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WPROWADZENIE 

W odpowiedzi na pismo Prezydenta Miasta Lublin nr OŚ-OD-

I.6220.78.2020 z dnia 26.04.2021 r. w niniejszym Aneksie nr 3  

do Raportu 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 wyjaśniono na czym 

polega nowa technologia Cannon Viking i jakie nowe urządzenia będą 

zainstalowane w związku z modernizacją linii do produkcji pianki 

poliuretanowej (PUR) przy zastosowaniu tej technologii.  

Ponadto wykonano obliczenia emisji do powietrza i emisji hałasu do 

środowiska w wyniku wjazdu i wyjazdu pojazdów tylko od ul. 

Strojnowskiego, gdyż planowana droga od strony południowej zakładu nie 

będzie realizowana w ramach przedsięwzięcia. 

1. Wyjaśnienie na czym polega nowa technologia Cannon Viking i 
jakie nowe urządzenia będą zainstalowane w związku z 
modernizacją linii do produkcji pianki poliuretanowej (PUR) 
przy zastosowaniu tej technologii.  

Canon Viking nie jest nową linią produkcyjną ale urządzeniem, które 

zostanie zamontowane na początku istniejącej linii produkcyjnej. Planowane 

do zamontowania urządzenie Cannon Viking ma na celu umożliwienie 

stosowania ciekłego CO2 do spieniania zamiast chlorku metylenu. Na 

zewnątrz budynku produkcyjnego zostanie posadowiony zbiornik na CO2 

(ujęty w Raporcie OOŚ) oraz instalacja doprowadzająca CO2 do linii 

produkcyjnej. Na rys. poniżej przedstawiano schemat działania urządzenia. 

  

Rysunek 1 Funkcjonowanie urządzenia Canon Viking 
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2. Analiza oddziaływania na powietrze atmosferyczne 

Poprzednio przyjęto w analizie oddziaływania, że w ciągu 8 najmniej 

korzystnych godzin dnia przyjedzie na teren zakładu 15 samochodów 

osobowych i 23 samochody ciężarowe, zaś w porze 8 godzin nocy przyjedzie 

15 samochodów osobowych. 

Obecnie do obliczeń przyjęto ruch 2 razy większy, tj: 

- 30 kursów (gdzie 1 kurs to 1 wjazd lub 1 wyjazd) samochodów osobowych i 

46 kursów samochodów ciężarowych w ciągu dnia (8 h dnia), 

- 4 kursy samochodów osobowych i dodatkowo 4 kursy pojazdów 

ciężarowych w ciągu jednej najmniej korzystnej godziny nocy. 

W analizie oddziaływania na powietrze atmosferyczne przyjęto ruch pojazdów 

w ciągu najbardziej obciążonej godziny: 

– 10 kursów pojazdów ciężarowych w ciągu dnia, 

– 10 pojazdów osobowych w ciągu dnia, 

– 4 kursy pojazdów osobowych w ciągu nocy, 

– 4 kursy pojazdów ciężarowych w ciągu nocy. 

Ruch w ciągu dnia pozostał na tym samym poziomie w ciągu godziny 

ze względu na brak możliwości przyjęcia większego ruchu niż 

wskazany powyżej przez infrastrukturę drogową zakładu.  

Ruch pojazdów wzrośnie stopniowo na przestrzeni kilku lat. Założono 

średni wzrost liczby pojazdów ciężarowych o ok. 30 %  

w porównaniu do stanu istniejącego. Dodatkowo uwzględniono ruch 

pojazdów ciężarowych w ciągu nocy, z uwagi na możliwy ich ruch w ciągu 

nocy po realizacji inwestycji. 

Z uwagi na zwiększenie ruchu pojazdów na terenie działek 

Wnioskodawcy, ze względu na brak realizacji drogi od strony 

południowej wykonano obliczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza 

dla:  

 ruchu pojazdów (zwiększenie ruchu) – emitory E13, E14, 

 źródeł energetycznych (z uwagi na emisję tych samych substancji, 

które generuje ruch pojazdów) – emitory E6-E12. 

 

RUCH POJAZDÓW 



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  ANEKS NR 3 

4 

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 1 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 

Emisja z ruchu pojazdów po drodze o długości: 

- odcinek E13 – emitor liniowy 280 m (podwojenie długości drogi), 

- odcinek E14 – emitor liniowy 500 m (skrócenie pierwotnej drogi o  

i podwojenie długości drogi z uwagi na wjazd i wyjazd tą sama bramą). 

