyczenia dróg pożarowych oraz dróg i placów wewnętrznych do 

swobodnego manewrowania pojazdami ciężarowymi. 

6.3 Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska w przedmiotowym 

przypadku jest zbieżny z wariantem proponowanym przez Wnioskodawcę ze 

względu na mniejsze zajęcie terenu, ograniczenie emisji hałasu 

i zanieczyszczeń, skrócenie czasu realizacji przedsięwzięcia oraz 

prawdopodobnie mniejsze wykorzystanie zasobów środowiska. 

Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska ma na celu 

modernizację i rozbudowę istniejącego i funkcjonującego zakładu Vita 

Polymers Poland Sp. z o.o., oddział w Lublinie, przy ul. Strojnowskiego 27. 
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Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska przewiduje 

budowę i montaż obiektów oraz niezbędnej infrastruktury na terenie 

stanowiącym własność Wnioskodawcy. 

W wyniku realizacji inwestycji w wariancie proponowanym przez 

Wnioskodawcę, w stosunku do wariantu alternatywnego, mniejsze będą 

emisje wprowadzane do środowiska w związku z jego realizacją i eksploatacją 

(głównie w zakresie emisji zanieczyszczeń i hałasu). Oznacza to, że 

wariantem najkorzystniejszym dla środowiska będzie wariant proponowany 

przez Wnioskodawcę. 

Ponadto wariant proponowany przez Wnioskodawcę ogranicza zajęcie 

terenu pod nowe obiekty, skupiając zabudowę w obrębie istniejącego 

zakładu, dzięki czemu nie będą wprowadzane w innych lokalizacjach nowe 

dominanty w krajobrazie. 

Wnioskodawcy zależy na efektywnym funkcjonowaniu zakładu 

w zgodzie z okolicznymi mieszkańcami, jak to ma miejsce w chwili obecnej. 

Powyższy efekt jest osiągany poprzez stosowanie surowych norm, wytycznych 

i instrukcji ograniczających potencjalny wpływ prowadzonej działalności na 

ludzi i środowisko przyrodnicze.  
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7 OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA WRAZ 

Z UZASADNIENIEM WARIANTU PROPONOWANEGO PRZEZ 

WNIOSKODAWCĘ 

7.1 Oddziaływanie na ludzi, w tym zdrowie i warunki życia ludzi 

oraz na dobra materialne 

7.1.1 Etap realizacji 

Prawidłowe przeprowadzenie prac rozbiórkowych, budowlanych 

i montażowych, zgodnie z zasadami BHP i sztuką budowlaną nie przyczyni 

się do wystąpienia znaczących oddziaływań na ludzi oraz dobra materialne. 

Prace budowlane zostaną ograniczone do pory dnia a także zostanie 

opracowany harmonogram robót umożliwiający możliwie najsprawniejsze 

i najszybsze zakończenie prac. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia zaangażowane będą specjalistyczne 

firmy budowlane, których obowiązkiem jest zapewnienie odpowiednich 

warunków oraz szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla swoich 

pracowników. 

Zwiększona emisja hałasu oraz pyłów do powietrza na etapie budowy, 

na którą narażeni zostaną pracownicy powinna będzie minimalizowana 

poprzez odpowiednią kontrolę prac oraz przestrzeganie przepisów BHP. 

W związku ze stosunkowo korzystną lokalizacją terenu zakładu, 

w obrębie której będą prowadzone prace budowlano-montażowe 

w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej, realizacja inwestycji nie będzie 

wpływać niekorzystnie na warunki życia mieszkańców. 

Realizacja przedsięwzięcia, ze względu na lokalizację w obrębie terenu 

należącego do Wnioskodawcy, nie wpłynie negatywnie na dobra materialne 

mieszkańców. 

Plac budowy będzie zlokalizowany na działkach przewidzianych pod 

przedsięwzięcie. Teren zakładu jest ogrodzony płotem metalowym 

o wysokości ok. 1,5 m.  
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W związku z powyższym oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie 

realizacji zamknie się w granicach działek przewidzianych pod 

przedsięwzięcie. 

7.1.2 Etap eksploatacji 

Funkcjonowanie przedsięwzięcia będzie wiązało się z przebywaniem na 

jego terenie pracowników. Osoby zatrudnione w zakładzie są odpowiednio 

przeszkolone w ramach przepisów BHP oraz instrukcji p. poż. 

i wewnętrznych regulaminów. 

Dostęp do pomieszczeń zakładu będzie mieć ograniczona liczba ludzi. 

Będą to Wnioskodawca oraz pracownicy nadzorujący i realizujący proces 

produkcyjny. Dostęp osób postronnych będzie wykluczony poprzez 

zastosowanie ogrodzenia terenu oraz lokalizację portierni kontenerowej. 

Najbliższa zabudowa zakwalifikowana do zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej jest oddalona o 17 na wschód od granicy terenu zakładu. 

Kolejny najbliższy budynek mieszkaniowy (w zabudowie mieszkaniowej 

jednorodzinnej) jest zlokalizowany w odległości ok. 75 m na północny-zachód 

od terenu inwestycji. 

Dnia 20.10.2020 wpłynęło pismo zgłaszających uwagi w procesie 

pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy 

zakładu. W ww piśmie stwierdzono, że obecny czas pracy instalacji 

wyciągowej filtra głównego jest dla mieszkańców akceptowalny i wynosi ok. 3 

h/d. Mieszkańcy skarżą się na panujący zły klimat akustyczny okolicy 

wynikający z koncentracji wielu zakładów przemysłowych. Obawiają się, że 

wyliczone poziomy hałasu będą odbiegały od rzeczywistych.  

Mając na uwadze fakt akceptowania przez mieszkańców pracy filtra 

węglowego przez 5 h/d, tj. w godzinach pomiędzy 9-tą a 14-tą i planowaną 

pracę filtra węglowego przez 4 h/d (wzrost czasu pracy o 1 h/dobę) nie 

wystąpią konflikty społeczne związane z rozbudową zakładu. 

Przeprowadzone w raporcie obliczenia emisji hałasu nie wykazały 

przekroczenia dopuszczalnych norm, poza granicami przedsięwzięcia i na 

terenach podlegających ochronie. 
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Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z danymi przedstawionymi 

w przedmiotowym raporcie oraz wykonanymi na ich podstawie analizami nie 

będzie znacząco oddziaływać na żaden komponent środowiska.  

Zakład przestrzega rygorystycznych norm ochrony środowiska oraz 

dysponuje szeregiem dokumentów i procedur, które określają jego 

funkcjonowanie w sytuacjach awaryjnych oraz wskazują dobre praktyki 

prowadzenia produkcji z jednoczesnym minimalizowaniem oddziaływania na 

środowisko i ludzi. 

Jak wykazano w analizie oddziaływania na powietrze atmosferyczne, 

przy zaleceniach zawartych w raporcie wszelkie normy w zakresie imisji 

zanieczyszczeń do powietrza etapie eksploatacji zostaną dotrzymane.  

W związku z powyższym, przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na 

ludzi, warunki życia mieszkańców Lublina i dobra materialne. 

7.2 Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska 

przyrodnicze 

7.2.1 Etap realizacji 

Realizacja inwestycji będzie się wiązała z zajęciem części terenu 

biologicznie czynnego tj. roślinności trawiastej pod przedsięwzięcie. Jednak 

z uwagi na brak cennych gatunków roślin można stwierdzić, że 

oddziaływanie na florę na etapie realizacji będzie stosunkowo niewielkie 

i ograniczone przestrzennie do powierzchni pod planowane przedsięwzięcie. 

Rozbudowa zakładu nie będzie miała wpływu na zbiorowiska roślinne 

występujące w sąsiedztwie inwestycji. Oddziaływanie związane z etapem 

budowy zaniknie po zakończeniu prac budowlanych, a teren zostanie 

uporządkowany. 

Brak siedlisk sprzyjających występowaniu grzybów wyklucza wpływ 

inwestycji na tę grupę organizmów.  

Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie jest od długiego 

czasu uprzemysłowiony, a fauna tam występująca przystosowała się do 

panujących tam warunków środowiskowych. Występujące tu ptaki oraz 

drobne ssaki są gatunkami pospolitymi zarówno na terenie inwestycji jak 
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i w jej otoczeniu w związku z czym realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na 

stan całych populacji.  

7.2.2 Etap eksploatacji 

Eksploatacja planowanych do realizacji obiektów nie spowoduje 

zubożenia gatunkowej i ilościowej flory poza granicami działek zakładu. 

Powierzchnie trawiaste w obrębie działek inwestycyjnych będą dalej 

systematycznie koszone. 

Eksploatacja inwestycji nie będzie źródłem niekorzystnych 

oddziaływań na faunę bytującą w ich sąsiedztwie i nie spowoduje zubożenia 

gatunkowej i ilościowej fauny poza granicami omawianego obszaru. Nie 

przewiduje się zmian w dotychczasowym sposobie użytkowania terenu poza 

granicami omawianego obszaru. Zostanie utrzymana dotychczasowa 

struktura istniejącego zagospodarowania oraz sposobu wykorzystania 

gruntów przylegających do rozpatrywanego terenu. 

Fauna jest przystosowana do warunków tam występujących. 

Dodatkowo nie przewiduje się tu nadmiernych emisji hałasu, a także 

zanieczyszczeń mogących w negatywny sposób oddziaływać na zwierzęta 

zarówno w otoczeniu inwestycji, jak i bezpośrednio na jej terenie. 

 Zakład jest obecnie i będzie po realizacji inwestycji ogrodzony, co 

ograniczy migracje zwierząt. Na terenie inwestycji nie odnotowano 

występowania grzybów, w związku z tym zakład nie będzie negatywnie 

oddziaływał na grzyby. 

7.3 Oddziaływanie na formy ochrony przyrody, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 

2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych 

7.3.1 Etap realizacji 

Lokalizacja terenu inwestycyjnego względem najbliższych obszarów 

chronionych oraz stosowanie działań mających na celu zapobieganie 

i unikanie oddziaływania na środowisko będą skutkowały brakiem wpływu 

na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 
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kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony 

obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych. 

7.3.2 Etap eksploatacji 

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami 

chronionymi, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody oraz korytarzami ekologicznymi. 

Najbliższe obszary chronione stanowią: Czerniejowski Obszar 

Chronionego Krajobrazu, rozciągający się na wschód, południe i zachód 

w odległości ok. 1,6 km od terenu zakładu, rezerwat Stasin (7,4 km na 

północny-zachód) oraz użytek ekologiczny Siedlisko Susła Perełkowanego – 

odległy o ok. 7,4 km na północny-wschód. 

Na terenie inwestycyjnym występuje niewielka bioróżnorodność terenu, 

nie odnotowano śladów intensywnego bytowania ssaków, płazów i gadów. 

Odnotowane ptaki stanowiły typowe gatunki, towarzyszące terenom 

przemysłowym w całej Polsce. Teren inwestycyjny przez wiele lat był 

ogrodzony stąd większa zwierzyna leśna (sarny, dziki) przestała 

wykorzystywać go jako potencjalne żerowisko, również przez to, że 

powierzchnia ta nie oferuje bogatej bazy żerowiskowej (jest w większości 

utwardzona, brak upraw), ale także przez liczne, korzystniejsze dla zwierzyny 

powierzchnie alternatywne oraz fakt, iż zakład jest zlokalizowany na terenie 

miasta Lublin. 

Teren zakładu jest odizolowany od obszarów sąsiednich ogrodzeniem 

o wysokości ok. 1,5 m. 

Najbliższy korytarz ekologiczny (Północna Lubelszczyzna, KPdC-3B) 

znajduje się w oddaleniu ok. 18,4 km od granicy terenu, na którym jest 

zlokalizowany zakład, co świadczy o braku unikatowych wartości 

przyrodniczych i kluczowej funkcji dla fauny migrującej na tym obszarze. 

W nawiązaniu do powyższych należy stwierdzić, iż oddziaływanie na 

formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1, ustawa o ochronie 

przyrody nie wystąpi. 
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7.4 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

7.4.1 Etap realizacji 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda pobierana będzie z sieci 

wodociągowej oraz wykorzystywana na cele socjalne pracowników i na cele 

budowlane. Zakład nie będzie pobierał wód powierzchniowych.  

Na etapie realizacji ilość ścieków bytowych będzie związana z liczbą 

pracowników zatrudnionych na placu budowy. Na potrzeby pracowników 

zostaną wynajęte sanitariaty przenośne, za których opróżnianie będzie 

odpowiadała firma świadcząca usługę. Z uwagi na zmienną skalę 

zatrudnienia zależną od wykonawców przedsięwzięcia oraz etapu 

prowadzonych prac, obecnie nie jest możliwe określenie przewidywanej ilości 

ścieków powstających podczas jego realizacji. 

Na etapie ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia woda będzie 

pobierana z sieci wodociągowej MPWiK w Lublinie oraz wykorzystywana na 

cele socjalne pracowników. Zakład nie będzie pobierał wód 

powierzchniowych. 

7.4.2 Etap eksploatacji 

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obrębie JCWP 

o numerze PLRW2000624669 – Czerniejówka. Przy ustalaniu celów 

środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod 

uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z Ramową 

Dyrektywą Wodną warunkiem niepogarszania ich stanu. Zgodnie z Planem 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1911 z późn. zm.) dla przedmiotowej naturalnej JCWP celem środowiskowym 

jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Aktualny stan JCWP 

jest zły. 

JCWP Czerniejówka stanowi ciek zakwalifikowany do 6 typu 

abiotycznego - potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na 

lessach i lessopodobnych. 

W odniesieniu do JCWP Czerniejówka zastosowano derogację 

(odstępstwo), przedłużenie terminu osiągnięcia celu ze względu na brak 

możliwości technicznych. 
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W zlewni JCWP nr PLRW2000624669 występuje presja rolnicza. 

W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na 

celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników 

zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny 

dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania 

przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 

2027. 

Wody powierzchniowe nie będą wykorzystywane na potrzeby instalacji 

na etapie jej realizacji i eksploatacji. Powstające na terenie przedsięwzięcia 

ścieki bytowe i technologiczne nie będą wprowadzane do wód 

powierzchniowych. Wody opadowe będą odprowadzane w części na tereny 

zielone w obrębie terenu przedsięwzięcia oraz do osadnika, za pośrednictwem 

zakładowej instalacji kanalizacji deszczowej. Z uwagi na charakter 

planowanego przedsięwzięcia wody opadowe powstające na terenie zakładu 

należy traktować jako niezanieczyszczone. 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz z uwagi na technologię prowadzonej 

na terenie planowanego przedsięwzięcia działalności nie przewiduje się jego 

wpływu na stan wód powierzchniowych, w tym na pogorszenie ich elementów 

biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych oraz stanu 

chemicznego. 

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych nr 406 Niecka lubelska (Lublin). Pod względem 

podziału na jednolite części wód podziemnych teren zakładu znajduje się 

w obrębie JCWPd nr 89 (PLGW200089). Stan ilościowy i jakościowy JCWPd 

nr 89 jest oceniany jako dobry. Ogólna ocena stanu JCWPd jest dobra, 

natomiast ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych została 

oceniona jako niezagrożona. 

Struktura JCWPd 89 jest złożona z jednego poziomu wodonośnego w 

utworach szczelinowych górnej kredy – paleocenu (w dolinie dolnej Bystrzycy 

kredy – paleocenu – czwartorzędu) występującego na całym obszarze 

jednostki. Obszar jednostki stanowi zatem obiekt zamknięty w sensie 
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hydrogeologicznym, a działy wód podziemnych wydzielonych poziomów 

wodonośnych pokrywają się z działami wód powierzchniowych. 

Dla jednolitych części wód podziemnych Ramowa Dyrektywa Wodna 

(RDW) w art. 4 przewiduje następujące główne cele środowiskowe: 

− zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych, 

− zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych 

(z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW), 

− zapewnienie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem wód 

podziemnych, 

− wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego 

i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia 

powstałego wskutek działalności człowieka. 

Instalacja będzie zaopatrywana w wodę z sieci wodociągowej MPWiK 

w Lublinie. JCWPd nr 89 charakteryzuje się nadwyżką zasobów wód 

podziemnych w stosunku do wielkości poboru (34,2% wykorzystania 

zasobów), w związku z czym pobór wód na potrzeby zakładu nie przyczyni się 

do zubożenia zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania. 

Zgodnie z serwisem dostępnym pod adresem https://geolog.pgi.gov.pl 

(dostęp: 17 kwietnia 2020 r.) najbliższe ujęcia wód zlokalizowane są 

w odległości: 

� 300 m na wschód (7490702-UJĘCIE "WILCZOPOLE" - ST. VIII), 

głębokość 120 m, ujmuje kredowy poziom wodonośny), 

� 700 m na południowy-zachód (7490263-UJĘCIE "WILCZOPOLE" - ST. 

3A), głębokość 120 m, ujmuje kredowy poziom wodonośny). 

Ujęcie wody zlokalizowane niegdyś na terenie zakładu - działka 691/8 

(7490183-BAZA TRANSPORTOWA), zostało zlikwidowane w 2015 r. na 

podstawie projektu likwidacji.  

Wg informacji uzyskanych od PGW Wody Polskie w dniu 2 listopada 

2020 r. w odległości 10 m na zachód od zakładu, w systemie informacyjnym 

gospodarowania wodami nie znajdują się informacje dot. ujęcia wód 

podziemnych 7490097-FILIA POM.  
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W związku z powyższym, wnioskuję, że ww ujęcie wody nie jest 

eksploatowane pomimo, że widnieje w systemie PGI. 

Przedsięwzięcie leży na części wód przeznaczonej do poboru wody na 

potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę i do spożycia przez ludzi, który 

obejmuje rejon niemal całego kraju. 

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza terenami 

stref ochronnych ujęć wód podziemnych, w tym strefy pośredniej lub 

bezpośredniej oraz poza strefami ograniczeń w użytkowaniu terenu.  

W związku z powyższym nie wystąpi znaczące oddziaływanie na wody 

podziemne. 

W najbliższym sąsiedztwie analizowanego terenu brak jest zbiorowych 

ujęć wód, a także terenów o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz 

obszarów wodno-błotnych. 

Na podstawie powyższej analizy oraz przy zastosowaniu rozwiązań 

chroniących środowisko stwierdzono, że nie wpłynie ono na wody 

powierzchniowe i podziemne, w związku z czym nie będzie utrudniało 

osiągnięcia celów środowiskowych, określonych dla jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

Mając na uwadze planowany sposób postępowania ze ściekami, 

wodami opadowymi i odpadami należy stwierdzić, iż planowane 

przedsięwzięcie nie będzie wpływać na wody podziemne, ani wody 

powierzchniowe. 

7.5 Oddziaływanie na glebę i powierzchnię ziemi 

7.5.1 Etap realizacji 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi wystąpi na skutek zajęcia 

powierzchni ziemi pod budowę i montaż nowych, przewidzianych 

w opracowaniu obiektów i infrastruktury. Oddziaływanie przejawi się 

pracami polegającymi na wykonaniu fundamentów, budową i montażem 

obiektów i wykonaniem utwardzeń. 

Inwestycja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem istniejących na 

analizowanym terenie warunków gruntowo – wodnych, a wykopy będą 
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zabezpieczone przed możliwością wystąpienia obrywów i osuwania się 

gruntu. Po zakończeniu prac budowlanych teren zostanie uporządkowany 

i wyrównany. 

7.5.2 Etap eksploatacji 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi w trakcie eksploatacji 

planowanego przedsięwzięcia będzie się przejawiało trwałym zajęciem 

powierzchni terenu pod przewidziane do realizacji obiekty i infrastrukturę. 

