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Ad. 1) W  związku  z  planowanym  przedsięwzięciem  brak  nowych  źródeł  hałasu,  które  by  znacząco

kształtowały  warunki  akustyczne  na  najbliższych  terenach  z  zabudową  mieszkaniową.  Wpływ

uruchomienia  stacji  demontażu  na  klimat  akustyczny  jest  nieznaczący,  znikomy  na  terenie  całego

zakładu  (złomowiska).  Natomiast  weryfikacja  otoczenia  analizowanego przedsięwzięcia  pozwoliła  na

identyfikację źródeł emisji hałasu zlokalizowanych w sąsiedztwie, które rzeczywiście kształtują warunki

akustyczne.  Znacząca  jest  głównie  strzępiarka  do  złomu (w  tym  dwie  ładowarki  -  żurawie)

zlokalizowana w zachodniej  części  obszaru  zakładu,  od  strony północnej  linia  kolejowa,  od strony

wschodniej  droga  -  ulica  Kasprowicza,  na  której  odbywa  się  ruch  komunikacyjny.  Źródła  te,  jako

funkcjonujące, nie są przedmiotem analizowanego przedsięwzięcia, jednak analizowane są pod kątem

kumulacji oddziaływań. Sprawozdanie nr 124/H/2019 z 24.10.2019 r. oraz Sprawozdanie nr 30/04/21-2 z

18.06.2021 r. przedkłada się w załączeniu do niniejszego uzupełnienia.

W uwagach dotyczących pomiarów wskazano, iż pominięto hałas pochodzący od ruchu komunikacyjnego

ulic  Kasprowicza,  Dziubińskiej  i  Hajdowskiej  oraz  trakcji  kolejowej  (ruchu  pociągów),  założono  emisję

wyłącznie hałasu przemysłowego. Oszacowany równoważny poziom hałasu nie przekracza wartości 50 dB

w punktach pomiarowych przy domach jednorodzinnych P1- przy ul. Kasprowicza 7 i P2- Kasprowicza 4,

natomiast  został  przekroczony  w  P3-  Kasprowicza  16.  Przy  kumulacji  hałasu  przemysłowego  z

komunikacyjnym oraz biorąc pod uwagę zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu z uwzględnieniem

rodzaju  obiektu  lub  działalności  będącej  źródłem  hałasu  dla  terenów  przeznaczonych  pod  zabudowę

mieszkaniową  jednorodzinną,  mieszkaniowo-  usługową,  poziom  hałasu  nie  przekracza  wartości

dopuszczalnej  64  dB  dla  terenów  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  68  dB  dla  terenów

zabudowy mieszkaniowo- usługowej. 

Poniżej przedstawiono mapy poglądowe z Geoportalu Miejskiego Lublina, w tym mapy akustyczne jako 

graficzne przedstawienie zagadnień, źródło: https://geoportal.lublin.eu/

mailto:barbara.lalik@ekoidea.olawa.pl
https://geoportal.lublin.eu/


Rys. 1. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu P1, P2, P3 w Sprawozdaniu nr 30/04/21-2 z 18.06.2021 r. oraz 
najbliższej zabudowy mieszkaniowej M1, M2 i mieszkaniowo- usługowej P2- podlegającej ochronie akustycznej
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Rys. 2. Obszary podlegające ochronie akustycznej z uwagi na źródła hałasu przemysłowego

Lokalizacja  domu  jednorodzinnego  P2  (Kasprowicza  4)  znajduje  się  w  obszarze  terenów  zabudowy
usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, ozn. 3U/P;

Lokalizacja zabudowy domów jednorodzinnych P1 oraz P3 jest poza obszarem podlegającym ochronie:

 P1 (Kasprowicza 7) w obszarze terenów komunikacji i transportu, tereny kolejowe, ozn. KK, 

 P3 (Kasprowicza 16)  w obszarze terenów dróg głównych  (ulic)  publicznych  krajowych  ozn.
KDG-K
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Rys. 3. Obszary podlegające ochronie akustycznej z uwzględnieniem komunikacyjnych źródeł hałasu (drogi, 
kolej)

Ad. 2) W uzasadnieniu przyjętych w obliczeniach założeń w zakresie natężenia i struktury ruchu pojazdów:

w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wzrost w stosunku do obecnego

natężenia ruchu pojazdów: po 2 pojazdy osobowe (klienci) i 2-4 pojazdy ciężarowe (dostawy i wywozy).

Natężenie  ruchu  pojazdów  będzie  kształtować  się  na  poziomie  ok.  32  aut  ciężarowych  i  32  aut

osobowych dziennie, razem 64 pojazdów na dobę (w ciągu 16 godz. roboczych),tj. 4 poj./h. Oznacza to,

że  w ciągu 8 najmniej  korzystnych godzin pory dziennej może następować przejazd (natężenie

ruchu) wjazdy i wyjazdy 128 poj./dobę, w tym 64 osobowe, 64 ciężarowe, zatem po 8 poj./h. Założono,

że pojazdów poruszających się w nocy nie będzie. 