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). 
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Tabela 2 Emisja z ruchu pojazdów na terenie przedsięwzięcia – odcinek E13 – 280 m 

Substancja 
Emisja godzinowa 

dzień [kg/h] 
Emisja godzinowa 

noc [kg/h] 
Emisja roczna 

[Mg/rok] 

NO2 0,0096913 0,0038765 0,04435 

CO 0,0068515 0,0027406 0,03135 

pył PM10 0,0003677 0,0001471 0,00168 

SO2 0,0000695 0,0000278 0,00010 

benzen 0,0000700 0,0000280 0,00010 

pył PM 2,5 0,0003419 0,0001368 0,00048 

 

Tabela 3 Emisja z ruchu pojazdów na terenie przedsięwzięcia – odcinek E14 – 500m 

Substancja 
Emisja godzinowa 

dzień [kg/h] 
Emisja godzinowa 

noc [kg/h] 
Emisja roczna 

[Mg/rok] 

NO2 0,0173059 0,0069223 0,07919 

CO 0,0122349 0,0048939 0,05599 

pył PM10 0,0006565 0,0002626 0,00300 

SO2 0,0001241 0,0000496 0,00018 

benzen 0,0001250 0,0000500 0,00018 

pył PM 2,5 0,0006106 0,0002442 0,00086 

 

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), dla zastępczych emitorów liniowych rozstawionych minimum 

co 15 m program Operat Fb rozstawił automatycznie emitory liniowe co 10 

m. 

Emisja ze źródeł energetycznych (wg Aneksu nr 2) 

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 = 90 % 
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 Kocioł mocy 732 kW – emitor E7 – czas 4380 h/r – praca z obciążeniem 

90 %, ή = 90 % 

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

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

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

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

Obliczenia wykonano w oparciu o następujące parametry:  

wartość opałowa - 39500 kJ/m3 – wg inf. uzyskanych z portalu PGNIG 

Ilość spalanego gazu ziemnego obliczono z zależności: B = Q x Ψ / ή xWrz 

gdzie: Q- znamionowa wydajność cieplna kotła lub centrali wentylacyjnej 

Wrz. = 39500 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 4 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  

[Mg] 

E6 okres  letni - 4380 h/r 

CO 

4,9 

0,3 0,00148 0,00647 

pył ogółem i 
PM10 

0,0005 0,0000025 0,00001 

PM 2.5 90% PM10 0,0000022 0,00001 

SO2 0,8 0,00394 0,01725 

Nox/NO2 1,52 0,00748 0,03277 

E6 okres  zimowy - 4380 h/r 

CO 

14,8 

0,3 0,00443 0,01940 

pył ogółem i 
PM10 

0,0005 0,0000074 0,0000323 

PM 2.5 90% PM10 0,0000066 0,0000291 

SO2 0,8 0,01181 0,05174 

Nox/NO2 1,52 0,02244 0,09830 

E7 -4380 h/r 

CO 

54,04 

0,3 0,01621 0,07101 

pył ogółem i 
PM10 

0,0005 0,000027 0,000118 

PM 2.5 90% PM10 0,000024 0,000107 

SO2 0,8 0,04323 0,18935 

Nox/NO2 1,52 0,08214 0,35977 

E8, E9, E10 -4380 h/r 

CO 

7,6 

0,3 0,00228 0,00999 

pył ogółem i 
PM10 

0,0005 0,0000038 0,0000167 

PM 2.5 90% PM10 0,0000034 0,0000150 

SO2 0,8 0,00608 0,02664 

Nox/NO2 1,52 0,01156 0,05062 

E11, E12-4380 h/r 

CO 

3,7 

0,3 0,00110 0,00480 

pył ogółem i 
PM10 

0,0005 0,0000018 0,0000080 

PM 2.5 90% PM10 0,0000016 0,0000072 

SO2 0,8 0,00292 0,01280 

Nox/NO2 1,52 0,00555 0,02433 
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Parametry emitorów ze źródeł energetycznych 

W tabeli poniżej przedstawiono parametry emitorów. 

Tabela 5 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 
22,5 
667,4 

354,5 
1063,4 

0,03142 
3,1 
9,4 

K=0 emitor 
zadaszony 

1,7 

E7 
Emitor 

kotłowni  
732 kW 

8,0 / 0,30 435 2442,5 3918,8 0,07068 15,4 K=0 emitor 
zadaszony 

1,7 

E8 

Emitor 
centrali 

wentylacyjnej 
103 kW 

7,30 / 0,15 438 343,7 551,4 0,01767 8,7 
K=0 emitor 
zadaszony 

1,6 

E9 

Emitor 
centrali 

wentylacyjnej 
103 kW 

5,30 / 0,20 438 

343,7 551,4 

0,031416 4,9 
K=0 emitor 
zadaszony 

1,4 

E10 

Emitor 
centrali 

wentylacyjnej 
103 kW 

5,30 / 0,20 438 

343,7 551,4 

0,031416 4,9 
K=0 emitor 
zadaszony 

1,4 

E11 

Emitor 
centrali 

wentylacyjnej 
49,5 kW 

4,60 / 0,13 438 165,2 265 0,013273 5,5 
K=0 emitor 
zadaszony 

1,2 

E12 

Emitor 
centrali 

wentylacyjnej 
49,5 kW 

4,60 / 0,13 438 165,2 265 0,013273 5,5 
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= 45,2 Nm3/m3 gazu ziemnego 