Oddziaływanie będzie długotrwałe, związane z okresem, w jakim 

będzie prowadzona na tym terenie produkcja przemysłowa. 

Nie należy traktować analizowanej instalacji jako obiektu, którego 

oddziaływanie na powierzchnię ziemi będzie znaczące, z uwagi na fakt, iż 

teren, na którym będzie realizowane planowane przedsięwzięcie już w chwili 

obecnej jest w znacznym stopniu przekształcony antropogenicznie. 

W obrębie terenu planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się gleby, 

które zostaną wyłączone z produkcji rolnej. 

Na etapie eksploatacji inwestycja nie będzie wpływała na gleby ze 

względu na prawidłowo prowadzoną gospodarkę wodno-ściekową, 

gospodarkę odpadami oraz przy prawidłowej eksploatacji urządzeń na 

terenie zakładu. 

7.6 Oddziaływanie na powietrze 

7.6.1 Etap realizacji 

W czasie realizacji analizowanego przedsięwzięcia oddziaływanie będzie 

związane z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych. Źródłem 

oddziaływań będą maszyny i urządzenia wykorzystywane do realizacji 

przedsięwzięcia oraz pojazdy transportujące materiały. Oddziaływanie będzie 

okresowe, ograniczy się do czasu trwania prac związanych z realizacją 

przedsięwzięcia i do terenu przedsięwzięcia. Ruch samochodowy ze zmienną 

strukturą i natężeniem stanowił będzie mobilne źródło emisji zanieczyszczeń. 

Ze spalania paliw w silnikach pojazdów emitowane będą: tlenki azotu, tlenek 

węgla, pył, benzen, tlenki siarki. 
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Dla ochrony środowiska na etapie realizacji przedsięwzięcia ważna jest 

przede wszystkim prawidłowa organizacja zaplecza, ustalenie harmonogramu 

robót i wykonywanie ich przez wykwalifikowanych pracowników, co zapewni 

brak znaczącego oddziaływania na środowisko. 

7.6.2 Etap eksploatacji 

Na terenie Vita Polymers Poland Sp. z o.o., źródła emisji 

zanieczyszczeń powietrza stanowić będą: 

• instalacja technologiczna produkcji pianki poliuretanowej – emitor E1, 

• instalacja klejenia elementów pianki – emitory E2-E5, 

• instalacje grzewcze: kotłownia kontenerowa opalane gazem ziemnym – 

emitory E6, E7 i centrale wentylacyjne – emitory E8-E12. 

Ponadto występuje emisja niezorganizowana: 

- ruch pojazdów emitory E13 i E14, 

- emisja z sezonowni planowanej – E15 (emisja niezorganizowana) oraz 

istniejącej: E16 i E17 (wentylatory). 

Dla terenu lokalizacji przedsięwzięcia obowiązują dopuszczalne 

poziomy substancji w powietrzu, określone 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) oraz 

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

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

określone zostały wartości odniesienia dla niektórych substancji w 

powietrzu.  

Wartość dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu dla gazów 

i pyłów, jakie emitowane będą do powietrza ze źródeł emisji na terenie 

analizowanego przedsięwzięcia, na postawie rozporządzenia w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu z 2012 r. zestawiono w 

poniższej tabeli.  
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Tabela 27 Dopuszczalne wartości poziomów substancji w powietrzu 

Nazwa substancji 
(numer CAS) 

Okres uśrednienia wyników 
pomiarów 

Dopuszczalny poziom substancji w 
powietrzu 

(µg/m3) 
Dwutlenek azotud)  

(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 (od 1 X do 31 III) 
20 e) 

Pył zawieszony 
PM 10 

24 godziny 50 c) 
rok kalendarzowy 40 c) 

Pył zawieszony PM2,5  

rok kalendarzowy 
25 c) j) 

20 c) k) 

Tlenek węgla  
(630-08-0) 

osiem godzin ') 10 000 c) i) 

c) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi 
d) suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu 
e) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin 
i) Maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę 
z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią 
ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem 
obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 
danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 
do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET 

j) wartości do osiągnięcia do 2015 r. (I faza) 
k) wartości do osiągnięcia do 2020 r. (II faza) 

 

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. 

Ustalone w ww. rozporządzeniu wartości odniesienia dla substancji, 

jakie emitowane będą do powietrza ze źródeł emisji na terenie inwestycji, 

oraz okresy dla jakich uśrednione są wartości odniesienia, zestawiono 

w poniższej tabeli.  
 

Tabela 28 Wartości odniesienia dla emitowanych substancji 

 
Nazwa substancji 

Wartości odniesienia w mikrogramach na metr sześcienny 
(µg/m3)uśrednione do okresu 

Oznaczenie 
numeryczne 
substancji 

(numer CAS) 

1 godziny 
roku 

kalendarzowego 

Dwutlenek siarki 7446-09-5 350 30 
Dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40 
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Nazwa substancji 

Wartości odniesienia w mikrogramach na metr sześcienny 
(µg/m3)uśrednione do okresu 

Oznaczenie 
numeryczne 
substancji 

(numer CAS) 

1 godziny 
roku 

kalendarzowego 

Pył 
zawieszony PM10 

- 280 40 

Tlenek węgla 630-08-0 30000 - 

Benzen 71-43-2 30 5 

Toluilenodwuizocy
janian (TDI) 

7719-12-2 200 25 

Dichlorometan 
(chlorek metylenu) 

75-09-2 200 25 

2-chlorobuta-1,3-
dien (chloropren) 

126-99-8 100 8,7 

Węglowodory 
alifatyczne 

- 3000 1000 

Węglowodory 
aromatyczne 

- 1000 43 

 

Wartość odniesienia opadu pyłu ogółem, określona w ww. 

rozporządzeniu wynosi 200 g/(m2xrok). 

Oddziaływanie na jakość powietrza określono na podstawie 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, 

poz. 87).  

Obliczenia najwyższych ze stężeń maksymalnych dla zanieczyszczeń 

w powietrzu [Smm] i odległości emitora od punktu ich występowania [Xmm] 

określono przy pomocy programu Operat FB Ryszard Samoć wersja 2019, 

który wykazuje pełną analizę stanu zanieczyszczenia powietrza zgodnie  

z referencyjnymi metodykami modelowania poziomów substancji w powietrzu 

według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.  

w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 

Nr 16, poz. 87). 

Współczynnik z0 (aerodynamicznej szorstkości terenu) ustalono na 

podstawie mapy topograficznej według rozdziału 2.3 rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.: 
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Zestawienie aerodynamicznej szorstkości terenu Operat FB 
 

L.p. Opis strefy Powierzchnia, m2 Aerodynamiczna szorstkość 

terenu, m 

1 miasto powyżej 500 tys. 

mieszkańców - zabudowa 

niska 

189 408  0,5 

2 pola uprawne 193 189  0,035 

3 pola uprawne 4 526 142  0,035 

 Suma/Średnia 4 908 739  0,0529 

 

 

Do obliczeń przyjęto różę wiatrów dla miasta Lublin. Układ 

współrzędnych o osi „X” skierowany jest w kierunku wschodnim, a osi „Y” w 

kierunku północnym. 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, tło substancji dla których określone 

są dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakości 

powietrza jako stężenie uśrednione dla roku określony przez Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalny Wydział 

Monitoringu w Lublinie (załącznik nr 4.1). 

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. 

Wykonano obliczenia maksymalnych stężeń substancji w powietrzu, 

uśrednionych dla jednej 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 warunek: 
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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 (25 x 10 = 250 

m) obliczenia wykonano na wysokości od 0 do 8 m dla budynków położonych 

na zachód (9 sztuk) oraz na wschód (1 sztuka) od przedsięwzięcia. Pozostałe 

budynki zlokalizowane w zasięgu 250 m są parterowe. Zostały one 

zaznaczone w załączniku nr 4.3.  

Sprawdzenie kryterium na opad pyłu sporządzono zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, 

poz. 87) przy użyciu programu FB Operat.  

Kryterium obliczania opadu pyłu 

Analizowano emisję pyłu z 8 emitorów. 

0,0667/n*∑h3,15=     21,94 

Suma emisji średniorocznej pyłu =  0,043  < 21,94  [mg/s] 

Łączna emisja roczna  =  0,00136  < 10 000  [Mg] 

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu. 

Kryterium na opad pyłu jest spełnione, w związku z czym na tym 

obliczenia zakończono. 

Warunki obliczania opadu pyłu rozporządzenia w sprawie wartości 

odniesienia dla emitowanych substancji w powietrzu wymienione w rozdziale 

2.6 rozporządzenia, są spełnione dlatego nie potrzeba obliczać opadu pyłu. 

W odległości 10hmax tj. 10 x 25 = 250 m zostały wykonane dodatkowe 

obliczenia dla budynków mieszkalnych (oznaczonych w złączniku nr 4.3) na 

wysokości od 0 do 8 m. 

Wyczerpany został zakres obliczeń, zmierzających do ustalenia wpływu 

źródeł emisji na stan czystości powietrza, wynikający z obowiązujących 

aktów prawnych. Załącznik nr 4.2 niniejszego Raportu przedstawia 

obliczenia komputerowe. Wykonano mapy z lokalizacją emitorów i izoliniami 
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stężeń godzinowych i średnich rocznych dla dwutlenku azotu i pyłu PM2.5 – 

załącznik nr 4.3.  

Na podstawie wyników obliczeń komputerowych przeprowadzonych 

w programie Operat FB wersja 2019 wykazano, że dla wszystkich substancji, 

nie wystąpią przekroczenia wartości odniesienia lub dopuszczalnych dla 

substancji emitowanych z planowanego przedsięwzięcia i sąsiadującego 

zakładu, poza jego terenem.  

Nie zostaną przekroczone poza terenem przedsięwzięcia: 

– poziomy odniesienia dla emitowanych substancji w powietrzu 

wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 

2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1031), 

– wartości odniesienia dla emitowanych substancji w powietrzu 

wymienione 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). 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń średniorocznych w siatce 

podstawowej oraz dodatkowej (budynki wyższe niż parterowe w zasięgu 10 

x25= 250 m od emitorów) wraz z interpretacją przedstawiano w załączniku 

nr 4.2. 

Rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne mające na 

celu ograniczenie emisji gazowych i pyłowych do powietrza wraz z oceną ich 

skuteczności: 

1) stosowanie filtra węglowego dla celów wiązania lotnych związków 

(główwnie TDI) – skuteczność  minimalna 99%, 

2) stosowanie poliolu do mycia koryta technologicznego, 

3) zorganizowany w reżimie technologicznym system zabezpieczeń  

i kontroli rozładunku oraz magazynowania surowców stosowanych w 

procesie produkcji pianki poliuretanowej – brak ponadnormatywnych 

emisji i awarii na terenie zakładu, 
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4) zmniejszenie zużycia chlorku metylenu na rzecz spieniania przy użyciu 

dwutlenkiem węgla, co spowoduje zmniejszeni emisji chlorku metylenu 

o ok. 5 razy, 

5) wyposażenie Zakładu w urządzenia do stałego monitorowania stężenia 

oparów TDI w magazynie surowca oraz na głowicy produkcyjnej - 

DETEKTOR GAZU SPM skalibrowany na opary TDI T80. Urządzenie 

wykonuje pomiary z dokładnością do 1ppb. Progi alarmowe to 5ppb i 

20ppb (rzędu części na miliard tj. 10-9) przez co tak szczegółowy 

monitoring zapobiega emisjom do powietrza TDI nawet w miliardowych 

częściach, 

6) stosowanie jako paliwa gazu, który posiada niską zawartości pyłów, 

7) oczyszczanie powietrza filtrem węglowym, zapewniającym pochłanianie 

LZO, co skutkuje jednocześnie brakiem emsji odorów z procesu 

produkcyjnego. 

Stan zanieczyszczenia powietrza dla wszystkich substancji, w tym dla 

pyłu PM 2.5 przedstawiono (20 µg/m3), uzyskany z Głównego Inspektoratu 

Ochron Środowiska, Oddział w Lublinie (załącznik nr 4.1), stanowi dane za 

2019 r. Porównując poziom dopuszczalny do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 

2020 r. (20 µg/m3) dla pyłu PM2.5 do tła z 2019 r. (20 µg/m3) widać, że 

samo tło wypełnia wartość dopuszczalną. 

W związku z tym, że tło stanowi wartość za 2019 r. odwołano się do 

norm dopuszczalnych obowiązujących w 2019 r., tj. 25 µg/m3 (II faza). 

Odwołując się do normy dopuszczalnej II fazy, można stwierdzić, że tło na 

poziomie 20 µg/m3 nie przekracza dopuszczalnej normy a emisja z 

przedsięwzięcia również nie przyczyni się do przekroczenia dopuszczalnej 

normy dla pyłu PM 2.5 (jest < 25 µg/m3). 

Emisja odorów 

Izocyjaniany charakteryzują się rzadko spotykaną aktywnością 

chemiczną przejawiającą się w samorzutnych reakcjach ze wszystkimi 

niemal związkami zawierającymi aktywne atomy wodoru, takimi jak: woda, 

aminy, kwasy karboksylowe i inne. Poziomy narażenia zawodowego na 

stanowiskach przetwórstwa pianki poliuretanowej mieszczą się w zakresie od 
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0,001 mg do 1,0 mg diizocyjanianu w m3 powietrza. Głównym zagrożeniem 

jest TDI.  

Cała instalacja magazynowania, przesyłu do linii technologicznej 

izocyjanianów jest instalacją hermetyczną gdyż kontakt z powietrzem 

uniemożliwiły realizację procesu technologicznego. Magazyn i linia 

technologiczna jest wyposażona w DETEKTOR GAZU SPM skalibrowany na 

opary TDI T80 z dokładnością do 1ppb. Linia technologiczna posiada odciąg 

z odprowadzeniem powietrza poprzez filtr adsorpcyjny z węglem aktywnym, 

który wychwytuje wszelkie lotne związki organiczne, co uniemożliwia 

wprowadzanie odorów do atmosfery. 

Wytworzone pianki poliuretanowe nie są źródłem odorów, gdyż po 

zastygnięciu emisja TDI nie występuje. Jest możliwa emisja chlorku 

metylenu - środka spieniającego - w sezonowni (przy dojrzewaniu pianki), 

który będzie stosowany w zakładzie w ograniczonej ilości, ze względu na 

planowane główne zastosowanie do spieniania dwutlenku węgla. Dwutlenek 

węgla nie stanowi substancji odorowej. 

Wskazane powyżej rozwiązania techniczno-technologiczne eliminują 

pojawianie się jakichkolwiek substancji złowonnych. Zarówno na terenie 

zakładu jak i w jego okolicy nie występuje oddziaływanie odorowe. 
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7.7 Oddziaływanie na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych 

i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do 

zmian klimatu  

7.7.1 Etap realizacji 

Etap realizacji związany z pracami budowlanymi i montażowymi nie 

będzie miał istotnego wpływu na klimat lokalny. Emisje zanieczyszczeń będą 

pochodziły z ruchu pojazdów dowożących materiały budowlane, gotowe 

konstrukcje, urządzenia oraz odbierających ścieki i odpady. Przewiduje się, 

że w największym stopniu będzie występowała emisja pyłów. Wszystkie 

oddziaływania zakończą się w momencie oddania obiektu do użytkowania. 

7.7.2 Etap eksploatacji 

Zgodnie ze stroną internetową http:/www.klimada.mos.gov.pl 

największym wpływem na klimat odznaczają się ekstremalne zjawiska, jak 

np. fale upałów. Na podstawie wieloletnich badań zmienności opadów 

w Polsce stwierdzono, że zanikają opady ciągłe i małe (<1 mm/d), 

a wydłużyły się susze, przy jednoczesnym wzroście liczby dni z opadem 

>10 mm/d (znacznie wzrosła liczba dni z opadem dobowym o dużym 

natężeniu). Na występowanie suszy bezpośredni wpływ mają: 

− okresy bezdeszczowe trwające ponad 10 dni w zimie przy braku opadów 

i pokrywy śnieżnej, 

− w okresie wiosenno-letnim wysokie temperatury, silna insolacja słoneczna 

(nasłonecznienie), brak opadów, bardzo słabe wiatry trwające 15-20 dni. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż obecnie jest obserwowany stały 

wzrost średniej temperatury rocznej, a opady stały się bardziej intensywne 

i krótkotrwałe, co skutkuje gwałtownymi powodziami i sprzyja powstawaniu 

zjawiska suszy. 

Planowane przedsięwzięcie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych 

i ich prekursorów pochodzących z procesu technologicznego – dwutlenku 

węgla. 
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Zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ograniczy się do 

terenu przewidzianego pod jego realizację. Emisję gazów cieplarnianych 

obliczono w odniesieniu do wzrostu produkcji, w odniesieniu do pozwolenia 

zintegrowanego. Wielkość emisji dwutlenku węgla z terenu planowanego 

przedsięwzięcia wzrośnie o 30 % z 368,75 Mg/rok do 479,38 Mg/rok.   

Gazy cieplarniane nie posiadają wartości odniesienia określonych 

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

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.  

Przedstawienie charakterystyki, rodzaju i skali oddziaływań inwestycji 

na klimat sporządzono w kolejnej tabeli. 

Tabela 29 Oddziaływanie na klimat z uwzględnieniem oddziaływań skumulowanych 
związane z planowanym przedsięwzięciem 

Zagadnienia Charakterystyka Rodzaj Skala 

etap realizacji 

Bezpośredni wzrost 
emisji gazów 

cieplarnianych i ich 
prekursorów 

Spalanie paliw przez pojazdy 
spalinowe będzie źródłem emisji 
gazów cieplarnianych (CO2, N2O, 

CH4) oraz ich prekursorów (SO2, NOx, 
CO), pojazdy będą służyły do 

realizacji przedsięwzięcia (transport 
materiałów, wyposażenia, odpadów). 

pojazdy 
spalinowe 

teren 
planowanego 

przedsięwzięcia 

Pośredni wzrost 
emisji gazów 

cieplarnianych i ich 
prekursorów 

Przekształcenie terenu. prace ziemne 
teren 

planowanego 
przedsięwzięcia 

Utrata siedlisk 
zapewniających 

sekwestrację CO2 

Planowane przedsięwzięcie nie 
znajduje się na terenach 

potencjalnych składowisk dwutlenku 
węgla, zgodnie ze stroną internetową 
http://www.skladowanie.pgi.gov.pl; 

usunięcie niskiej roślinności nie 
będzie miało znaczącego wpływu na 

pochłanianie CO2. 

usunięcie 
roślinności 

niskiej 

teren 
planowanego 

przedsięwzięcia 

etap eksploatacji 

Bezpośredni wzrost 
emisji gazów 

cieplarnianych i ich 
prekursorów 

Produkcja pianek poliuretanowych 
jest źródłem emisji dwutlenku węgla 

do atmosfery. 

Technologia 
produkcji 
powoduje 

wzrost emisji 
dwutlenku 

węgla 

wzrost CO2 
o ok. 47 % 

Pośredni wzrost 
emisji gazów 

cieplarnianych i ich 
prekursorów 

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże 
się z utratą powierzchni biologicznie 

czynnych innych niż na etapie 
realizacji. 

brak 
teren 

planowanego 
przedsięwzięcia 

Utrata siedlisk Teren planowanego przedsięwzięcia brak teren 
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Zagadnienia Charakterystyka Rodzaj Skala 

zapewniających 
sekwestrację CO2 

jest antropogenicznie przekształcony, 
to teren istniejącego zakładu 

produkującego piankę poliuretanową 

planowanego 
przedsięwzięcia 

etap likwidacji 

Bezpośredni wzrost 
emisji gazów 

cieplarnianych i ich 
prekursorów 

Jak na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia 

Pośredni wzrost 
emisji gazów 

cieplarnianych i ich 
prekursorów 

Brak 

Utrata siedlisk 
zapewniających 

sekwestrację CO2 

Na terenie przedsięwzięcia przewidziano likwidację ok. 6000 m2 
powierzchni biologicznie czynnej (głównie zieleń niska urządzona – 

trawniki). 

 

Planowane przedsięwzięcie będzie stanowiło rozbudowę zakładu 

produkcji pianki poliuretanowej. Ww. działania nie spowodują znaczącej 

utraty bioróżnorodności, a podniosą wartość estetyczną terenu, już w chwili 

obecnej przekształconego w znacznym stopniu. 

Nie zmieni się struktura produkcji oraz w znaczącym stopniu nie 

zwiększy się ruch pojazdów po terenie zakładu. 

Mając na uwadze powyższe, zarówno bezpośredni, jak i pośredni 

wzrost emisji gazów cieplarnianych nie będzie znaczący w skali regionu, 

a tym bardziej globalnej. 

W celu stwierdzenia zasadności podejmowania działań związanych 

z adaptacją przedmiotowej inwestycji do zmian klimatu, zgodnie 

z opracowaniem „Wytyczne dla kierowników projektów: uodpornienie 

wrażliwych inwestycji na zmianę klimatu” dostępnym na stronie internetowej 

http://www.klimada.mos.gov.pl, przeprowadzono analizę wrażliwości dla 

przedsięwzięcia biorąc pod uwagę wskazane czynniki i zagrożenia 

klimatyczne oraz wrażliwości. 

 

 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu 
produkcji pianki poliuretanowej VITA POLYMERS POLAND Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym 

Oddział w Lublinie 

 

130 

Tabela 30 Analiza wrażliwości planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatu 

Czynniki i zagrożenia klimatyczne Kategoria wrażliwości (zerowa, średnia, wysoka) 

Stały wzrost temperatury powietrza 
średnia – wpływ na pobór mocy w instalacji 

wentylacji i zmniejszenie zapotrzebowania na 
ciepło 

Wzrost temperatur maksymalnych 
średnia – wpływ na pobór mocy w instalacji 

wentylacji i zapotrzebowania na ciepło 

Stała zmiana wielkości opadów deszczu 
średnia - wpływ na ilość odprowadzanych wód 

opadowych 

Zmiana maks. sum opadów deszczu 
średnia - wpływ na ilość odprowadzanych wód 

opadowych 

Średnia prędkość wiatru zerowa 

Maksymalna prędkość wiatru zerowa 

Wilgotność średnia – wpływ na stan zieleni i obiektów 

Promieniowanie słoneczne średnia – wpływ na stan nawierzchni utwardzonej 

Względny wzrost poziomu mórz zerowa 

Temperatura wody morskiej zerowa 

Dostęp do wody wysoka – utrudnione funkcjonowanie obiektu 

Burze zerowa 

Powodzie (morskie i rzeczne) zerowa 

Kwasowość oceaniczna zerowa 

Burze piaskowe zerowa 

Erozja morska zerowa 

Erozja gleby zerowa 

Zasolenie gleby zerowa 

Pożary lasów zerowa 

Jakość powietrza zerowa 

Niestabilność gruntu/osuwiska 
zerowa – posadowienie obiektów będzie 

dostosowane do rzeźby terenu, obszar inwestycji 
nie jest narażony na osuwiska 

Miejska wyspa ciepła 
średnia – teren w obrębie miasta, przemysłowy, 

duży udział powierzchni utwardzonych 

Okres wegetacyjny 
średnia – dla zieleni w obrębie terenu biologicznie 

czynnego 

 

Analizę adaptacji do zmian klimatu przeprowadzono zgodnie 

z opracowaniem pt. „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu 

w ocenie oddziaływania na środowisko” sporządzonym przez Generalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska. 
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Tabela 31 Ocena adaptacji planowanego przedsięwzięcia do zmian klimatu 

Klęska 
żywiołowa 

Rozwiązania służące przystosowaniu do zmian 
klimatu 

Ocena, czy 
przedsięwzięcie jest 
przystosowane do 

zmian klimatu 
[TAK/NIE] 

powodzie 
nie przewiduje się wystąpienia powodzi, teren poza 

obszarami zagrożonymi powodzią 
TAK 

pożary 
obiekty będą wyposażone na wypadek pożaru 

w niezbędny sprzęt gaśniczy, zostaną zastosowane 
ściany oddzielenia pożarowego 

TAK 

fale upałów 
zakład ma zapewnioną wodę z miejskiej sieci 

wodociągowej, zostaną wykonane z materiałów 
odbijających lub pochłaniających światło słoneczne 

TAK 

susze 
zakład ma zapewnioną wodę z miejskiej sieci 

wodociągowej, pracownicy będą mieli zapewnioną 
wodę butelkowaną w przypadku awarii sieci 

TAK 

nawalne 
deszcze 
i burze 

planowane obiekty będą zrealizowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami budowlanymi, wody 

opadowe będą rozprowadzane na terenach zielonych 
lub będą odprowadzane planowaną wewnętrzną siecią 

kanalizacji deszczowej do studni chłonnych 

TAK 

silne wiatry 

planowane obiekty będą zrealizowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami budowlanymi, 

w związku z czym silne wiatry nie będą miały wpływu 
na stabilność konstrukcji 

TAK 

katastrofalne 
opady 
śniegu 

wszystkie obiekty będą zrealizowane na podstawie 
przepisów budowlanych, śnieg będzie usuwany 
w miarę potrzeb na tereny zielone, do zimowego 

utrzymania powierzchni utwardzonych będą 
stosowane materiały obojętne dla gleb i wód, np. 

piasek, żwir 

TAK 

fale mrozu 
planowane obiekty będą przystosowane do niskich 

temperatur (materiały budowlane odporne na niskie 
temperatury i przystosowane zasilanie) 

TAK 

podnoszący 
się poziom 

mórz 

teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza 
zasięgiem oddziaływania mórz 

TAK 

sztormy, 
erozja 

wybrzeża i 
intruzje wód 
zasolonych 

teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza 
zasięgiem występowania sztormów, erozji wybrzeży 

i intruzji wód zasolonych 
TAK 

osuwiska 
planowane obiekty będą zrealizowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami budowlanymi, nie 

przewiduje się wystąpienia osuwisk 
TAK 

Na podstawie powyższej analizy stwierdzono, że planowane 

przedsięwzięcie będzie przystosowane do zmian klimatu i nie wymaga dalszej 

adaptacji. 
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W przypadku likwidacji, remontu bądź rozbudowy, emisje 

i oddziaływania będą porównywalne z etapem realizacji przedsięwzięcia. 

Z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz jego charakter oddziaływanie 

przedsięwzięcia na klimat nie będzie znaczące w skali zarówno lokalnej, jak 

i globalnej. 

7.8 Oddziaływanie na klimat akustyczny 

7.8.1 Etap realizacji 

Oddziaływanie hałasu, jakie wystąpi w czasie rozbudowy zakładu do 

produkcji pianki poliuretanowej VITA POLYMERS POLAND Sp. z o.o. będzie 

związane z przygotowaniem placu do budowy obiektów i infrastruktury. 

Klimat akustyczny będzie kształtowany głównie przez pracujący sprzęt 

i pojazdy technologiczne oraz środki transportu dowożące materiały 

budowlane, np. samochody samowyładowcze. Pojazdy technologiczne jak 

również środki transportu stanowią źródła hałasu o poziomie 88 - 95 dB. 

Należy jednak zaznaczyć, że będą one pracowały wyłącznie w trakcie 

realizacji rozbudowy obiektów wraz z infrastrukturą. 

Podsumowując, w czasie rozbudowy wystąpi emisja hałasu, która 

zakończy się z chwilą zakończenia budowy i nie będzie stanowić znaczącego 

oddziaływania dla klimatu akustycznego na tym terenie. 

7.8.2 Etap eksploatacji 

Zgodnie z Zaświadczeniem wydanym przez Prezydenta Miasta Lublin 

z dniem 31 grudnia 2003 r. straciły swoją moc miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina. Do chwili obecnej nie 

powstał nowy plan, który określałby przeznaczenie terenu planowanego 

przedsięwzięcia.  

Zgodnie z pismem z dnia 17.04.2020 r. znak AB-LA-I.6724.1.7.2020 

(załącznik nr 5.5) w sprawie oceny czy dany teren należy do rodzajów 

terenów objętych prawną ochroną akustyczną, teren przedsięwzięcia 

zakwalifikowano do terenu nie objętego ochroną akustyczną jako teren 

przemysłowy. 
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Najbliższa zabudowa mieszkaniowa objęta ochroną akustyczną zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zlokalizowana 

jest: 

− na wschód w odległości ok. 17 m od granicy działki Inwestora 

oznaczona nr działki 453 o przeznaczeniu pod teren zabudowy 

mieszkaniowej, 

− na południe w odległości ok. 100 m od granicy działki Inwestora tereny 

sąsiadujące zakwalifikowano jako tereny zabudowy mieszkaniowej, 

− na zachód w odległości ok. 70 m od granicy działki Inwestora tereny 

sąsiadujące zakwalifikowano jako teren zabudowy mieszkaniowej. 

Zgodnie z decyzją nr PZ 11/2012 dopuszczalne poziomy hałasu poza 

terenem instalacji do produkcji pianki poliuretanowej określa się 

wskaźnikami hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z usługami rzemieślniczymi: 

- LAeqD = 55 dB w porze dnia (600 – 2200), 

- LAeqN = 45 dB w porze nocy (2200 – 600). 

Na rysunku poniżej przedstawiono lokalizację inwestycji na tle terenów 

otaczających. 

 

Rysunek 7 Lokalizacja inwestycji na tle terenów otaczających; 
źródło: http://maps.geoportal.gov.pl/ 
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Otoczenie przedstawia się następująco: 

- od strony północnej z droga publiczną,  

- od strony wschodniej z terenami rolnymi, 

- od strony południowo – wschodniej z pojedynczą zabudową 

zakwalifikowaną do zabudowy mieszkaniowo-usługowej,  

- od strony południowej z terenami rolnymi, 

- od strony zachodniej z terenami przemysłowymi. 

Terenem chronionym z akustycznego punktu widzenia, jest obszar, dla 

którego ustalony został dopuszczalny poziom hałasu – teren zabudowy 

mieszkaniowo – usługowej. 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku emitowanego przez 

poszczególne grupy źródeł hałasu na tereny chronione określa tabela 1 

załącznika do w/w rozporządzenia. 

Tabela 32 Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku 
[dB] 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie 
kolejowe 

Pozostałe obiekty 
i działalność będąca źródłem 

hałasu 

LAeq D 
przedział 

czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 8 
godzinom 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po sobie 
następującym 

LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 1 
najmniej 

korzystnej 
godzinie 

nocy 

1. 
2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

a. Strefa ochronna „A” 
uzdrowiska. 

b. Tereny szpitali poza 
miastem. 

50 45 45 40 

2. 

a. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

b. Tereny zabudowy 
związanej ze stałym lub 
wielogodzinnym 
pobytem dzieci i 
młodzieży. 

c. Tereny domów opieki 
społecznej. 

d. Tereny szpitali 
w miastach. 

61 56 50 40 
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Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie 
kolejowe 

Pozostałe obiekty 
i działalność będąca źródłem 

hałasu 

LAeq D 
przedział 

czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 8 
godzinom 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po sobie 
następującym 

LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 1 
najmniej 

korzystnej 
godzinie 

nocy 

3. 

a. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego. 

b. Tereny zabudowy 
zagrodowej. 

c. Tereny rekreacyjno – 
wypoczynkowe. 

d. Tereny mieszkaniowo 
– usługowe. 

65 56 55 45 

4. 

a. Tereny w strefie 
śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tysięcy 
mieszkańców. 

68 60 55 45 

 

Dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej, dopuszczalne 

poziomy hałasu wynoszą: 

- 55 dB w porze dnia (600 – 2200), 

- 45 dB w porze nocy (2200 – 600). 

Przewidziany czas pracy zakładu 24 h/dobę (od 600 do 2200 – pora dnia  

i od 2200 do 600 – pora nocy). 

Analizę akustyczną przeprowadzona dla pory dnia i nocy 

z uwzględnieniem tła akustycznego w porze dnia w wysokości 42,9 dB oraz 

w porze nocy w wysokości 37,3 dB na podstawie Sprawozdania nr 65/2020 

z dnia 28 stycznia 2020 r. z pomiarów hałasu emitowanego do środowiska 

dla punktu pomiarowego nr 1 (załącznik nr 5.6), w lokalizacji przedstawionej 

na poniższym rysunku.  



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu 
produkcji pianki poliuretanowej VITA POLYMERS POLAND Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym 

Oddział w Lublinie 

 

136 

 

Rysunek 8 Mapa terenu badań wg sprawozdania nr 65/2020 

Akustyczna charakterystyka inwestycji 

W celu wykonania analizy wpływu hałasu emitowanego z terenu 

przedsięwzięcia do środowiska przeanalizowano dostępne materiały dla w/w 

Inwestycji. 

W ramach planowanego przedsięwzięcia planowana jest: 

1. rozbudowa powierzchni magazynowej zakładu, 

2. budowa dwóch placów manewrowych dla ciężarówek, 

3. budowa nowego wjazdu od strony południowej zakładu, 

4. przebudowa układu komunikacyjnego na terenie zakładu,  

5. adaptacja nieużywanych pomieszczeń sutereny w budynku biurowym 

na pomieszczenia socjalne dla pracowników (szatnię, łazienkę, W.C.). 

Źródłami emisji hałasu na terenie zakładu będą: 

- urządzenia zlokalizowane w budynkach – budynek źródło – 

obiekty istniejące: 

1. hala produkcji (1)  

2. pomieszczenie filtra głównego (2), 

3. krajalnia L6 z klejarnią (3), 

4. sezonownia bloków (4), 
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5. krajalnia L4 (5), 

6. pompownia instalacji tryskaczowej (6). 

- urządzenia zlokalizowane w budynkach – budynek źródło – 

obiekt nowoprojektowy: 

7. sezonownia bloków (7). 

- urządzenia zlokalizowane na zewnątrz: 

- wentylatory – 7 szt.  

- ruch środków transportu: 

- pojazdy ciężarowe, 

- pojazdy osobowe.  

Budynek źródło: 

Pomieszczenie filtra głównego (1) 

Obiekt o wymiarach ok. 13,0 m x 9,0 m, wysokości h = 5,0 m. Ściany 

o konstrukcji żelbetonowej wypełnione gazobetonem (izolacyjność R = 35 dB). 

Dach o konstrukcji elementów prefabrykowanych żelbetonowych pokrytych 

jest izolacją z wełny mineralnej i pokryty papą (izolacyjność R = 28 dB). Od 

zachodu obiekt przylega do hali produkcji zaś od południa do magazynu 

surowców do produkcji.  

Hala produkcji (2) 

Obiekt o wymiarach ok. 16,0 m x 71,0 m, wysokości h = 6,0 m. 

Ściany o konstrukcji żelbetonowej wypełnione gazobetonem (izolacyjność R = 

35 dB). Dach o konstrukcji elementów prefabrykowanych żelbetonowych 

pokrytych jest izolacją z wełny mineralnej i pokryty papą (izolacyjność R = 28 

dB). Od wschodu hala przylega do magazynu surowców do produkcji i 

pomieszczenia filtra głównego.  

Krajalnia L6 z klejarnią (3) 

Obiekt o wymiarach ok. 23,0 m x 42,0 m, wysokości h = 4,0 m. 

Ściany o konstrukcji żelbetonowej wypełnione gazobetonem (izolacyjność R = 

35 dB). Dach o konstrukcji elementów prefabrykowanych żelbetonowych 

pokrytych jest izolacją z wełny mineralnej i pokryty papą (izolacyjność R = 28 

dB). Od południa obiekt przylega do magazynów.  
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Sezonownia bloków (4) 

Obiekty o wymiarach ok. 18,0 m x 71,0 m, wysokości h = 5,0 m. 

Ściany o konstrukcji żelbetonowej wypełnione gazobetonem (izolacyjność R = 

35 dB). Dach o konstrukcji elementów prefabrykowanych żelbetonowych 

pokrytych jest izolacją z wełny mineralnej i pokryty papą (izolacyjność R = 28 

dB). Od północy obiekt przylega do obiektów produkcyjno-magazynowych a 

od południa do nowoprojektowanego budynku sezonowni. 

Krajalnia L4 (5) 

Obiekt o wymiarach ok. 15,0 m x 32,0 m, wysokości h = 4,0 m. 

Ściany o konstrukcji żelbetonowej wypełnione gazobetonem (izolacyjność R = 

35 dB). Dach o konstrukcji elementów prefabrykowanych żelbetonowych 

pokrytych jest izolacją z wełny mineralnej i pokryty papą (izolacyjność R = 28 

dB). Od wschodu obiekt sąsiaduje z krajalnią L6, a od północy przylega do 

nowoprojektowanego magazynu na piankę.  

Pompownia instalacji tryskaczowej (6) 

Obiekt o wymiarach ok. 7,0 m x 10,0 m, wysokości h = 3,0 m. Ściany 

o konstrukcji żelbetonowej wypełnione gazobetonem (izolacyjność R = 35 dB). 

Dach o konstrukcji elementów prefabrykowanych żelbetonowych pokrytych 

jest izolacją z wełny mineralnej i pokryty papą (izolacyjność R = 28 dB).  

Sezonownia bloków (7) – nowy obiekt 

Obiekt o wymiarach ok. 19,3 m x 74,2 m, wysokości h = 11,0 m. 

Obiekt o konstrukcji aluminiowo-stalowej, poszycie ścian bocznych będzie 

stanowić blacha trapezowa (izolacyjność R = 28 dB). Dach z PCW 

(izolacyjność R = 28 dB). Od północy obiekt sąsiaduje z istniejącą sezonownią 

bloków, a od południa z  planowanymi do budowy budynkami 

magazynowymi. 

Znając powierzchnię ścian obliczono średnią izolacyjność dla każdej ze 

ścian. Średnią izolacyjność ścian przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 33 Średnia izolacyjność ścian w budynkach 

 
Lp. 

Obiekt 
Powierzchnia 
pomieszczenia 

Sc (m2) 

A – chłonność 
akustyczna 

pomieszczenia 

R – stała 
akustyczna 

pomieszczenia 

Nr 
ściany 

Lwew 
(dB) 

1. 
Pomieszczenie filtra 

głównego (1) 
337 50 60 

1 82,1 
2 83,2 
3 82,1 
4 83,2 
5 80,5 

2. Hala produkcji (2) 2180 327 385 

1 72,4 
2 69,7 
3 72,4 
4 69,7 
5 68,9 

3. 
Krajalnia L6 z klejarnią 

(3) 
1486 223 262 

1 77,5 
2 76,1 
3 77,5 
4 76,1 
5 74,0 

4. Sezonownia bloków (4) 2168 325 382 

1 69,8 
2 72,4 
3 69,8 
4 72,4 
5 68,8 

5. Krajalnia L4 (5) 856 128 151 

1 78,5 
2 76,5 
3 78,5 
4 76,5 
5 74,3 

6. 
Pompownia instalacji 

tryskaczowej (6) 
172 26 30 

1 84,6 
2 85,9 
3 84,6 
4 85,9 
5 81,8 

7. Sezonownia bloków (7) 3489 523 616 

1 69,0 
2 70,5 
3 69,0 
4 70,5 
5 68,7 

Ogólny poziom dźwięku od urządzeń w obiektach przyjęto na 

podstawie Sprawozdań nr 48/S.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. oraz 

Sprawozdania nr 14/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. z badań i pomiarów 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, który przedstawia 

się następująco: 

1. hala produkcji (2) – 76,4 dB; 

2. krajalnia L6 z klejarnią (3) – 81,4 dB; 

3. sezonownia bloków (4) – 76,3 dB; 

4. krajalnia L4 (5) - 81,2 dB. 
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Dla pozostałych obiektów tj. pomieszczenia filtra głównego (1), 

pompowni instalacji tryskaczowej (6) ogólny poziom dźwięku od urządzeń w 

obiektach nie będzie przekraczać 85 dB zgodnie z Rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817). 