Ilość spalin: 

Vsp= Vsp x B 

Ilość spalin gorących: 

Vsg= Vsp x T/273=73,3 

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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Na terenie Vita Polymers Poland Sp. z o.o., uwzględniono w Aneksi nr 

3 źródła emisji zanieczyszczeń powietrza: 

• instalacje grzewcze: kotłownia kontenerowa opalane gazem ziemnym – 

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

• ruch pojazdów emitory E13 i E14. 

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.  

 Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 
 

Tabela 6 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 
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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 7 Wartości odniesienia dla emitowanych substancji 

 
Nazwa substancji 

Wartości odniesienia w mikrogramach na metr sześcienny 
(g/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 

Pył 
zawieszony PM10 

- 280 40 

Tlenek węgla 630-08-0 30000 - 

Benzen 71-43-2 30 5 

 

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 2020, 

który wykazuje pełną analizę stanu zanieczyszczenia powietrza zgodnie  

z referencyjnymi metodykami modelowania poziomów substancji w powietrzu 
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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.: 

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 Raportu OOŚ). 

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], 
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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: 

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 (15,4 x 10 = 

154 m) obliczenia wykonano na wysokości od 0 do 8 m dla budynków 

położonych na zachód oraz na wschód od przedsięwzięcia. Zostały one 

zaznaczone w załączniku nr 1.2 Aneksu nr 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 – obliczenia w załączniku nr 1.1 

Aneksu nr 3. 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 zostały wykonane dodatkowe obliczenia dla 

budynków mieszkalnych (oznaczonych w załączniku nr 1.2) 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 1.1 Aneksu nr 3 przedstawia obliczenia 

komputerowe. Wykonano mapy z lokalizacją emitorów i izoliniami stężeń 

godzinowych i średnich rocznych dla dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, 
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tlenku węgla, benzenu, pyłu PM10 i pyłu PM2.5 – załącznik nr 1.2 Aneksu 

nr 3.  

Na podstawie wyników obliczeń komputerowych przeprowadzonych 

w programie Operat FB wersja 2020 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 h 

wraz z interpretacją przedstawiano w załączniku nr 1.2 Aneksu nr 3. 

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 Raportu OOŚ), 

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). 
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3. Analiza oddziaływania na klimat akustyczny 

Poprzednio przyjęto w analizie oddziaływania, że w ciągu 8 najmniej 

korzystnych godzin dnia przyjedzie na teren zakładu 15 samochodów 

osobowych i 23 samochody ciężarowe, zaś w porze 8 godzin nocy przyjedzie 

15 samochodów osobowych. 

Obecnie do obliczeń przyjęto ruch 2 razy większy, tj: 

- 30 kursów (gdzie 1 kurs to 1 wjazd lub 1 wyjazd) samochodów 

osobowych i 46 kursów samochodów ciężarowych w ciągu dnia (8 h dnia), 

- 4 kursy samochodów osobowych i dodatkowo 4 kursy pojazdów 

ciężarowych w ciągu jednej najmniej korzystnej godziny nocy. 

 

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. 

Tabela 8 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 
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Lp. 

Obiekt 
Powierzchnia 
pomieszczenia 

Sc (m2) 

A – chłonność 
akustyczna 

pomieszczenia 

R – stała 
akustyczna 

pomieszczenia 

Nr 
ściany 

Lwew 
(dB) 

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 9 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 

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 1 od strony północnej 35 
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Lp. Obiekt 
Ściany R – (średnia) izolacyjność 

akustyczna [dB] nr kierunek 
tryskaczowej (6) 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 10 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 

 

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 (30 kursów licząc 1 wjazd i 1 
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wyjazd) i 23 samochody ciężarowe (46 kursów licząc 1 wjazd i 1 wyjazd), zaś 

w ciągu jednej najmniej korzystnej godziny nocy 2 samochodowy osobowe (4 

kursy) i 2 samochody ciężarowe (4 kursy). 

Wartość równoważnego poziomu źródła zastępczego dla środków 

transportu wyniósł:  

- pojazdy ciężarowe i osobowe (1-2) LAweqiD = 71,2 dB, LAweqiN = 69,7 dB. 

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

- pojazdy ciężarowe (10-31) LAweqiD = 70,6 dB, 

- pojazdy osobowe i ciężarowe (3-31) LAweqiN = 66,8 dB. 