Dla nowego obiektu - sezonowni bloków (7) przyjęto, ogólny poziom 

dźwięku od urządzeń będzie taki sam jak dla obiektu istniejącego, który 

wynosi 76,3 dB. 

Poziom dźwięku wewnętrznego dla każdej ze ścian obliczono z 

zależności: 

[dB] )
R

4
  

2

1
( log 10    

2Aw ++=
r

LLwew π
, 

gdzie: 

r – odległość punktu obserwacji od źródła dźwięku; 

R – stała akustyczna pomieszczenia; 

α - 1
A

  =R  

A – chłonność akustyczna pomieszczenia; 

cS    α=A  

α – średni współczynnik pochłaniania dźwięku (przyjęto α = 0,15); 

Sc – powierzchnia całkowita pomieszczenia. 

Tabela 34 Poziom dźwięku wewnętrznego dla każdej ze ścian w budynkach 

Lp. Obiekt 
Ściany R – (średnia) izolacyjność 

akustyczna [dB] nr kierunek 

1. 
Pomieszczenie filtra 

głównego (1) 

1 od strony północnej 35 
2 od strony południowej 35 
3 od strony wschodniej 35 
4 od strony zachodniej 35 
5 dach 28 

2 Hala produkcji (2) 

1 od strony północnej 35 
2 od strony południowej 35 
3 od strony wschodniej 35 
4 od strony zachodniej 35 
5 dach 28 

3. 
Krajalnia L6 z 
klejarnią (3) 

1 od strony północnej 35 
2 od strony południowej 35 
3 od strony wschodniej 35 
4 od strony zachodniej 35 
5 dach 28 
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Lp. Obiekt 
Ściany R – (średnia) izolacyjność 

akustyczna [dB] nr kierunek 

4. Sezonownia bloków (4) 

1 od strony północnej 35 
2 od strony południowej 35 
3 od strony wschodniej 35 
4 od strony zachodniej 35 
5 dach 28 

5. Krajalnia L4 (5) 

1 od strony północnej 35 
2 od strony południowej 35 
3 od strony wschodniej 35 
4 od strony zachodniej 35 
5 dach 28 

6. 
Pompownia instalacji 

tryskaczowej (6) 

1 od strony północnej 35 
2 od strony południowej 35 
3 od strony wschodniej 35 
4 od strony zachodniej 35 
5 dach 28 

7. Sezonownia bloków (7) 

1 od strony północnej 28 
2 od strony południowej 28 
3 od strony wschodniej 28 
4 od strony zachodniej 28 
5 dach 28 

Urządzenia zlokalizowane na zewnątrz 

Dla urządzeń zlokalizowanych na zewnątrz przyjęto poziomy mocy 

akustycznej w wysokości: 

� 5 szt. wentylatorów zlokalizowanych na dachu obiektów zakładu  

– 63 dB, 

� 2 szt. wentylatorów zlokalizowanych w ścianach obiektów 

zakładu (sezonowni istniejącej) – 69 dB. 

Założono, że wentylatory pracować będą dla czasu odniesienia 

równego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie 

następującym przez 8 godzin pracy ciągłej. Dla czasu odniesienia 1 najmniej 

korzystnej godziny założono, że urządzenia pracować będą przez 1 godzinę 

pracy ciągłej. 

Równoważny poziom dźwięku dla urządzeń obliczono wg wzoru: 

) 10 t  10 t( 
T

1
 log 10  Lap 0,1

p

Law 1,0
n

1  i

i ⋅+⋅=
=
∑AweqiL  

gdzie: 

T – przedział czasu odniesienia [s ] 

ti – czas działania urządzenia [s] 

Law – poziom mocy urządzenia [dB] 

tp – czas przerwy w działaniu urządzenia [s] 
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Law – poziom mocy akustycznej w przerwie działania urządzenia [dB] 

Ruch środków transportu po terenie zakładu 

 Założono, że na teren Zakładu przyjedzie: 

� w godzinach od 600 do 2200: 

- 23 pojazdy ciężarowe, 

- 15 pojazdów osobowych. 

� w godzinach od 2200 do 600: 

- 15 pojazdów osobowych. 

Środki transportu będą poruszać się po terenie Zakładu z prędkością  

v = 20 km/h. Trasę przejazdu podzielono na segmenty o długości 10 m, z 

której każdy reprezentowany jest przez zastępcze źródło dźwięku. 

Równoważny poziom źródła zastępczego przy założeniu poziomu mocy 

akustycznej obliczono wg wzoru: 

q
T

t
LL aegtiaegTi log10)log(10 ++=  [dB] 

gdzie: 

Laegti – poziom mocy akustycznej przejeżdżającego pojazdu [dB]  

t – czas przejazdu odcinka drogi [s] 

T – czas obserwacji [s] 

q – liczba przejazdów w czasie obserwacji 

Wyniki obliczeń akustycznych zebrano w tabelach załączonych do 

opracowania (załącznik nr 5.1.1; 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1). 

Obliczenia imisji hałasu oraz symulacje komputerowe przeprowadzono 

w oparciu o program SON2. Obliczenia wykonano na wysokości 4,0 m na 

granicy działki inwestycji oraz przy budynkach mieszkalnych na terenie 

zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

W obliczeniach uwzględniono halę produkcji (1), pomieszczenie filtra 

głównego (2), krajalnię L6 z klejarnią (3), sezonownię bloków (4), krajalnię L4 

(5), pompownię instalacji tryskaczowej (6), sezonownię bloków – projektowaną 

(7) jako budynek źródło obciążone całkowitą emisją od urządzeń w nich 

zlokalizowanych. Źródła ruchome zastąpiono modelem złożonym łącznie z 33 

zastępczych punktowych źródeł dźwięku w porze dnia i 26 zastępczych 
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punktowych źródeł dźwięku w porze nocy umieszczonych na wysokości 1 m 

nad poziomem terenu (1-33/1-26). Wentylatory zastąpiono punktowym 

źródłem dźwięku złożonych z 7 źródeł zastępczych (34-40/27-33). Źródła 

umieszczono na dachu sezonowni bloków na wysokości 4,5 m (34/27) i na 

dachu krajalni (35-38/28-31) na wysokości 5,5 m nad poziomem terenu oraz 

w ścianie sezonowni bloków na wysokości 0,2 m nad poziomem terenu (39-

40/32-33). W obliczeniach uwzględniono budynki towarzyszące (1-17) jako 

ekran akustyczny. 

W analizie akustycznej przeprowadzono obliczenia bez uwzględnienia 

oraz z uwzględnieniem tła akustycznego dla wartości 42,9 dB w porze dnia i 

37,3 w porze nocy na podstawie Sprawozdania nr 65/2020 z dnia 28 

stycznia 2020 r. z pomiarów hałasu emitowanego do środowiska. 

Imisja hałasu na granicy terenu przedsięwzięcia bez uwzględnienia tła 

akustycznego w punktach obserwacyjnych od P1 do P24 osiąga wartości w 

porze dnia od 25,7 dB do 45,0 dB oraz w porze nocy od 23,8 dB do 36,4 dB. 

Imisja hałasu przy budynkach mieszkalnych na terenie zabudowy 

mieszkaniowo – usługowej w punktach obserwacyjnych od P25 do P56 

osiąga wartości w porze dnia od 20,3 dB do 29,5 dB oraz w porze nocy od 

15,5 dB do 25,7 dB. 

Przy uwzględnieniu tła akustycznego w wysokości 42,9 dB dla pory 

dnia oraz 37,3 dla pory nocy imisja hałasu na granicy terenu przedsięwzięcia 

w punktach obserwacyjnych od P1 do P24 osiąga wartości w porze dnia od 

43,1 dB do 46,9 dB oraz w porze nocy od 37,5 dB do 40,6 dB. Imisja hałasu 

przy budynkach mieszkalnych na terenie zabudowy mieszkaniowo – 

usługowej w punktach obserwacyjnych od P25 do P56 osiąga wartości w 

porze dnia od 42,9 dB do 43,1 dB oraz w porze nocy od 37,3 dB do 37,6 dB. 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdza się, że inwestycja 

polegająca na rozbudowie zakładu do produkcji pianki poliuretanowej VITA 

POLYMERS POLAND nie będzie powodować przekroczeń wartości 

dopuszczalnych norm hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 
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roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 

2014 poz. 112) (załączniki nr 5.1 – 5.4.1). 

7.9 Oddziaływanie na krajobraz, w którym dane przedsięwzięcie ma 

być zlokalizowane 

7.9.1 Etap realizacji 

Prace ziemne prowadzone w związku z realizację inwestycji ograniczą 

się do terenu przedsięwzięcia. Obszar inwestycji stanowi obecnie teren 

zabudowany budynkami i infrastrukturą techniczną zakładu Vita Polymers. 

Poszczególne elementy planowanego przedsięwzięcia nie będą stanowiły 

nowego elementu krajobrazu. Faza budowy nie będzie różniła się od 

typowych prac budowlanych. Wiązać się będzie ona z prowadzeniem prac 

ziemnych i budowlanych w następujących etapach:  

1. wykopów ziemnych pod fundamenty, sieci itd., 

2. budowy budynków i montażu gotowych obiektów oraz realizacji elementów 

infrastruktury towarzyszącej, 

3. wyposażenia obiektów w instalacje i niezbędne urządzenia. 

Teren zakładu jest ogrodzony płotem metalowym o wysokości 

ok. 1,5 m. Po zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie 

uprzątnięty. 

Oddziaływanie na krajobraz nie wykroczy poza teren zakładu 

i zakończy się równolegle z zakończeniem prac budowlanych. 

7.9.2 Etap eksploatacji 

Obszar inwestycji stanowi obecnie - w części - obszar zabudowany 

budynkami hodowlanymi budynkami zakładu, a w części terenami 

utwardzonymi i zielonymi. Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy istniejącego 

zakładu, w którym prowadzona jest działalność o takim samym profilu. 

Planowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie lokalnego krajobrazu 

z uwagi na fakt, iż na terenie planowanego przedsięwzięcia jest w chwili 

obecnej zlokalizowany zakład produkcyjny. Ponadto w czasie realizacji 

inwestycji zostaną wyburzone przestarzałe obiekty, a w ich miejsce powstaną 
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nowoczesne konstrukcje, które nie będą pogarszać walorów krajobrazowych 

otoczenia, już w chwili obecnej znacznie przekształconego antropogenicznie. 

Powstające odpady będą gromadzone w sposób selektywny, 

w pojemnikach na utwardzonej powierzchni do czasu ich odbioru przez 

uprawnione podmioty.  

Prawidłowa gospodarka odpadami będzie zapobiegała negatywnemu 

oddziaływaniu na powierzchnię ziemi. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczących 

przekształceń powierzchni terenu, co nie grozi ruchami masowymi. Teren 

przedsięwzięcia nie jest położony na obszarach osuwiskowych lub obszarach 

o znacznych deniwelacjach terenu. 

Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się wystąpienia znaczących 

oddziaływań na powierzchnię ziemi i krajobraz, w szczególności ruchów 

masowych ziemi wynikający z realizacji bądź eksploatacji przedsięwzięcia. 
 

7.10 Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte 

istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub 

ewidencją zabytków 

Mając na uwadze zakres inwestycji oraz brak w jej bezpośrednim 

sąsiedztwie obiektów chronionych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 

roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami należy stwierdzić, iż 

realizacja, eksploatacja i ewentualna likwidacja planowanego przedsięwzięcia 

nie będzie oddziaływała na zabytki i inne dobra kultury oraz cenny krajobraz 

kulturowy. 

 Charakterystyka i lokalizacja najbliższych względem terenu zakładu 

zabytków została przedstawiona w rozdziale 2.1.2. niniejszego raportu ooś. 

7.11 Oddziaływanie transgraniczne na środowisko 

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w odległości ok. 74 km 

w kierunku zachodnim od najbliższej granicy Polski - z Ukrainą i ok. 77 km 

od granicy z Białorusią. 

Z uwagi na skalę i rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz, w głównej 

mierze, odległość od granicy państwa nie przewiduje się wystąpienia 
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transgranicznego oddziaływania na środowisko podczas realizacji, 

ewentualnej likwidacji i eksploatacji przedsięwzięcia. 

7.12 Oddziaływanie w przypadku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej 

Całość procesu technologicznego, który odbywa się w zakładzie, jest 

stale monitorowana i nadzorowana, przestrzegane są rygorystyczne 

standardy dotyczące ochrony środowiska oraz przewidziane odpowiednie 

procedury na wypadek wystąpienia awarii. 

Postępowanie na wypadek awarii regulują opracowane dla zakładu 

stosowne raporty i instrukcje: 

� „Raport bezpieczeństwa dla Zakładu Produkcji Pianki Poliuretanowej 

VPP w Lublinie", opracowany dla Vita Polymers Poland Spółki z o. o., 

w 2003 r., 

� „Instrukcja obsługi punktu rozładunkowo-magazynowego surowców 

ciekłych", dostarczanych przy pomocy cystern", opracowana dla Vita 

Polymers Poland Spółki z o.o., w 2004 r.,  

� „Instrukcja obsługi zbiorników TDI w Zakładzie Produkcyjnym 

w Lublinie", opracowana dla Vita Polymers Poland Spółka z o.o., 

w 2004 r. 

Zakład, zgodnie z wymogami ustawy, posiada opracowany i zgłoszony 

„Program zapobiegania awariom dla Zakładu Produkcji Pianki Poliuretanowej 

VPP Lublin”, opracowany dla Vita Polymers Poland Spółki z o. o., w lutym 

2020 r. wersja 5. 

W wyniku przeprowadzonej analizy zdarzeń wyszczególniono dwa 

rodzaje zagrożeń, które mogą potencjalnie doprowadzić do wystąpienia 

Poważnej Awarii Przemysłowej na ternie zakładu: 

1) Uwolnienie do otoczenia substancji niebezpiecznej w postaci 

ciekłego izocyjanu touilenu TDI lub jego oparów z instalacji 

magazynowej, 

2) Uwolnienie do otoczenia substancji niebezpiecznej w postaci 

toksycznych produktów spalania pianki PUR w trakcie zaistnienia 

pożaru. 
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Istnieje teoretyczna możliwość wystąpienia innych awarii. Przyczyną 

wystąpienia takich sytuacji może być np. awaria: 

• sieci gazowej, 

• sieci ciepłowniczej, 

• sieci wodociągowej, 

• sieci wysokiego napięcia, 

• sieci kanalizacyjnej, 

• rurociągów technologicznych. 

Na wypadek jakiejkolwiek awarii zakład posiada wysoko 

wykwalifikowaną załogę, która regularnie przechodzi szkolenia z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie urządzenia i instalacje są 

poddawane regularnym przeglądom i badaniom technicznym. 

Wyciek TDI 

Na wypadek rozszczelnienia instalacji zakład wyposażony jest w 

urządzenia do monitorowania stężenia oparów TDI w magazynie surowca 

oraz na głowicy produkcyjnej - DETEKTOR GAZU SPM skalibrowany na 

opary TDI T80. Urządzenie wykonuje pomiary z dokładnością do 1ppb. Progi 

alarmowe to 5ppb i 20ppb (rzędu części na miliard tj. 10-9). W przypadku 

wycieku TDI z instalacji technologicznej sygnał alarmowy zainicjowany 

zostanie lokalnie, nad drzwiami wejściowymi do magazynu surowców, a 

także sygnał ostanie przeniesiony do systemu wykrywania dymu, co daje 

gwarancje jego odebrania przez osoby nadzorujące o dowolnej porze. Sygnały 

alarmowe wystąpienia oparów oraz sygnał o nieprawidłowościach w 

działaniu samego urządzenia są przesyłane do sterownika. Skąd generowane 

są  sygnały alarmowe oraz aktywowane są blokady pracy pomp. W razie 

wystąpienia alarmu pojawia się sygnał świetlny oraz aktywowany jest sygnał 

dźwiękowy. 

Magazyn TDI posiada misę bezodpływową o pojemności 55 m3 oraz 

190 m3, przy magazynowaniu TDI w ilości 79 m3, a także specjalne 

rozwiązania przeciwpożarowe w konstrukcji.  

Wszystkie zbiorniki magazynowe TDI połączone są wspólnym 

kolektorem, który umożliwia w warunkach awaryjnych przepompowanie 
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zawartości uszkodzonego zbiornika do zbiornika awaryjnego (jeden ze 

zbiorników TDI jest zawsze pusty i pełni rolę zbiornika awaryjnego). 

Magazyny oddzielone są od hali produkcyjnej oraz punktu 

rozładunkowego stalowymi drzwiami, które ograniczaj skażenie do 

pomieszczeń magazynowych. Daje to możliwość do podjęcia działań 

własnych polegających na zabezpieczeniu i zatrzymaniu rozprzestrzeniania 

się awarii, a następnie wezwania Wyspecjalizowanych Służb Ratowniczych. 

Mniejsze awarie - wycieki TDI na punkcie rozładunkowym 

spowodowane np. pęknięciem węża rozładunkowego czy nieszczelnością na 

złączu kołnierzowym zostały wyeliminowane przez zastosowanie węży 

rozładunkowych z systemem złączy suchoodcinających oraz złączy 

awaryjnego rozłączenia. 

Wanna ociekowa na punkcie rozładunkowym jest szczelna  

i bezodpływowa, więc nie istnieje zagrożenie przedostania się TDI do gruntu.  

W przypadku większych wycieków TDI na punkcie rozładunkowym 

możliwe jest i zabezpieczenie wycieku przez pracowników przy użyciu sprzętu 

ochrony dróg oddechowych oraz zastosowaniem mat sorpcyjnych. 

Jednocześnie należy wezwać specjalistyczną jednostkę straży pożarnej. Przez 

cały czas trwania akcji należ  monitorować stężenie TDI wokół wycieku oraz 

określać kierunek wiatru. Strefa wycieku zależy od ilości wycieku jednak 

zawsze obejmowałaby teren wewnątrz zakładu. 

Pożar 

Proces produkcji obarczony jest ryzykiem samozapłonu pianki PUR, 

który może nastąpić przy niekontrolowanym, zbyt szybkim procesie 

dojrzewania produktu. Proces samozapłonu może trwać do kilku godzin, 

objawiającym się wzrostem temperatury ponad krytyczną, wystąpieniem 

dymienia i w końcu zapaleniem bloku pianki. Jest to spowodowane złą 

proporcją użytych surowców – Poliolu, TDI i wody. Firma podjęła szereg 

działań aby wyeliminować ryzyko wystąpienia zagrożenia. Proces produkcji 

jest zautomatyzowany, tak aby zapewnić odpowiednie dozowanie substancji, 

dzięki czemu minimalizowane jest ryzyko samozapłonu. Następnie 

prowadzona jest kontrola izotermicznego procesu dojrzewania pianki poprzez 
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automatyczny system rejestracji i alarmowania w przypadku przekroczeń 

dopuszczalnych parametrów. Ostatnim etapem procesu technologicznego 

jest umieszczenie bloków z pianki PUR w zlokalizowanej przy hali 

produkcyjnej wiacie. Tutaj również sprawdzana jest temperatura produktu, a 

wiata zabezpieczona jest przeciwpożarowo. 

Całość powierzchni hal technologicznych oraz magazyn surowców i 

magazynu operacyjnego została wyposażona w stałą instalacje tryskaczową z 

podziałem na 3 sekcje, których powierzchnie pokrywają się ze strefami 

oddzieleń przeciwpożarowych. Czynnikiem gaśniczym jest woda. W zakładzie, 

zainstalowana jest instalacja tryskaczowa sucha. W momencie wystąpienia 

pożaru wydzielające się ciepło powoduje wzrost temperatury cieczy w 

ampułkach tryskaczy powyżej temperatury ich otwarcia. Otwierają się tylko 

tryskacze znajdujące się bezpośrednio w strefie ognia, co minimalizuje zakres 

szkód spowodowanym ciśnieniem wody. Przepływająca przez zawór 

kontrolno-alarmowy woda uruchamia dzwon alarmowy i wyłączniki ciśnienia 

alarmujące o pożarze i uruchamiające pompę tryskaczową. Woda tłoczona 

jest do systemu ze zbiornika ciśnieniowego. System pracuje do momentu 

odcięcia wody. Źródłem wody dla SUG tryskaczowego są istniejące 2 szt. 

nadziemnych zbiorników zapasu konstrukcji stalowej o pojemności 450 m3 

każdy. 

Wokół zblokowanego zespołu hal Wytwórni Pianki znajduje się droga 

pożarowa, z biegnącą wzdłuż niej zewnętrzną siecią hydrantową. W 

pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych, oprócz wyżej 

wymienionych tryskaczy znajdują się hydranty wewnętrze oraz stanowiska 

podręcznego sprzętu gaśniczego. 

 We wszystkich obiektach Vita Polymers Poland w Lublinie tj. w 

pomieszczeniach produkcyjnych, pomocniczych oraz pomieszczeniach 

biurowych zainstalowano instalacje sygnalizacji pożaru, opartą na 

urządzeniach firmy Schrack Seconet.  

Instalacja obejmuje ochronę detektorami pożaru (czujnikami) i 

ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi powierzchnię wszystkich pomieszczeń, 

w których decydującą rolę odgrywa szybkość wykrycia pożaru. Centrala SAP 
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współdziała z pozostałymi urządzeniami przeciwpożarowymi, tj.: systemem 

oddymiania hal, systemem wentylacji, monitoringiem pożarowym, 

sygnalizatorami optyczno-akustycznymi. Główna centrala SAP zlokalizowana 

jest na parterze budynku administracyjnego, a centrala dublująca w 

wartowni ochrony przy bramie głównej. System posiada zasilanie rezerwowe 

z baterii akumulatorów umożliwiających nieprzerwalną pracę w przypadku 

zaniku podstawowego źródła zasilania przez co najmniej 72 godziny. 

Analizowane przedsięwzięcie nie leży na obszarze szczególnego 

narażenia na katastrofy naturalne, stąd ryzyko wystąpienia awarii naturalnej 

nie jest wysokie. Sposoby zabezpieczające przedsięwzięcie przed wpływem 

klimatu przedstawiono w rozdziale nr 6.2.2.1. 

Katastrofą budowlaną, w myśl Ustawy Prawo Budowlane jest 

niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części,  

a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń 

formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 

W celu uniknięcia katastrof budowlanych, zaleca się na czas 

prowadzenia robót ziemnych w wykopie, chronić przed przedostaniem się  

do nich wód opadowych. Kontakt z wodami wpływa na obniżenie parametrów 

geotechnicznych.  

Przy prawidłowo prowadzonych pracach budowlanych, zgodnie  

z przepisami BHP, ppoż. a także planem BIOZ (bezpieczeństwo i organizacja 

zdrowia) nie wystąpi ryzyko katastrofy budowlanej.  

7.13 Oddziaływanie na etapie likwidacji 

Inwestor na dzień dzisiejszy nie przewiduje ewentualności i terminu 

wstrzymania eksploatacji jak również likwidacji przedsięwzięcia. 

Likwidacja zakładu może być spowodowana długoterminową 

dekoniunkturą na rynku pianek poliuretanowych lub sytuacjami losowymi 

np.: atakiem terrorystycznym, katastrofalnym pożarem, katastrofą 

budowlaną. Okres eksploatacji planowanej inwestycji z założenia będzie 

wieloletni, czemu również ma przysłużyć się planowana rozbudowa 

i modernizacja zakładu.  
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W przypadku podjęcia decyzji o ewentualnej likwidacji w pierwszej 

kolejności należy opracować program likwidacji, w szczególności należy 

sporządzić projekt likwidacji obiektów i urządzeń uwzględniający, oprócz 

wymagań budowlanych i BHP, wymagania ochrony środowiska. 

Teren po likwidacji winien być zagospodarowany z zachowaniem zasad 

określonych przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

obowiązującymi w momencie ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia. 

Możliwa jest również zmiana sposobu użytkowania obiektów po 

zakończeniu produkcji w zakładzie, bez potrzeby przeprowadzania robót 

demontażowych. 

8 OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA WARIANTU 

ALTERNATYWNEGO 

Wariant alternatywny jaki był rozpatrywany przez Wnioskodawcę 

zakładał pozostawienie terenu zakładu w obecnym stanie, dokonując jedynie 

niezbędnych napraw i konserwacji budynków i instalacji. Nie doszłoby do 

wyburzenia 2 istniejących obiektów, zostałyby one gruntownie 

wyremontowane i zmodernizowane. 

W ramach wariantu alternatywnego Inwestor rozpatrywał realizację 

budynku magazynowego – hali namiotowej poza obecnym terenem zakładu, 

co wiązałoby się z koniecznością zakupu lub dzierżawy niezbędnego terenu, 

na którym miałaby zostać zlokalizowana hala. 

Wariant alternatywny skutkowałby zwiększeniem oddziaływania na 

środowisko, m.in. z uwagi na: 

� większe przekształcenie terenu (w przypadku zakupu lub dzierżawy 

działki nie posiadającej właściwego uzbrojenia technicznego), 

� dłuższy okres emisji hałasu i zanieczyszczeń na etapie realizacji 

przedsięwzięcia, 

� rozciągnięcie linii transportowych (większa emisja zanieczyszczeń 

i hałasu), 

� większe zużycie paliw w środkach transportu, 

� możliwe większe oddziaływanie na krajobraz. 
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Zakres przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym byłby większy niż 

w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę. 

Emisje wprowadzane do środowiska podczas funkcjonowania wariantu 

alternatywnego byłyby wyższe, aniżeli w wariancie proponowanym przez 

Wnioskodawcę. 

Należy zaznaczyć, iż charakter emisji byłby zbliżony do 

przedstawionego w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę, jednak 

umiejscowienie hali magazynowej w pewnym oddaleniu od obiektów zakładu 

ze względów logistycznych i środowiskowych byłoby mniej korzystne niż 

optymalne wykorzystanie terenu, na którym już w chwili obecnej funkcjonuje 

zakład. 

9 OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA WRAZ 

Z UZASADNIENIEM WARIANTU NAJKORZYSTNIEJSZEGO DLA 

ŚRODOWISKA 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazano, że najbardziej 

korzystnym wariantem z punktu widzenia społecznego i środowiskowego jest 

wariant 1, proponowany przez Wnioskodawcę.  

Z grupy kryteriów, które można zastosować w analizie wariantów 

planowanej inwestycji, wybrano te, które są najbardziej zróżnicowane 

i miarodajne dla podejmujących decyzję. Ze względu na ogólne pojęcie 

środowiska wyodrębniono kryteria dotyczące środowiska przyrodniczego oraz 

społecznego. Wzięto również pod uwagę kryterium techniczno-ekonomiczne 

realizacji inwestycji. 

Analiza wielokryterialna wariantów inwestycyjnych przedsięwzięcia 

bazuje na trzech głównych grupach kryteriów: 

− kryteria techniczno-ekonomiczne, 

− kryteria ochrony środowiska, 

− kryteria społeczne. 

Kryteria techniczno-ekonomiczne różnią się w wariancie 

proponowanym przez Wnioskodawcę, polegającym na realizacji całego 

przedsięwzięcia na terenie istniejącego zakładu w porównaniu do wariantu 
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alternatywnego, polegającego na wykonaniu niezbędnych napraw 

i konserwacji budynków i instalacji oraz realizacji budynku magazynowego – 

hali namiotowej poza obecnym terenem zakładu. 

Zakres inwestycyjny jest większy w wariancie alternatywnym, ale 

rozwiązania techniczne są zaawansowane, odpowiednie do zamierzeń 

budowlanych zarówno w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę 

i wariancie alternatywnym.  

Kryterium techniczno-ekonomiczne uznano za najmniej ważne przy 

wyborze wariantu. 

Za najbardziej istotne przy wyborze wariantu realizacji inwestycji 

uznano kryteria ochrony środowiska i kryteria społeczne. 

Z uwagi na funkcjonowanie zakładu od wielu lat oraz spełnienie przez 

niego warunków funkcjonowania w reżimie technologicznym w tym 

warunków pozwolenia zintegrowanego, zakłada się, że jego rozbudowa zyska 

akceptację społeczną. 

Na potrzeby analizy wzięto pod uwagę dwa warianty realizacji 

inwestycji i trzy grupy kryteriów: 

− kryterium techniczno-ekonomiczne – w tym ujęciu brano pod uwagę 

rozwiązania techniczne i ekonomiczne realizacji przedsięwzięcia, 

− kryterium społeczne – aspekt akceptacji społeczeństwa funkcjonowania 

przedsięwzięcia; 

− kryterium ekologiczne – kierujące się zasadami ochrony środowiska. 

 Poszczególnym kryteriom przypisano określoną wagę tj. współczynnik 

ważności danej grupy w porównaniu do pozostałych grup (wartość od 

0 do 1). Analiza została wykonana dla wariantu proponowanego przez 

wnioskodawcę i wariantu alternatywnego. Poniżej przedstawiono preferencje 

kryteriów dla każdego z wariantów. 

Tabela 35 Modele preferencji 
 waga kryterium 

Grupa kryteriów 
Wariant proponowany przez 

Wnioskodawcę 
Wariant alternatywny 

techniczno-ekonomiczne 0,2 0,3 
społeczne 0,3 0,3 

ekologiczne 0,5 0,4 
razem 1,0 1,0 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu 
produkcji pianki poliuretanowej VITA POLYMERS POLAND Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym 

Oddział w Lublinie 

 

154 

 W dalszej kolejności poddano ocenie analizowane warianty przypisując 

im oceny: 2 (wariant wyraźnie korzystniejszy lub warianty jednakowo 

korzystne) i 1 (wariant mniej korzystny lub warianty jednakowo 

niekorzystne). 

 Wynik dla poszczególnych modeli preferencji i wariantów stanowił 

iloczyn oceny oraz wagi kryterium. Wynik stanowi sumę poszczególnych 

wyników każdej z grup kryteriów. 

Tabela 36 Wyniki dla poszczególnych modeli preferencji 

 Wariant proponowany przez Wnioskodawcę 
Grupa kryteriów ocena waga kryterium wynik 

techniczno-ekonomiczne 2 0,2 0,4 
społeczne 2 0,3 0,6 

ekologiczne 2 0,5 1,0 
razem 6,0 1,0 2,0 

 Wariant alternatywny 
techniczno-ekonomiczne 1 0,3 0,3 

społeczne 1 0,3 0,3 
ekologiczne 2 0,4 0,8 

razem 3,0 1,0 1,4 

Korzystniejszy, z punktu widzenia społecznego i techniczno-

ekonomicznego jest wariant proponowany przez Wnioskodawcę. Z punktu 

widzenia ekologicznego można stwierdzić, iż oba warianty byłyby korzystne 

na podobnym poziomie, ze względu na brak oddziaływania na środowisko 

przy zastosowaniu wskazanych zaleceń zarówno w wariancie proponowanym 

przez Wnioskodawcę, jak i w wariancie alternatywnym. 

Bardziej korzystnym wariantem realizacji przedsięwzięcia jest wariant 

proponowany przez Wnioskodawcę. 

Powyższa analiza może służyć jako system wspomagania decyzji, 

pozwalający na przedstawienie podejmującym decyzje różnych punktów 

widzenia w odniesieniu do poszczególnych wariantów inwestycyjnych, mając 

na uwadze zasady zrównoważonego rozwoju oraz wybrane kryteria. 

10 PORÓWNANIE ODDZIAŁYWAŃ ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 

Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na środowisko 

zostało sporządzone w formie tabelarycznej z podziałem na wariant 1 – 

proponowany przez Wnioskodawcę oraz wariat 2 – wariant alternatywny. 
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Tabela 37 Matryca przewidywanych oddziaływań dla W1 i W2 

Element 
środowiska 

Oddziaływanie 
wynikające z: 

W1 W2 

Ludzie 

Istnienia 
przedsięwzięcia 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest 
ok. 17 m na południowy-wschód względem terenu 

zakładu. 

Ewentualne oddziaływanie uzależnione od lokalizacji 

terenu pod magazynową halę namiotową w stosunku 
do terenów chronionych akustycznie.  

Wykorzystania 
zasobów 
środowiska 

Mniejsze oddziaływanie niż w wariancie W2 ze względu 

na mniejszy zakres prac budowlanych w tym 
wariancie. 

Większe oddziaływanie niż w wariancie W1 ze 

względu na większy zakres prac budowlanych w tym 
wariancie. 

Emisji 
Mniejsze oddziaływanie niż w wariancie W2 ze względu 

na lokalizację całości instalacji na terenie zakładu. 

Większe oddziaływanie niż w wariancie W1 ze 

względu na konieczność transportu wyrobów do 
magazynowej hali namiotowej poza terenem 

istniejącego zakładu. 

Dobra 
materialne 

Istnienia 
przedsięwzięcia 

Mniejsze oddziaływanie niż w wariancie W2 , z uwagi 
na mniejszy zakres inwestycji i brak konieczności 

pozyskania dodatkowego terenu pod halę magazynową. 

Większe oddziaływanie niż w wariancie W1, z uwagi 

na większy zakres inwestycji i konieczność 
pozyskania dodatkowego terenu pod magazynową 

halę namiotową. 

Wykorzystania 
zasobów 
środowiska 

Mniejsze oddziaływanie niż w wariancie W2 ze względu 

na mniejszy zakres prac budowlanych w tym 
wariancie. 

Większe oddziaływanie niż w wariancie W1 ze 

względu na większy zakres prac budowlanych w tym 
wariancie. 

Emisji 
Oddziaływania wynikające z emisji nie będą 

przekraczać dopuszczalnych norm. 

Ewentualne oddziaływanie uzależnione od lokalizacji 
terenu pod magazynową halę namiotową w stosunku 

do terenów wrażliwych.  

Zwierzęta i Istnienia Z uwagi na niewielką bioróżnorodność terenu zakładu Ewentualne oddziaływanie uzależnione od lokalizacji 
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Element 
środowiska 

Oddziaływanie 
wynikające z: 

W1 W2 

rośliny, 
w tym 

chronione 
w ramach 

Natura 2000 

przedsięwzięcia dla W1 brak wpływu. terenu pod magazynową halę namiotową w stosunku 

do terenów chronionych. Preferowana byłaby 
lokalizacja na terenie miasta, poza obszarami 

chronionymi i siedliskami zwierząt i roślin.  

Wykorzystania 
zasobów 
środowiska 

Brak oddziaływania zarówno w wariancie W1 jak i w wariancie W2 z uwagi na niewykraczanie z inwestycją na 

obszary, na których znajdują się gatunki cenne przyrodniczo oraz obszary Natura 2000. Przy wyborze 
lokalizacji pod halę magazynową w wariancie W2 preferowane byłyby tereny przemysłowe, przekształcone 

antropogenicznie, uzbrojone. 

Emisji 

Brak oddziaływania zarówno w wariancie W1 jak i w wariancie W2 z uwagi na zamknięcie oddziaływania 
inwestycji w granicach działek przeznaczonych pod przedsięwzięcie i niewykraczanie z inwestycją na obszary, 

na których znajdują się gatunki cenne przyrodniczo oraz obszary Natura 2000. Przy wyborze lokalizacji pod 
halę magazynową w wariancie W2 preferowane byłyby tereny przemysłowe, przekształcone antropogenicznie, 

uzbrojone. 

Wody 
podziemne 

Istnienia 
przedsięwzięcia 

Brak oddziaływania ze względu na zastosowanie rozwiązań techniczno-technologicznych, które zapobiegają 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na wody podziemne, z tytułu emisji, w tym szczelne zbiorniki, 
nieprzepuszczalne posadzki w obiektach, właściwa gospodarka wodno-ściekowa. 

Wykorzystania 
zasobów 
środowiska 

Warianty W1 i W2 nie różnią się pod względem procesu produkcyjnego, wykorzystanie wody w obu wariantach 

będzie takie same. 

Emisji 

Brak oddziaływania ze względu na zastosowanie rozwiązań techniczno-technologicznych, które zapobiegają 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na wody podziemne, z tytułu emisji, w tym szczelne zbiorniki, 
nieprzepuszczalne posadzki w obiektach, właściwa gospodarka wodno-ściekowa. 

Wody 
powierzchni

owe 

Istnienia 
przedsięwzięcia 

Brak oddziaływania zarówno w wariancie W1 jak i w wariancie W2 z uwagi na prawidłową organizację 
gospodarki wodno ściekowej w zakładzie. 

Wykorzystania 
zasobów 
środowiska 

Emisji 
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Element 
środowiska 

Oddziaływanie 
wynikające z: 

W1 W2 

Powietrze 

Istnienia 
przedsięwzięcia 

Z uwagi na realizację inwestycji na terenie istniejącego 
zakładu produkcyjnego oddziaływanie będzie 

nieznaczne. 

Ewentualne oddziaływanie uzależnione od lokalizacji 

terenu pod magazynową halę namiotową. 
W przypadku lokalizacji na terenie niezabudowanym 

oddziaływanie wariantu W2 byłoby większe. 

Wykorzystania 
zasobów 
środowiska 

Brak oddziaływania w obu wariantach. 

Emisji 

Ewentualne oddziaływanie z tytułu emisji są 
uzależnione od wielkości produkcji i usytuowania 

źródeł emisji do powietrza. Brak oddziaływania na 
powietrze atmosferyczne. 

W przypadku lokalizacji na terenie niezabudowanym 

oddziaływanie wariantu W2 byłoby większe. 

Klimat 
akustyczny 

Istnienia 
przedsięwzięcia 

Z uwagi na realizację inwestycji na terenie istniejącego 

zakładu produkcyjnego oddziaływanie będzie 
nieznaczne. 

Ewentualne oddziaływanie uzależnione od lokalizacji 
terenu pod magazynową halę namiotową. 

W przypadku lokalizacji na terenie niezabudowanym 
oddziaływanie wariantu W2 byłoby większe. 

Wykorzystania 
zasobów 
środowiska 

Brak oddziaływania w obu wariantach. 

Emisji 

Ewentualne oddziaływanie z tytułu emisji są 

uzależnione od wielkości ruchu na ternie 
przedsięwzięcia i usytuowania źródeł emisji hałasu. 

Brak oddziaływania na klimat akustyczny. 

W przypadku lokalizacji na terenie niezabudowanym 

oddziaływanie wariantu W2 byłoby większe w 
przypadku sąsiedztwa z terenami chronionymi 

akustycznie. 

Krajobraz 

Istnienia 
przedsięwzięcia 

Z uwagi na realizację inwestycji na terenie istniejącego 
zakładu produkcyjnego oddziaływanie będzie 

nieznaczne. 

Ewentualne oddziaływanie uzależnione od lokalizacji 

terenu pod magazynową halę namiotową. 
W przypadku lokalizacji na terenie niezabudowanym 

oddziaływanie wariantu W2 byłoby większe. 