Wyniki obliczeń akustycznych zebrano w tabelach załączonych do 

opracowania (załączniki nr 2.1.1; 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1). 

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 31 zastępczych punktowych źródeł dźwięku w porze dnia 

i w porze nocy umieszczonych na wysokości 1 m nad poziomem terenu (1-

31). 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), 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 
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roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 

2014 poz. 112). 

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 Raportu OOŚ) 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. 

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. 
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Rysunek 2 Lokalizacja inwestycji na tle terenów otaczających; 

źródło: http://maps.geoportal.gov.pl/ 

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. 
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Tabela 11 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 

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). 
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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.  

 

Rysunek 3 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,  
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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), 

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 
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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.  

 

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 
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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. 
 

Tabela 12 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; 
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2. krajalnia L6 z klejarnią (3) – 81,4 dB; 

3. sezonownia bloków (4) – 76,3 dB; 

4. krajalnia L4 (5) - 81,2 dB. 

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 
, 

gdzie: 

r – odległość punktu obserwacji od źródła dźwięku; 

R – stała akustyczna pomieszczenia; 

 - 1
A

  R  

A – chłonność akustyczna pomieszczenia; 

cS    A  

α – średni współczynnik pochłaniania dźwięku (przyjęto α = 0,15); 

Sc – powierzchnia całkowita pomieszczenia. 

Tabela 13 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 
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Lp. Obiekt 
Ściany R – (średnia) izolacyjność 

akustyczna [dB] nr kierunek 

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 

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] 
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Law – poziom mocy urządzenia [dB] 

tp – czas przerwy w działaniu urządzenia [s] 

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 – w ciągu najmniej korzystnych 8 

godzin dnia: 

- 23 pojazdy ciężarowe, czyli dla wjazdu i wyjazdu 23 x 2 = 46 

kursów, 

- 15 pojazdów osobowych, czyli dla wjazdu i wyjazdu 15 x 2 = 30 

kursów, 

 w godzinach od 2200 do 600 w ciągu jednej najmniej korzystnej 

godziny nocy przyjedzie: 

- 2 pojazdy osobowe (4 kursy), 

- 2 pojazdy ciężarowe (4 kursy). 

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 2.1.1; 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1). 

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. 
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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 31 

zastępczych punktowych źródeł dźwięku w porze dnia i w porze nocy 

umieszczonych na wysokości 1 m nad poziomem terenu (1-31). Wentylatory 

zastąpiono punktowym źródłem dźwięku złożonych z 7 źródeł zastępczych 

(32-38). Źródła umieszczono na dachu sezonowni bloków na wysokości 4,5 

m (32) i na dachu krajalni (33-36) na wysokości 5,5 m nad poziomem terenu 

oraz w ścianie sezonowni bloków na wysokości 0,2 m nad poziomem terenu 

(37-38). 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 25,2 dB do 45,2 dB oraz w porze nocy od 24,9 dB do 41,5 dB. 

Imisja hałasu przy budynkach mieszkalnych na terenie zabudowy 

mieszkaniowo – usługowej w punktach obserwacyjnych od P25 do P56 

osiąga wartości w porze dnia od 20,5 dB do 29,8 dB oraz w porze nocy od 

18,1 dB do 27,6 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 

43,2 dB do 47,2 dB oraz w porze nocy od 29,9 dB do 40,3 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 37,4 dB do 37,6 dB. 
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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). 

 

4. Załączniki 

1. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne: 

1.1 Wyniki obliczeń imisji komputerowych w powietrzu 

atmosferycznym, 

1.2 Mapy z lokalizacją emitorów i rozkładem imisji NO2, CO, SO2  

i pyłów w powietrzu atmosferycznym. 

2. Oddziaływanie na klimat akustyczny: 

2.1 Mapa rozkładu przestrzennego izofon imisji hałasu bez tła 

akustycznego - pora dnia, 

2.1.1 Wyniki obliczeń imisji hałasu bez tła akustycznego - pora dnia, 

2.2 Mapa rozkładu przestrzennego izofon imisji hałasu bez tła 

akustycznego - pora nocy, 

2.2.1 Wyniki obliczeń imisji hałasu bez tła akustycznego - pora dnia, 

2.3 Mapa rozkładu przestrzennego izofon imisji hałasu z tłem 

akustycznym - pora dnia, 

2.3.1 Wyniki obliczeń imisji hałasu z tłem akustycznym - pora dnia, 

2.4 Mapa rozkładu przestrzennego izofon imisji hałasu z tłem 

akustycznym - pora nocy, 

2.4.1 Wyniki obliczeń imisji hałasu z tłem akustycznym - pora nocy. 

 