Wykorzystania 
zasobów 

Brak oddziaływania w obu wariantach. 
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Element 
środowiska 

Oddziaływanie 
wynikające z: 

W1 W2 

środowiska 

Emisji Brak oddziaływania w obu wariantach. 

Zabytki i 
krajobraz 
kulturowy 

Istnienia 
przedsięwzięcia Brak oddziaływania w wariancie W1 ze względu na 

lokalizację terenu przedsięwzięcia poza w znacznej 
odległości od najbliższych zabytków (0,9 km). Na 

przedmiotowym terenie nie występują zabytki 
nieruchome, ani też archeologiczne. 

Ewentualne oddziaływanie uzależnione od lokalizacji 

terenu pod magazynową halę namiotową.  
Wykorzystania 
zasobów 
środowiska 

Emisji 

Powierzchni
a terenu, w 
tym gleba 

Istnienia 
przedsięwzięcia 

Mniejsze oddziaływanie niż w wariancie W2 ze względu 

na wykorzystanie istniejącego terenu zakładu. 

Większe oddziaływanie niż w wariancie W1 ze 

względu na konieczność pozyskania dodatkowego 
terenu pod namiotową halę magazynową. 

Wykorzystania 
zasobów 
środowiska 

Mniejsze oddziaływanie niż w wariancie W2 ze względu 
na mniejszy zakres prac budowlanych w tym 

wariancie. 

Większe oddziaływanie niż w wariancie W1 ze 
względu na większy zakres prac budowlanych w tym 

wariancie. 

Emisji 
Brak oddziaływania dla wariantu W1 i wariantu W2 z uwagi na właściwe wykonanie obiektów i zabezpieczenie 

gleby przed przedostaniem się substancji zanieczyszczających. 
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Należy podkreślić, że zarówno wariant proponowany przez 

Wnioskodawcę W1, jak i wariant alternatywny W2 nie przyczynią się do 

znaczącego oddziaływania na środowisko.  

Podsumowując należy stwierdzić, że mniejsze oddziaływanie na 

środowisko wywołuje wariant proponowany przez Wnioskodawcę, głównie ze 

względu na wykorzystanie terenu w obrębie istniejącego zakładu w stosunku 

do wariantu alternatywnego gdzie rozważane jest poszerzenie granic zakładu. 

11 WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY ELEMENTAMI 

Poszczególne elementy środowiska przyrodniczego pozostają ze sobą 

w ścisłej korelacji co oznacza, że oddziaływanie na pojedynczy komponent 

wpływa bezpośrednio na niego oraz pośrednio na inne z nim powiązane. 

Zanieczyszczenie pojedynczego elementu może oddziaływać na pozostałe 

i może prowadzić do zachwiania równowagi ekologicznej. 

Rozważając rodzaj oraz zakres planowanych prac należy stwierdzić, że 

oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty 

środowiska ograniczy się do terenu przeznaczonego pod przedsięwzięcie. 

Chwilowe oddziaływania ujemne emisji zanieczyszczeń na ludzi mogą 

wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia. Emisja zanieczyszczeń 

pyłowych oraz hałasu, może powodować uciążliwości dla przebywających 

w sąsiedztwie ludzi. Należy zaznaczyć, iż każde zamierzenie inwestycyjne 

powoduje chwilowe niekorzystne oddziaływania. Właściwa organizacja prac 

prowadzonych w porze dnia (6:00 – 22:00) ograniczy czas oddziaływania do 

niezbędnego minimum. 

Przy prawidłowej eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będą 

występowały ponadnormatywne emisje hałasu i zanieczyszczeń do powietrza 

oraz nie będą miały miejsca znaczące oddziaływania na wody podziemne 

i powierzchniowe oraz na powierzchnię ziemi, zabytki, obszary chronione 

i ludzi. 
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12 PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII 

Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – 

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Zgodnie z art. 143 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 

ochrony środowiska, technologia stosowana w nowo uruchamianych lub 

zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać 

wymagania, przy których uwzględnia się: 

� stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 

� efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 

� zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców 

oraz materiałów i paliw, 

� stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych 

oraz możliwość odzysku powstających odpadów, 

� rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 

� wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały 

skutecznie zastosowane w skali przemysłowej, 

� postęp naukowo – techniczny. 

Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń 

Głównymi surowcami do produkcji pianki poliuretanowej są TDI T80 

(mieszanina izomerów 2,4- i 2,6- diizocyjanianu toluenu odpowiednio 80% 

i 20%) oraz polieterole tgz. poliole (różnego typu – np. poliol standardowy, 

poliol polimeryczny 40%, poliol soft, poliol utwardzający). Są one dostarczane 

do zakładu w cysternach samochodowych i magazynowane w stalowych 

zbiornikach, z których jeden zawsze jest pusty w przypadku TDI T-80 (jako 

awaryjny). 

Postępowanie z ww. substancjami regulują następujące instrukcje: 

� „Instrukcja obsługi punktu rozładunkowo-magazynowego surowców 

ciekłych", dostarczanych przy pomocy cystern", opracowana dla Vita 

Polymers Poland Spółki z o.o., w 2004 r.,  
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� „Instrukcja obsługi zbiorników TDI w Zakładzie Produkcyjnym 

w Lublinie", opracowana dla Vita Polymers Poland Spółka z o.o., 

w 2004 r. 

Zakład jest wyposażony w urządzenia do monitorowania stężenia 

oparów TDI w magazynie surowca oraz na głowicy produkcyjnej - 

DETEKTOR GAZU SPM skalibrowany na opary TDI T80. Urządzenie 

wykonuje pomiary z dokładnością do 1ppb. Progi alarmowe to 5ppb i 20ppb 

(rzędu części na miliard tj. 10-9). 

Stosowane zabezpieczenia pozwolą wyeliminować potencjalne 

oddziaływanie zdrowie organizmów żywych i środowisko. 

Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz 

materiałów i paliw, efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii 

W czasie eksploatacji zakładu zapewnione będzie racjonalne zużycie 

wody. Pobór wody będzie ograniczony do celów produkcyjnych i socjalno-

bytowych pracowników. 

Racjonalne zużycie wody będzie zapewnione poprzez stosowanie wody 

jedynie do podstawowych procesów odbywających się w zakładzie: 

� do produkcji pianki, 

� w kotłowni, do uzupełnienia ubytków, 

� w procesach chłodzenia podstawowych surowców stosowanych 

w produkcji, 

� do celów socjalno- bytowych, porządkowych i p. poż. 

Stan sieci wodnej na terenie zakładu jest kontrolowany w celu 

ograniczenia możliwości wystąpienia przecieków, a co za tym idzie strat 

wody. 

Energia elektryczna będzie wykorzystywana do zasilania urządzeń 

technologicznych, instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej. Urządzenia 

technologiczne, a także instalacje, jakie będą stosowane w budynkach są 

urządzeniami energooszczędnymi, co jest dla Wnioskodawcy uzasadnione 

również ze względów ekonomicznych.  
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Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz 

możliwość odzysku powstających odpadów 

Na terenie przedsięwzięcia będzie stosowana zorganizowana 

gospodarka odpadami z kontrolowaniem ich powstawania 

i zagospodarowywania. 

W związku z eksploatacją przedsięwzięcia odpady będą zbierane 

i magazynowane selektywnie, a następnie przekazywane uprawnionym 

odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia. 

Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji 

Technologia realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia 

została dobrana w sposób minimalizujący możliwe oddziaływania na 

środowisko. 

Z przeprowadzonych w niniejszym raporcie analiz i obliczeń wynika, 

iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie przekraczać obowiązujących 

standardów w zakresie wartości dopuszczalnych (emisja hałasu, emisja 

zanieczyszczeń, emisja ścieków, odpadów). Zasięg oddziaływania 

przedsięwzięcia ograniczy się do terenu zakładu. 

Po przeanalizowaniu warunków lokalizacyjnych planowanego 

przedsięwzięcia, oraz określeniu wpływu inwestycji na poszczególne 

komponenty środowiska, nie ma potrzeby ustanawiania obszaru 

ograniczonego użytkowania dla tej inwestycji. 

Wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały 

skutecznie zastosowane w skali przemysłowej oraz postęp naukowo – 

techniczny 

W Raporcie przeanalizowano procesy i metody, które zostały 

skutecznie zastosowane w skali przemysłowej w podobnych obiektach. 

Technologia funkcjonowania urządzeń oraz zastosowanie 

nowoczesnych materiałów i rozwiązań techniczno – technologicznych 

w planowanym przedsięwzięciu w znacznym stopniu ograniczy oddziaływanie 

na środowisko i będzie uwzględniać postęp naukowo – techniczny. 

W planowanym przedsięwzięciu będą stosowane powszechnie 

wykorzystywane metody produkcji pianki poliuretanowej. 
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Zakład jest wyposażony w urządzenia do stałego monitorowania 

stężenia oparów TDI w magazynie surowca oraz na głowicy produkcyjnej - 

DETEKTOR GAZU SPM skalibrowany na opary TDI T80. Urządzenie 

wykonuje pomiary z dokładnością do 1ppb. Progi alarmowe to 5ppb i 20ppb 

(rzędu części na miliard tj. 10-9). 

Wnioskodawca będzie stale udoskonalał, a także wprowadzał 

najnowsze technologie służące poprawie wydajności produkcji oraz 

ograniczeniu wpływu zakładu na środowisko naturalne. 

13 PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNIKI 

Z NAJLEPSZYMI DOSTĘPNYMI TECHNIKAMI (BAT) 

W niniejszym rozdziale przedstawiono najlepsze dostępne techniki, 

które są i będą stosowane na terenie Instalacji. 

Najlepsze Dostępne techniki BAT zawarte w dokumentach 

referencyjnych zostały opracowane dla instalacji mogących powodować 

znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 

środowiska jako całości, które wymagają posiadania pozwolenia 

zintegrowanego. 

W Raporcie odniesiono się do zapisów dokumentu pn.: „Decyzja 

wykonawcza Komisji (UE) 2016/902 z dnia 30 maja 2016 r. ustanawiająca 

konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do 

wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania 

nimi w sektorze chemicznym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2010/75/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 3127) (Tekst 

mający znaczenie dla EOG). 

Konkluzje dotyczące BAT odnoszą się do następujących rodzajów 

działalności określonych w sekcjach 4 i 6.11 załącznika I do dyrektywy 

2010/75/UE: 

— sekcja 4: Przemysł chemiczny, 

— sekcja 6.11: Oczyszczanie ścieków nieobjętych dyrektywą Rady 

91/271/EWG i pochodzących z instalacji wykonujących czynności objęte 
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sekcją 4 załącznika I do dyrektywy 2010/75/UE, prowadzone przez 

niezależnego operatora. 

Niniejsze konkluzje dotyczące BAT obejmują również łączne 

oczyszczanie ścieków z różnych źródeł, jeśli główny ładunek zanieczyszczeń 

pochodzi z działań określonych w sekcji 4 załącznika I do dyrektywy 

2010/75/UE. W szczególności konkluzje dotyczące BAT obejmują 

następujące elementy:  

— systemy zarządzania środowiskowego, 

— oszczędność wody,  

— gospodarowanie ściekami, zbieranie i oczyszczanie ścieków,  

— gospodarowanie odpadami,  

— oczyszczanie osadów ściekowych z wyjątkiem spalania,  

— gospodarowanie gazami odlotowymi, zbieranie i oczyszczanie gazów 

odlotowych,  

— spalanie gazu w pochodni,  

— emisje rozproszone lotnych związków organicznych (LZO) do powietrza,  

— emisje odorów,  

— emisja hałasu. 

Techniki wymienione i opisane w dokumencie nie mają ani 

nakazowego, ani wyczerpującego charakteru. Dopuszczalne jest stosowanie 

innych technik, o ile zapewniają one co najmniej równoważny poziom 

ochrony środowiska. 

Tabela 38 Analiza spełnienia wymagań BAT 

Lp. Konkluzje BAT 
Technika stosowana w 

instalacji 

Spełnia/ nie spełnia 
warunków określonych 

w konkluzjach BAT. 

1. 
BAT 1 

Systemy zarządzania 
środowiskowego. 

Technika nie jest stosowana 
w instalacji. 

Nie spełnia warunków 
określonych w konkluzjach 

BAT. 
Zakład wdroży system 

zarządzania 
środowiskowego zawierający 

w sobie wszystkie cechy 
i elementy wyszczególnione 

w BAT 1. 
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Lp. Konkluzje BAT 
Technika stosowana w 

instalacji 

Spełnia/ nie spełnia 
warunków określonych 

w konkluzjach BAT. 

2. 

BAT 2 
Ułatwienie 

zmniejszenia emisji do 
wody i powietrza oraz 
zmniejszenia zużycia 

wody. 

Technika nie jest stosowana 
w instalacji. 

Nie spełnia warunków 
określonych w konkluzjach 

BAT. 
W ramach BAT  

należy ustanowić 
i prowadzić wykaz strumieni 

ścieków i gazów 
odpadowych, jako część 

systemu zarządzania 
środowiskowego 

zawierającego w sobie 
wszystkie cechy wymienione 

w BAT 2. 

3. 

BAT 3 
Monitorowanie 

kluczowych 
parametrów procesu 

Nie dotyczy. Zakład nie 
prowadzi oczyszczania 

ścieków pochodzących z 
instalacji przemysłu 

chemicznego. 
 

Nie dotyczy. 

4. 
BAT 4 

Monitorowanie emisji 
do wody 

Nie dotyczy. Zakład nie 
prowadzi oczyszczania 

ścieków pochodzących z 
instalacji przemysłu 

chemicznego. 
 

Spełnia warunki określone 
w konkluzjach BAT. 

5. 

BAT 5 
Okresowe 

monitorowanie emisji 
rozproszonych LZO do 
powietrza z odnośnych 

źródeł 

Stały monitoring stężenia 
oparów TDI w magazynie 
surowca oraz na głowicy 

produkcyjnej  
 DETEKTOR GAZU SPM. 

Spełnia warunki określone 
w konkluzjach BAT. 

6. 

BAT 6 
Regularne 

monitorowanie emisji 
odorów z odnośnych 

źródeł 

Zastosowanie jest ograniczone 
do przypadków, gdy można 
spodziewać się uciążliwego 

odoru lub gdy jego 
występowanie zostało 

stwierdzone. 

Nie dotyczy. 
Występowanie uciążliwego 

odoru nie jest spodziewane, 
a jego występowanie nie 

zostało stwierdzone. 
Zakład stosuje w instalacji 

do produkcji pianki 
poliuretanowej adsorber 

z węglem aktywnym. 

7. 

BAT 7 
Ograniczenie zużycia 
wody i wytwarzania 

ścieków 

Wody wykorzystywane w 
obiegach chłodniczych 

znajdują się w układach 
zamkniętych. 

Spełnia warunki określone 
w konkluzjach BAT. 
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Lp. Konkluzje BAT 
Technika stosowana w 

instalacji 

Spełnia/ nie spełnia 
warunków określonych 

w konkluzjach BAT. 

8. 

BAT 8 
Zapobieganie 

zanieczyszczeniu wody 
niezanieczyszczonej 

Oddzielanie 
niezanieczyszczonych wód 
opadowych nie może być 
stosowane w przypadku 
istniejących systemów  

zbierania ścieków. 

Nie dotyczy. 

9. 

BAT 9 
Zapobieganie 

niekontrolowanym 
emisjom do wody 

Segregacja nie ma 
zastosowania w istniejącym 

systemie odprowadzania 
ścieków do kanalizacji 

miejskiej. 

Nie dotyczy. 

10. 
BAT 10 

Ograniczenie emisji do 
wody 

Nie dotyczy. Zakład nie 
prowadzi oczyszczania 
ścieków pochodzących 
z instalacji przemysłu 

chemicznego. 

Nie dotyczy. 

11. 

BAT 11 
Ograniczenie emisji do 
wody. Podczyszczanie 
ścieków zawierających 

zanieczyszczenia, 
którymi nie można się 

odpowiednio zająć 
podczas oczyszczania 

końcowego 

Nie dotyczy. Zakład nie 
prowadzi oczyszczania 
ścieków pochodzących 
z instalacji przemysłu 

chemicznego. 

Nie dotyczy. 

12. 

BAT 12 
Kombinacja technik 

oczyszczania 
końcowego ścieków 

Nie dotyczy. Zakład nie 
prowadzi oczyszczania 
ścieków pochodzących 
z instalacji przemysłu 

chemicznego. 

Nie dotyczy. 

13. 

BAT 13 
Zapobieganie 

powstawaniu odpadów 
i ograniczanie 

powstawania odpadów 

Technika stosowana w 
instalacji. 

Zakład przyjmie i wdroży 
plan gospodarowania 

odpadami jako  
część systemu zarządzania 
środowiskowego (BAT  1) 

14. 
BAT 14 

Zmniejszenie ilości 
osadów ściekowych 

Nie dotyczy. Zakład nie 
prowadzi oczyszczania 
ścieków pochodzących 
z instalacji przemysłu 

chemicznego. 

Nie dotyczy. 
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Lp. Konkluzje BAT 
Technika stosowana w 

instalacji 

Spełnia/ nie spełnia 
warunków określonych 

w konkluzjach BAT. 

15. 
BAT 15 

Zbieranie gazów 
odlotowych 

Zakład stosuje w instalacji do 
produkcji pianki 

poliuretanowej adsorber 
z węglem aktywnym. 

Spełnia warunki określone 
w konkluzjach BAT. 

16. 
BAT 16 

Oczyszczanie gazów 
odlotowych 

Zakład stosuje w instalacji do 
produkcji pianki 

poliuretanowej adsorber 
z węglem aktywnym. 

Spełnia warunki określone 
w konkluzjach BAT. 

17. 
BAT 17 

Spalanie gazu 
w pochodni 

Zakład nie stosuje technologii 
spalania gazu w pochodni. 

Nie dotyczy. 
 

18. 

BAT 18 
Ograniczanie emisji 

pochodzących z 
pochodni 

Zakład nie stosuje technologii 
spalania gazu w pochodni. 

Nie dotyczy. 
 

19. 
BAT 19 

Zapobieganie emisjom 
rozproszonym LZO 

Zastosowanie filtra węglowego 
Spełnia warunki określone 

w konkluzjach BAT. 

20. 

BAT 20 
Zapobieganie 

występowaniu emisji 
odorów 

Zastosowanie jest ograniczone 
do przypadków, gdy można 
spodziewać się uciążliwego 

odoru lub gdy jego 
występowanie zostało 

stwierdzone. 

Nie dotyczy. 
Występowanie uciążliwego 

odoru nie jest spodziewane, 
a jego występowanie nie 

zostało stwierdzone 
Zakład stosuje w instalacji 

do produkcji pianki 
poliuretanowej adsorber 

z węglem aktywnym. 

21. 

BAT 21 
Zapobieganie 

występowaniu emisji 
odorów w trakcie 

zbierania i 
oczyszczania ścieków i 

oczyszczania  
osadu 

Nie dotyczy. Zakład nie 
prowadzi oczyszczania 
ścieków pochodzących 
z instalacji przemysłu 

chemicznego. 

Nie dotyczy. 
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Lp. Konkluzje BAT 
Technika stosowana w 

instalacji 

Spełnia/ nie spełnia 
warunków określonych 

w konkluzjach BAT. 

22. 
BAT 22 

Zapobieganie emisji 
hałasu 

Zastosowanie jest ograniczone 
do przypadków, gdy można 
spodziewać się uciążliwego 

hałasu lub gdy jego 
występowanie zostało 

stwierdzone. 

Nie dotyczy. 

23. 
BAT 23 

Zapobieganie emisjom 
hałasu 

Właściwe umiejscowienie 
wyposażenia i budynków. 

Środki operacyjne. 
Mało hałaśliwy sprzęt. 

Spełnia warunki określone 
w konkluzjach BAT. 

14 POWIĄZANIA Z INNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI, 

W SZCZEGÓLNOŚCI KUMULOWANIA SIĘ ODDZIAŁYWAŃ 

PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH, ZREALIZOWANYCH LUB 

PLANOWANYCH, DLA KTÓRYCH WYDANO DECYZJĘ 

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH, ZNAJDUJĄCYCH 

SIĘ NA TERENIE, NA KTÓRYM PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA, ORAZ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB KTÓRYCH ODDZIAŁYWANIA MIESZCZĄ 

SIĘ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE, W JAKIM ICH 

ODDZIAŁYWANIA MOGĄ PROWADZIĆ DO SKUMULOWANIA 

ODDZIAŁYWAŃ Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

W niniejszym raporcie ooś uwzględniono zarówno istniejące elementy, 

jak i planowane do realizacji, mogące mieć wpływ na poszczególne elementy 

środowiska bądź środowiska, jako całości. 

Otoczenie planowanego przedsięwzięcia stanowią w większości tereny 

użytkowane rolniczo - pola uprawne (od północy, wschodu i południa) oraz 

przemysłowe – od strony zachodniej. 

W rejonie inwestycji są zlokalizowane ulice (Strojnowskiego, Głuska) 

oraz inne zakłady przemysłowe: PIXI, zakład kamieniarski „Kalcyt”. 
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Zakład kamieniarski „Kalcyt” zajmuje się głównie produkcją 

i sprzedażą hurtową (oraz indywidualną): nagrobków, elementów 

budowlanych oraz elementów wyposażenia domu i ogrodu. 

Firma Pixi prowadzi działalność głównie w zakresie wynajmu toalet 

przenośnych i ich serwisu. Ponadto oferuje przenośne toalety i umywalki, 

ogrodzenia przestawne na imprezy plenerowe i place budowy, przenośne 

stacje paliw oraz kontenery na gruz i inne odpady budowlane lub biurowe. 

Biorąc pod uwagę charakter wyżej wymienionych działalności nie są 

one zbliżone technologicznie do analizowanego zakładu, ich oddziaływania 

nie będą powodować kumulacji w obszarze oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia. 

Nie przewiduje się kumulacji oddziaływania akustycznego i wpływu na 

stan powietrza atmosferycznego w zakresie powodującym przekroczenia 

dopuszczalnych norm na terenach objętych prawną ochroną. 

15 OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ 

WNIOSKODAWCĘ 

Opracowanie Raportu oddziaływania na środowisko poprzedzono wizją 

w terenie przeznaczonym pod planowane przedsięwzięcie. Wraz 

z Wnioskodawcą, technologiem i projektantem omówiono możliwości 

techniczne i rozwiązania projektowe poszczególnych wariantów realizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Podczas oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko zastosowano 

dostępne i ogólnie stosowane metody interpretacji zaplanowanych rozwiązań 

technologicznych. W określeniu zużycia wody, emisji ścieków i odpadów, 

a także oddziaływania przedsięwzięcia w tym zakresie na środowisko 

wykorzystano metodę szacowania na podstawie dotychczasowych 

doświadczeń Wnioskodawcy, założeń projektowych i kart charakterystyki 

planowanych do zainstalowania urządzeń. 

W zakresie analizy oddziaływania na powietrze wykorzystano metodę 

symulacji komputerowej za pomocą programu komputerowego Operat FB. 
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Emitory oraz rozkład imisji zostały przedstawione graficznie na 

mapach. Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej, w skali 

odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w Raporcie 

zagadnień miało na celu zobrazowanie przeprowadzonych analiz 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Przewidywane oddziaływanie na klimat akustyczny określono za 

pomocą programu SON2 pracującego na algorytmie zgodnym z normą 

PN ISO 9613-2 „Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji 

w przestrzeni otwartej, Ogólna metoda obliczenia”. 

Poziom mocy akustycznej poszczególnych źródeł określono na 

podstawie informacji od Wnioskodawcy instrukcji ITB 311 „Metoda 

prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych źródeł 

powierzchniowych” wskazanej w instrukcji ITB nr 338/2008 jako właściwa 

dla obliczania ruchu z niewielką prędkością oraz danych literaturowych. 

Uwzględniając emitory punktowe, liniowe i kubaturowe 

odzwierciedlające pracę maszyn i urządzeń oraz ekrany akustyczne, 

przeprowadzono symulację z wykorzystaniem programu SON2. Za pomocą 

programu Mapy kompatybilnego z programem SON2 wygenerowano 

graficzne przedstawienie wyników obliczeń przeprowadzonych przez program 

SON2.  

Przy pomocy programu AutoCad wykonano załączniki graficzne 

przedstawiające rozkład przestrzenny izofon hałasu oraz izolinie stężeń 

średniorocznych i maksymalnych. 
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16 OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, 

OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, 

SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, 

STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, 

WYNIKAJĄCE Z ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, 

WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA, EMISJI 

Przeprowadzona w raporcie analiza oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska wykazała brak 

znaczących oddziaływań. 

Wszelkie oddziaływania związane z realizacją planowanego 

przedsięwzięcia będą mieścić się w granicach określonych obowiązującymi 

aktami prawnymi (emisja hałasu, zanieczyszczeń do powietrza, postępowanie 

z odpadami, pobór wody). 

16.1 Oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie już w chwili 

obecnej w znacznym stopniu przekształconym antropogenicznie.  

Na analizowanym terenie nie występują cenne przyrodniczo siedliska 

grzybów, roślin ani zwierząt.  

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie przyczyną wystąpienia 

znaczących oddziaływań, co zostało wykazane w obliczeniach oraz analizach 

wpływu inwestycji na środowisko. 

16.2 Oddziaływania wynikające z wykorzystywania zasobów 

środowiska 

Wykorzystanie zasobów środowiska wynikające z planowanego 

przedsięwzięcia ograniczone będzie do poboru wody w ilości 2 200,0 m3/rok 

i wykorzystaniu gazu ziemnego w kotłowni i centralach klimatyzacyjnych 

w ilości ok. 250 000 m3/rok. 

Biorąc pod uwagę zasoby wód podziemnych dostępne do 

zagospodarowania w obrębie JCWPd nr 89, w ilości 74 257 425 m3/rok, 

pobór wody na potrzeby funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia będzie 
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stanowić ok. 0,003% zasobów (przy obecnym wykorzystaniu na poziomie 

34,2%), a co za tym idzie przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący 

wykorzystywać dostępnych zasobów wód podziemnych. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie jest planowana budowa 

nowej kotłowni. 

Oddziaływanie będzie bezpośrednie (wykorzystanie zasobów) i nie 

będzie znaczące. 

16.3 Oddziaływania wynikające z emisji 

Znaczące oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

wynikające z emisji nie będą występować. 

Planowana inwestycja generować będzie emisje z procesu 

produkcyjnego oraz emisje niezorganizowane ze środków transportu. 

Z przedstawionej w raporcie analizy wynika, że poza terenem, do 

którego Inwestor posiada tytuł prawny emisja zanieczyszczeń nie będzie 

powodowała przekroczeń standardów jakości powietrza atmosferycznego. 

Z przedstawionej w niniejszym raporcie analizy emisji hałasu do 

środowiska wynika, iż najbliższe obszary, które podlegają ochronie 

akustycznej nie będą narażone na przekroczenia obowiązujących norm 

określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 

r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Proces technologiczny planowanego przedsięwzięcia nie będzie 

generował znaczących ilości ścieków i odpadów. 

Ścieki bytowe będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji 

ogólnospławnej i zbiornika bezodpływowego – z którego następnie taborem 

asenizacyjnym będą transportowane do punktu zlewnego oczyszczalni 

ścieków. 

Powstawanie odpadów nie będzie generować znaczących oddziaływań 

na środowisko. Odpady będą gromadzone na szczelnym podłożu, 

w pojemnikach lub kontenerach. Będą odbierane przez specjalistyczne firmy 

posiadające pozwolenia na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. 
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17 WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

JEST KONIECZNE USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO 

UŻYTKOWANIA, O KTÓRYM MOWA W USTAWIE Z DNIA 

27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Z uwagi na brak przekroczeń standardów jakości środowiska (wartości 

odniesienia lub dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym oraz 

dopuszczalnych poziomów hałasu) poza terenem zakładu, nie zajdzie 

konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania na podstawie 

art. 135 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

18 ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 

ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

Na podstawie Konwencji z Aarhus i Ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, społeczeństwo będzie 

uczestniczyć w konsultacjach społecznych i będzie informowane o kolejnych 

krokach administracyjnych, realizowanych w procesie pozyskiwania decyzji 

środowiskowej. Wymiana informacji pomiędzy Wnioskodawcą, a 

społeczeństwem jest podstawowym warunkiem realizacji założeń Konwencji o 

dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz 

dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z 

Aarhus z 1998 r. 

W związku z powyższym w ramach ubiegania się o uzyskanie decyzji 

środowiskowej dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego 

raportu, Prezydent Miasta Lublin zawiadomił strony postępowania i 

społeczeństwo o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie 

decyzji środowiskowej oraz o możliwości składania uwag i wniosków. 

W toku prowadzonego postępowania wpłynęły 2 pisma dotyczące 

analizowanego zakładu, które zostały przesłane przez Urząd Miasta Lublin  

w piśmie OŚ-OD-I.6220.78.2020 z dnia 28.10.2020.  

Pismo z dnia 01.07.2020 zawierało zapytanie w zakresie wzrostu czasu 

pracy instalacji wyciągowej filtra. Zainteresowany stwierdził, że filtr pracuje 
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obecnie pomiędzy 9-tą a 14-tą, co jest akceptowalne, natomiast wyraził 

zaniepokojenie jeżeli filtr pracowały dłużej niż do godz. 14-tej. 

Po analizie wielkości produkcji Wnioskodawca zmniejszył planowaną 

wielkość produkcji z  planowanych 75 Mg/dobę do 60 Mg/dobę (obecnie 45 

Mg/d) a tym samym skróci czas pracy filtra węglowego z planowanych na 

etapie KIP 1059 h/rok do 650 h/rok. Wydłuży się czas produkcji PUR z 500 

h/rok do 650 h/rok, tj. wzrośnie z obecnych 3 h/d do planowanych 4 h/d.  

Dnia 20.10.2020 wpłynęło pismo zgłaszających uwagi. W piśmie 

stwierdzono, że obecny czas pracy instalacji wyciągowej filtra głównego jest 

dla nich akceptowalny i wynosi ok. 3 h/d. Mieszkańcy skarżą się na 

panujący zły klimat akustyczny okolicy wynikający z koncentracji wielu 

zakładów przemysłowych. Obawiają się, że wyliczone poziomy hałasu będą 

odbiegały od rzeczywistych.  

Mając na uwadze fakt akceptowania przez mieszkańców pracy filtra 

węglowego przez 5 h/d, tj. w godzinach pomiędzy 9-tą a 14-tą i planowaną 

pracę filtra węglowego przez 4 h/d (wzrost czasu pracy o 1 h/dobę) nie 

wystąpią konflikty społeczne związane z rozbudową zakładu. 

Przeprowadzone w raporcie obliczenia emisji hałasu nie wykazały 

przekroczenia dopuszczalnych norm, poza granicami przedsięwzięcia i na 

terenach podlegających ochronie. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z danymi przedstawionymi 

w przedmiotowym raporcie oraz wykonanymi na ich podstawie analizami nie 

będzie znacząco oddziaływać na żaden komponent środowiska.  

Zakład przestrzega rygorystycznych norm ochrony środowiska oraz 

dysponuje szeregiem dokumentów i procedur, które określają jego 

funkcjonowanie w sytuacjach awaryjnych oraz wskazują dobre praktyki 

prowadzenia produkcji z jednoczesnym minimalizowaniem oddziaływania na 

środowisko i ludzi. 

Zakłady posiada systemy filtracji gazów powstających w procesie 

produkcji pianek. W skład takiego systemu wchodzi specjalny układ filtrów 

wypełnionych węglem aktywnym, co w pełni zabezpiecza przed jakąkolwiek 

szkodliwą emisją do atmosfery. 
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W zakładzie są stosowane automatyczne i w pełni niezależne systemy 

przeciwpożarowe (tryskacze i czujniki) zainstalowane w halach produkcji, 

magazynowania i przetwórstwa pianek, które dają gwarancję pełnego 

bezpieczeństwa pracowników zakładu i jego otoczenia. 

Zakład jest wyposażony w urządzenia do stałego monitorowania 

stężenia oparów TDI w magazynie surowca oraz na głowicy produkcyjnej - 

DETEKTOR GAZU SPM skalibrowany na opary TDI T80. Urządzenie 

wykonuje pomiary z dokładnością do 1ppb. Progi alarmowe to 5ppb i 20ppb 

(rzędu części na miliard tj. 10-9). 

Wysoce skuteczny system zabezpieczeń i kontroli rozładunku oraz 

magazynowania surowców stosowanych w procesie spieniania jest 

przewidziany tak, aby w tym obszarze całkowicie wyeliminować potencjalne 

zagrożenie skażenia środowiska naturalnego. 

Wnioskodawca przedsięwziął wszelkie działania techniczno-

technologiczne, opisane w niniejszym Raporcie, w celu eliminacji konfliktów 

społecznych. Na ewentualne merytoryczne zarzuty społeczeństwa będzie 

odpowiadał, mając na celu ustalenie wspólnych warunków korzystania 

z własnego terenu i ogólnodostępnej przestrzeni. 
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19 PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU 

ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 

ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA, 

W SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 

KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE 

I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ 

CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, 

ORAZ INFORMACJE O DOSTĘPNYCH WYNIKACH INNEGO 

MONITORINGU, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZNACZENIE DLA 

USTALENIA OBOWIĄZKÓW W TYM ZAKRESIE 

19.1 Monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza 

Zakład jest wyposażony w urządzenia do stałego monitorowania 

stężenia oparów TDI w magazynie surowca oraz na głowicy produkcyjnej - 

DETEKTOR GAZU SPM skalibrowany na opary TDI T80. Urządzenie 

wykonuje pomiary z dokładnością do 1ppb. Progi alarmowe to 5ppb i 20ppb 

(rzędu części na miliard tj. 10-9). 

Wnioskodawca wykonuje, raz w roku, badania na zawartość TDI na 

stanowiskach pracy – w sezonowni (tu brak zorganizowanego systemu 

odprowadzania zanieczyszczeń do środowiska), gdzie w 2019 r. stężenia były 

na poziomie średnim 0,0037 mg/m3 (dla 120 minut narażenia), przy NDS= 

0,007 mg/m3 (sprawozdanie nr 41/2020 wykonane przez LAOŚ-LAB S.A.) – 

załącznik nr 4.4. 

19.2 Monitoring wody i ścieków 

Monitoring wody 

Ilość pobieranej wody będzie określana na podstawie wskazań 

wodomierzy zainstalowanych na terenie zakładu z częstotliwością 1 raz 

w miesiącu. 

Monitoring jakościowy wody nie będzie prowadzony – woda pochodzi 

z miejskiej sieci wodociągowej. 
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Monitoring ilości ścieków bytowych 

Ścieki bytowe z zakładu są odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji 

sanitarnej (z części biurowej) oraz do zbiornika bezodpływowego (z krajalni), 

z którego są odbierane przez wozy asenizacyjne i transportowane do punktu 

zlewnego oczyszczalni ścieków. 

Ilość wytwarzanych ścieków będzie określana na podstawie wskazań 

wodomierza oraz na podstawie objętości ścieków wywożonych transportem 

asenizacyjnym do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków „Hajdów”. 

19.3 Monitoring odpadów 

Szczegółowe wytyczne w jaki sposób należy prowadzić ewidencję 

odpadów zawarte są w art. 66 – 72 ustawy z dnia 12 grudnia 2012 roku 

o odpadach. 

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, posiadacz odpadów ma 

obowiązek prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów innych, 

niż komunalne zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów – rozporządzenie 

Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. 

Od 1 stycznia 2020 r. ewidencję odpadów należy prowadzić w systemie 

teleinformatycznym. Dokumenty ewidencji odpadów sporządza się za 

pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach 

i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

Zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników BDO określa 

załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. 

w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz 

o gospodarce odpadami. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzania rocznego 

sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami 

i przekazywania go Marszałkowi Województwa Lubelskiego w terminie do 

15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. 

Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, sporządzają je za 

pośrednictwem indywidualnego konta w BDO (art. 76 ust. 2 ustawy 

o odpadach). 
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19.4 Monitoring hałasu 

Monitoring hałasu emitowanego z zakładu jest prowadzony zgodnie 

z Decyzją nr PZ 11/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. (znak: RŚ-V.7222.1.2012.IŁ) 

– z częstotliwością jeden raz na dwa lata, metodą bezpośrednich pomiarów 

w terenie, wykonywanych na granicy terenu zakładu na kierunku 

najbliższego obszaru chronionego akustycznie. 

19.5 Monitoring procesów technologicznych 

Zakres monitoringu procesów technologicznych na terenie zakładu jest 

określony w instrukcjach technologicznych, aparaturowych, 

dokumentacjach techniczno-ruchowych (DTR), instrukcjach 

stanowiskowych. 

Całość procesu technologicznego jest objęta procedurami, instrukcjami 

oraz technologiami procesowymi. 

Instalacje produkcyjne jak i planowane instalacje magazynowe 

wyposażone będą w aparaturę kontrolnopomiarową sygnalizującą optycznie 

lub akustycznie przekroczenia dopuszczalnych parametrów istotnych 

z punktu widzenia technologii i bezpieczeństwa oraz uwzględniające 

rejestrację dla celów rozliczeniowych, statystycznych i kontroli ciągłej przy 

pomocy odpowiedniej ilości liczników i rejestratorów. 

Efektem monitoringu parametrów technicznych jest potwierdzenie 

sprawności instalacji. Monitoring efektywności wykorzystania zasobów 

polega na racjonalnym gospodarowaniu surowcami i materiałami. 

Monitoring efektywności wykorzystania energii polega na stałej 

kontroli i optymalizacji zużywania poszczególnych jej rodzajów (energia 

elektryczna, energia cieplna) do procesu technologicznego. 

20 WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW 

TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE 

NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT 

Przy opracowywaniu Raportu nie napotkano na trudności wynikające 

z niedostatków współczesnej techniki oraz luk we współczesnej wiedzy. 
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21 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie zakładu 

produkcji pianki poliuretanowej VITA POLYMERS POLAND Sp. z o.o. 

w Brzegu Dolnym Oddział w Lublinie został opracowany w celu uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na 

rozbudowie zakładu produkcji pianki poliuretanowej VITA POLYMERS 

POLAND Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym Oddział w Lublinie został opracowany 

w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie 

postanowienia o konieczności sporządzenia raportu z dnia 20.09.2020 r.  

nr OS.OD.-I.6220.78.2020 wydanego przez Prezydenta Miasta Lublin. 

Teren zakładu Vita Polymers Poland Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 31/33, 

56-120 Brzeg Dolny. Oddział Lublin jest zlokalizowany przy 

ul. Strojnowskiego 27, 20-054 Lublin.  

Przedsięwzięcie będzie obejmować działki o numerach ewidencyjnych: 

361/4, 364/1, 366, 368, 369, 691/8, arkusz 2, obręb 68 – Dominów, gmina 

Lublin, powiat Lublin (miasto na prawach powiatu), woj. lubelskie. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się rozbudowę powierzchni 

magazynowej zakładu, budowę nowego dojazdu od strony południowej 

zakładu, budowę placów manewrowych dla ciężarówek, adaptację 

nieużywanych pomieszczeń piwnicy w budynku biurowym na pomieszczenia 

socjalne dla pracowników i przebudowę układu komunikacyjnego. 

Teren zakładu, jak również tereny sąsiadujące, stanowią głównie 

tereny przemysłowe i wykorzystywane do produkcji rolnej (pola uprawne), 

charakteryzujące się znikomymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. 

Dojazd do terenu zakładu odbywa się od ul. Strojnowskiego. Po 

realizacji inwestycji wjazd na teren zakładu będzie odbywał się od północy i 

od południa. 
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Najbliższa zabudowa zakwalifikowana do zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej jest oddalona o 17 na wschód od granicy terenu planowanego 

przedsięwzięcia. 

Na terenie przedsięwzięcia nie znajdują się zabytki chronione na 

podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami. 

W ramach przedsięwzięcia planowane są (wg załącznika nr 1): 

1) rozbudowa powierzchni magazynowej zakładu, 

2) budowa nowego dojazdu od strony południowej, 

3) budowa placów manewrowych dla ciężarówek, 

4) adaptacja nieużywanych pomieszczeń piwnicy w budynku biurowym na 

pomieszczenia socjalne dla pracowników: szatnia, łazienka, W.C. 

5) przebudowa układu komunikacyjnego na terenie zakładu, 

6) budowa instalacji rozsączajacej wody opadowe, 

7) budowa zbiornika na gaz CO2. 

Vita Polymers Poland Sp. z o.o. Oddział w Lublinie eksploatuje 

instalację do produkcji pianki poliuretanowej, zajmuje się produkcją 

i przetwórstwem pianki poliuretanowej o różnej gęstości. Pianka jest 

sprzedawana w blokach lub przetwarzana na miejscu. Wykorzystywane 

urządzenia pozwalają na jej obróbkę poprzez cięcie i modelowanie. 

Wyprodukowana pianka trafia do magazynów wyrobu gotowego, gdzie 

jest magazynowana, cięta za pomocą specjalnych maszyn na żądany wymiar 

i przygotowywana do produkcji elementów tapicerki lub do sprzedaży. 

Produkcja pianki odbywa się metodą ciągłą, cykliczną. Obecnie 

dobowa zdolność produkcyjna instalacji wynosi maksymalnie 45 ton/dobę 

przy wydajności instalacji 18 ton/godzinę. Po realizacji inwestycji zdolność 

produkcyjna instalacji wzrośnie z 45 ton/dobę do 60 ton/dobę i wzroście 

czas pracy w ciągu roku z 500 h do 650 h.  

Ciepło dla potrzeb grzewczych i technologicznych dostarczane jest 

z kotłowni kontenerowej, wyposażonej w dwa kotły oraz z pięciu central 

wentylacyjno-grzewczych, opalanych gazem ziemnym. 
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Woda jest dostarczana do zakładu za pośrednictwem sieci 

wodociągowej na podstawie umowy zawartej z MPWiK w Lublinie. 

Teren zakładu wyposażony jest w dwa odrębne systemy kanalizacji 

sanitarnej. Z budynku zakładu ścieki bytowe odprowadzane są do miejskiej 

sieci kanalizacji natomiast ścieki powstające w obrębie krajalni kierowane są 

do zbiornika bezodpływowego (szamba). 

Wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu pochodzą z terenów 

zielonych, utwardzonych dróg, placów oraz dachów budynków i hal 

produkcyjnych. Zagospodarowanie wód opadowych z terenu zakładu będzie 

odbywać się do planowanych do realizacji studni chłonnych. 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną zakładu po jego rozbudowie 

wzrośnie do ok. 700 MWh/rok. 

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i podlega obowiązkowi 

opracowania programu zapobiegania awariom przemysłowym Zakład posiada 

opracowany i zgłoszony „Program zapobiegania awariom dla Zakładu 

Produkcji Pianki Poliuretanowej VPP Lublin”. 

Przedsięwzięcie, z uwagi na charakter oraz lokalizację, nie będzie 

podatne na zmiany klimatu. 

W ramach planowanej inwestycji planowana jest rozbiórka dwóch 

obiektów magazynowych, magazynu surowców oraz obudowanego 

taśmociągu. Przewidziano również rozbiórkę części nawierzchni asfaltowych, 

kolidujących z planowanymi halami magazynowymi. 

Instalacja eksploatowana przez VITA POLYMERS POLAND Sp. z o.o. 

Oddział w Lublinie kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i podlega obowiązkowi 

opracowania programu zapobiegania awariom przemysłowym, na podstawie 

art. 251 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Zakład, zgodnie z wymogami 

ustawy, posiada opracowany i zgłoszony „Program zapobiegania awariom dla 

Zakładu Produkcji Pianki Poliuretanowej VPP Lublin”, opracowany dla Vita 

Polymers Poland Spółki z o. o., w  2020 r. wersja 5. 
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Na terenie Vita Polymers Poland Sp. z o.o., źródła emisji 

zanieczyszczeń powietrza stanowić będą (wg załącznika nr 4.3): 

• instalacja technologiczna produkcji pianki poliuretanowej – emitor E1, 

• instalacja klejenia elementów pianki – emitory E2-E5, 

• instalacje grzewcze: kotłownia kontenerowa opalane gazem ziemnym – 

emitory E6, E7 i centrale wentylacyjne – emitory E8-E12. 

Ponadto występuje emisja niezorganizowana: 

- ruch pojazdów emitory E13 i E14, 

- emisja z sezonowni – E15, E16, E17. 

W obliczeniach emisji hałasu uwzględniono halę produkcji, 

pomieszczenie filtra głównego, krajalnię z klejarnią, krajalnię, pompownię 

instalacji tryskaczowej, sezonownię bloków – projektowaną. Źródła ruchome 

zastąpiono modelem złożonym z zastępczych punktowych źródeł dźwięku. 

Funkcjonowanie instalacji po rozbudowie będzie powodowało 

wytwarzanie następujących rodzajów odpadów: 

� odpady produkcyjne i eksploatacyjne, 

� odpady opakowaniowe,  

� sorbenty, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne, 

� zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz jego elementy. 

Poszczególne rodzaje odpadów będą gromadzone selektywnie, w sposób 

eliminujący zmieszanie z innymi odpadami, zabrudzenie oraz 

zabezpieczający je przed działaniem czynników atmosferycznych do czasu 

zgromadzenia odpowiedniej ilości i przekazania przedsiębiorcom 

posiadającym stosowne uprawnienia.  

Na terenie zakładu będą wydzielone miejsce magazynowania odpadów. 

Wszystkie odpady będą gromadzone na terenie należącym do Wnioskodawcy, 

do momentu ich odbioru przez uprawnionych odbiorców. 

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami 

chronionymi, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody oraz korytarzami ekologicznymi. 
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Obszar inwestycji położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych (GZWP) nr 406 Niecka lubelska (Lublin), JCWP o numerze 

PLRW2000624669 – Czerniejówka oraz JCWPd nr 89 (PLGW200089). 

Teren planowanego przedsięwzięcia jest zlokalizowany w obrębie 

mezoregionu Płaskowyż Świdnicki. 

Lublin zlokalizowany jest w obrębie nałęczowsko - lubelskiej jednostki 

mezoklimatycznej (zgodnie z regionalizacją E. Michny). 

Na terenie inwestycji występuje głównie roślinność trawiasta, a także 

pojedyncze drzewa i krzewy. Nie występują tu grzyby. Wszystkie gatunki flory 

to gatunki pospolite, o stabilnej i niezagrożonej pozycji liczebności w kraju. 

Żadna z roślin nie jest objęta ochroną krajową. Nie odnotowano siedlisk 

przyrodniczych Natura 2000. 

Obszar inwestycji nie stanowi siedliska cennych gatunków zwierząt. Ze 

względu na sposób zagospodarowania terenu, liczebność i zróżnicowanie 

gatunkowe fauny są na tym obszarze niewielkie. 

Teren planowanego przedsięwzięcia, jak również obszary sąsiadujące 

stanowią obecnie głównie tereny przemysłowe i wykorzystywane do produkcji 

rolnej (pola uprawne). 

Wnioskodawca przewiduje zastosowanie szeregu rozwiązań 

chroniących środowisko zarówno na etapie realizacji jak na etapie 

eksploatacji. 

Skutkiem niepodejmowania przedsięwzięcia będzie zachowanie stanu 

istniejącego, pomimo korzystnej lokalizacji, obecności niezbędnych przyłączy 

i zgodności z miejscowymi dokumentami planistycznymi. 

Zakres przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym jest większy, aniżeli 

w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę, stąd emisje wprowadzane 

do środowiska podczas funkcjonowania wariantu alternatywnego będą 

wyższe, aniżeli w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę. 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska w przedmiotowym 

przypadku jest zbieżny z wariantem proponowanym przez Wnioskodawcę ze 

względu na optymalne wykorzystanie terenu należącego do Wnioskodawcy 

i ograniczenie emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. 
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Wariant najkorzystniejszy dla środowiska jest zbieżny z wariantem 

proponowanym przez Wnioskodawcę ze względu na mniejsze zajęcie terenu, 

ograniczenie emisji hałasu i zanieczyszczeń, skrócenie czasu realizacji 

przedsięwzięcia oraz prawdopodobnie mniejsze wykorzystanie zasobów 

środowiska. 

Prawidłowe przeprowadzenie prac remontowych, budowlanych 

i montażowych, zgodnie z zasadami BHP nie przyczyni się do wystąpienia 

znaczących oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska. 

Jak wykazano w analizie oddziaływania na powietrze atmosferyczne 

i klimat akustyczny, przy zaleceniach i działaniach chroniących środowisko 

zawartych w Raporcie oraz wszelkich norm w zakresie imisji zanieczyszczeń 

do powietrza oraz imisji hałasu na etapie eksploatacji zostaną dotrzymane.  

Mając na uwadze lokalizację przedsięwzięcia w stosunku do najbliższej 

zabudowy, nie wpłynie ono znacząco na ludzi, warunki życia mieszkańców 

i dobra materialne. 

W związku z eksploatacją przedsięwzięcia nie wystąpią znaczące 

oddziaływania na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze. 

Oddziaływanie na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 

ust. 1, ustawa o ochronie przyrody nie wystąpi. 

Mając na uwadze planowany sposób postępowania ze ściekami 

i odpadami (w sposób eliminujący możliwość ich oddziaływania na wody 

podziemne) należy stwierdzić, iż przedmiotowa instalacja nie będzie 

wpływać na wody podziemne, ani wody powierzchniowe. 

Na etapie eksploatacji inwestycja nie będzie znacząco wpływała na 

gleby ze względu na prawidłowo prowadzoną gospodarkę wodno-ściekową, 

gospodarkę odpadami oraz przy prawidłowej eksploatacji urządzeń na 

terenie zakładu. 

Na podstawie wyników obliczeń komputerowych przeprowadzonych 

w programie Operat FB wersja 2019 wykazano, że dla wszystkich substancji, 

nie wystąpią przekroczenia wartości odniesienia lub dopuszczalnych dla 

substancji emitowanych z planowanego przedsięwzięcia i sąsiadującego 

zakładu, poza jego terenem.  
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Nie zostaną przekroczone poza terenem przedsięwzięcia: 

– poziomy odniesienia dla emitowanych substancji w powietrzu 

wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 

2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, 

– wartości odniesienia dla emitowanych substancji w powietrzu 

wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 

2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 

w powietrzu. 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń średniorocznych w siatce 

podstawowej oraz dodatkowej (budynki wyższe niż parterowe w zasięgu 10 

x25= 250 m od emitorów) wraz z interpretacją przedstawiano w załączniku 

nr 4.2. 

Stan zanieczyszczenia powietrza dla wszystkich substancji, w tym dla 

pyłu PM 2.5 przedstawiono (22 µg/m3), uzyskany z Głównego Inspektoratu 

Ochron Środowiska, Oddział w Lublinie (załącznik nr 4.1), stanowi dane za 

2019 r. Porównując poziom dopuszczalny do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 

2020 r. (20 µg/m3) dla pyłu PM2.5 do tła z 2019 r. (20 µg/m3) widać, że 

samo tło przewyższa wartość dopuszczalną. 

W związku z tym, że tło stanowi wartość za 2019 r. odwołano się do 

norm dopuszczalnych obowiązujących w 2019 r., tj. 25 µg/m3 (II faza). 

Odwołując się do normy dopuszczalnej II fazy, można stwierdzić, że tło na 

poziomie 20 µg/m3 nie przekracza dopuszczalnej normy a emisja 

z przedsięwzięcia również nie przyczyni się do przekroczenia dopuszczalnej 

normy dla pyłu PM 2.5 (jest < 25 µg/m3). 

Przeprowadzana analiza wpływu planowanej inwestycji na ludzi, w tym 

zdrowie i warunki życia ludzi oraz na dobra materialne, rośliny, zwierzęta, 

grzyby i siedliska przyrodnicze, formy ochrony przyrody, wody 

powierzchniowe i podziemne, glebę i powierzchnię ziemi, klimat, krajobraz 

i zabytki wykazała, iż realizacja przedsięwzięcia nie będzie powodować 

wymiernych, negatywnych oddziaływań. 

Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała, że Inwestycja nie będzie 

powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych norm hałasu na terenach 
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objętych ochroną akustyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku. 

Nie przewiduje się wystąpienia znaczących oddziaływań na 

powierzchnię ziemi i krajobraz, w szczególności ruchów masowych ziemi 

wynikający z realizacji bądź eksploatacji przedsięwzięcia.  

Z uwagi na skalę i rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz odległość 

od granicy państwa nie przewiduje się wystąpienia transgranicznego 

oddziaływania na środowisko podczas realizacji, likwidacji i eksploatacji 

przedsięwzięcia. 

Parametry techniczno-technologiczne zakładu, w szczególności rodzaj 

stosowanych zabezpieczeń praktycznie wykluczają możliwość wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej, katastrofy naturalnej bądź budowlanej. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazano, że najbardziej 

korzystnym wariantem z punktu widzenia społecznego i środowiskowego jest 

wariant 1, proponowany przez Wnioskodawcę.  

Mniejsze oddziaływanie na środowisko wywołuje wariant proponowany 

przez Wnioskodawcę, głównie ze względu na mniejszy zakres przedsięwzięcia 

i lokalizację wszystkich zamierzeń na terenie istniejącego zakładu. 

Rozważając rodzaj oraz zakres planowanych prac należy stwierdzić, że 

oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty 

środowiska ograniczy się do terenu przeznaczonego pod przedsięwzięcie. 

Przy prawidłowej eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będą 

występowały ponadnormatywne emisje zanieczyszczeń do powietrza i hałasu 

oraz nie będą miały miejsca znaczące oddziaływania na wody podziemne 

i powierzchniowe oraz na powierzchnię ziemi. 

Zgodnie z art. 143 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 

ochrony środowiska, technologia stosowana w nowo uruchamianych 

instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których 

uwzględnia się: 

� stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 

� efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 
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� zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz 

materiałów i paliw, 

� stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz 

możliwość odzysku powstających odpadów, 

� rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 

� wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały 

skutecznie zastosowane w skali przemysłowej, 

� postęp naukowo – techniczny. 

Powyższe wymagania będą spełnione. 

W Raporcie odniesiono się do zapisów dokumentu pn.: „Decyzja 

wykonawcza Komisji (UE) 2016/902 z dnia 30 maja 2016 r. ustanawiająca 

konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do 

wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania 

nimi w sektorze chemicznym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2010/75/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 3127) (Tekst 

mający znaczenie dla EOG). 

W sąsiedztwie przedsięwzięcia nie istnieją przedsięwzięcia 

zrealizowane, realizowane lub planowane, które mogłyby prowadzić do 

oddziaływania skumulowanego w zakresie podobnym do technologii 

stosowanej w zakładzie. 

Opracowanie Raportu oddziaływania na środowisko poprzedziły wizje 

terenu przeznaczonego pod przedsięwzięcie. Omówiono możliwości 

techniczne i uwarunkowania dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Z uwagi na brak przekroczeń standardów jakości środowiska (wartości 

odniesienia lub dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym oraz 

dopuszczalnych poziomów hałasu) poza terenem zakładu, nie przewiduje się 

potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 

Wnioskodawcy zależy na dobrych stosunkach społecznych. 

Wnioskodawca przedsięwziął wszelkie działania techniczno-technologiczne, 

opisane w niniejszym Raporcie, w celu eliminacji konfliktów społecznych. Na 

ewentualne merytoryczne zarzuty społeczeństwa będzie odpowiadał, mając 

na celu ustalenie wspólnych warunków korzystania z przestrzeni. 
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Zakład jest wyposażony w urządzenia do stałego monitorowania 

stężenia oparów TDI w magazynie surowca oraz na głowicy produkcyjnej - 

DETEKTOR GAZU SPM skalibrowany na opary TDI T80. Urządzenie 

wykonuje pomiary z dokładnością do 1ppb. Progi alarmowe to 5ppb i 20ppb 

(rzędu części na miliard tj. 10-9). 

Ilość pobieranej wody będzie określana na podstawie wskazań 

wodomierzy zainstalowanych na terenie zakładu z częstotliwością 1 raz 

w miesiącu. 

Ilość wytwarzanych ścieków będzie określana na podstawie wskazań 

wodomierza oraz na podstawie objętości ścieków wywożonych transportem 

asenizacyjnym do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków. 

Szczegółowe wytyczne w jaki sposób należy prowadzić ewidencję 

odpadów zawarte są w art. 66 – 72 ustawy z dnia 12 grudnia 2012 roku o 

odpadach. Monitoring odpadów będzie zgodny z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z zapisami obowiązującego pozwolenia zintegrowanego 

pomiary hałasu są prowadzone z częstotliwością jeden raz na dwa lata, 

metodą bezpośrednich pomiarów w terenie, wykonywanych na granicy 

terenu zakładu na kierunku najbliższego obszaru chronionego akustycznie. 

Przy opracowywaniu Raportu nie napotkano na trudności wynikające 

z niedostatków współczesnej techniki oraz luk we współczesnej wiedzy. 
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22 ZAŁĄCZNIKI 

1. Plan zagospodarowania terenu przedsięwzięcia, skala 1:1000, 

2. Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego, 

3. Oświadczenie kierownika prowadzącego prace nad raportem, 

4. Powietrze: 

4.1. Informacja o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza, 

4.2. Wyniki obliczeń komputerowych imisji – komplet w wersji 

elektronicznej, 

4.3. Mapa z lokalizacją emitorów oraz ozkład izolinii stężeń 

maksymalnych i średnich rocznych dla ditlenku azotu i pyłu PM2.5, 

4.4. Sprawozdanie z badań pomiarów nr 41/2020 i nr 22/2/2020, 

4.5. Karty charakterystyki kleju i aktywatora stosowanych w 

zakładzie, 

5. Hałas: 

5.1. Mapa rozkładu przestrzennego izofon imisji hałasu bez tła 

akustycznego - pora dnia, 

5.1.1 Wyniki obliczeń imisji hałasu bez tła akustycznego - pora dnia, 

5.2. Mapa rozkładu przestrzennego izofon imisji hałasu bez tła 

akustycznego - pora nocy, 

5.2.1 Wyniki obliczeń imisji hałasu bez tła akustycznego - pora dnia, 

5.3. Mapa rozkładu przestrzennego izofon imisji hałasu z tłem 

akustycznym - pora dnia, 

5.3.1 Wyniki obliczeń imisji hałasu z tłem akustycznym - pora dnia, 

5.4. Mapa rozkładu przestrzennego izofon imisji hałasu z tłem 

akustycznym - pora nocy, 

5.4.1 Wyniki obliczeń imisji hałasu z tłem akustycznym - pora nocy, 

5.5. Kwalifikacja akustyczna, 

5.6 Sprawozdania nr 65/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. z pomiarów 

hałasu emitowanego do środowiska. 