Moc akustyczną źródeł liniowych wyznaczono ze wzorów (1)÷(3) zaczerpniętych z Instrukcji ITB 338/2008,

przy założeniach jak dla zastępczych, wszechkierunkowych oraz punktowych źródeł hałasu:

 poziom mocy akustycznej jadącego i manewrującego samochodu wynosi maksymalnie 90 dB (instrukcja

ITB), przyjęto 90 dB również dla składu pociągu (pociąg towarowy) oraz pracy wózka widłowego;

 prędkość przejazdu pojazdów po terenie przedsięwzięcia wynosi 20 km/h (5,6 m/s) dla pojazdów 

osobowych i ciężarowych, 10 km/h (2,8 m/s) dla wózka widłowego, 120 km/h (33,3 m/s) maksymalna 

prędkość eksploatacyjna składu pociągu

 ilość pojazdów przejeżdżających przez odcinki drogowe (obliczeniowe) i ich długości: 

 samochody osobowe 64 szt. na odcinkach o dł. 60 m

 auta ciężarowe 64 szt. na odcinku o dł. 1,5 km
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 wózki widłowe 1 przejazd 4 krotnie w ciągu 8h na odcinkach o dł. 600 m

 skład pociągu 4 przejazdy /h, 32 przejazdów/8h na odcinku o dł. 700 m

Wzory obliczeniowe (1)÷(3) z Instrukcji ITB 338/2008

Lwn=10× log
1
T

(tio×100,1LAio+t p×100,1 LAp) (1)

gdzie:

LWn – moc akustyczna zastępczego źródła hałasu, dB,

T – czas odniesienia dla obliczanego poziomu równoważnego, 28800 s (8 h) w porze dziennej,

tio – czas pracy źródła hałasu – przejazd pojazdu – obliczany ze wzoru (2), s,

tp – czas, w którym źródło nie pracuje obliczany ze wzoru (3), s,

LAio – moc akustyczna jadącego pojazdu, tu: 90 dB,

LAp – poziom hałasu w czasie, gdy źródło nie pracuje, 0 dB.

t io=
I o
v p
×n io (2)

gdzie:

lo – długość odcinka obliczeniowego, m

vp – prędkość przejazdu pojazdu, m/s,

nio – ilość pojazdów przejeżdżających przez odcinek w czasie odniesienia (8 h), poj.

t p=T−t io (3)

źródła liniowe
T (8h),

s
tio, s tp, s 10^0,1LAio 10^0,1LAp (...) 1/T*(...) log

obliczeniowe

Lw (dB)

przyjęte Lw

(dB)

samochody

ciężarowe
28800 17143 11657 1000000000 1 1,71E+13 5,95E+08 8,774691 87,75 88

samochody osobowe 28800 686 28114 1000000000 1 6,86E+11 23809525 7,376751 73,77 74

wózki widłowe 28800 857 27943 1000000000 1 8,57E+11 29761906 7,473661 74,74 75

skład pociągu 28800 2699 26101 1000000000 1 2,7E+12 93708167 7,971777 79,72 80

Ad. 3) Ponowne obliczenia rozprzestrzeniania hałasu bez uwzględniania pasów zieleni z uwzględnieniem

obiektów kubaturowych  -  Załącznik  2 Analiza  oddziaływania  akustycznego-  aktualizacja  (wersja

drukowana i elektroniczna na CD);

Ad. 4) Rysunki  przedstawiono  w  układzie  współrzędnych; Załącznik  2 Analiza  oddziaływania

akustycznego- aktualizacja;

Ad. 5) Zachowanie właściwych warunków akustycznych we wnętrzu budynków mieszkalnych w kontekście

prognozowanego na tych terenach poziomu dźwięku.  Wnętrza budynków mieszkalnych podlegające

ochronie przed hałasem powinny być technicznie ograniczone przed wnikaniem ponadnormatywnego

hałasu z zewnątrz, co powinien zapewnić zarządca obiektów (właściciel, inkasent czynszu), natomiast

inwestor  w  przypadku  udokumentowanego  i  bezspornie  udowodnionego  wpływu  na  przekraczanie

dopuszczalnych  poziomów  hałasu  będzie  zobligowany  do  własnych  organizacyjnych  rozwiązań  na

zakładzie,  ewentualnie  poniesienia  części  kosztów tych  technicznych  zamierzeń.  Poprzednie  wersje

analizy oddziaływania akustycznego obejmowały te tereny (pkt obserwacyjne lokalizowano zarówno przy

elewacjach i na granicy działki) jednak organ nakazał zweryfikować wyłącznie do terenów podlegających

ochronie;
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Ad. 6) Wpływ realizacji  inwestycji  na klimat  akustyczny praktycznie  pomijalny,  nieznaczący.  Skala  prac

realizacji przedsięwzięcia (uruchomienie i organizacja stacji demontażu) będzie znikoma w stosunku do

całego funkcjonującego zakładu, tło działalności funkcjonującego przedsięwzięcia całkowicie zasymiluje

oddziaływanie fazy realizacji inwestycji;

Ad. 7) Źródło wskaźników unosu pyłu (str. 27 raportu) Decyzja Pozwolenie zintegrowane Nr PZ 3/2016 z

dnia 22 lutego 2016 roku, znak RŚ-V.7222.7.2014.MCHW 1,94 kg/ h PM10 dla E1 (emitor strzępiarka)

Wskaźniki jak dla młynów strzępiących i strzępiarek ok. 0,1% całkowitej masy odpadów - unos pyłu. Z

uwagi na drobne frakcje metali po operacjach odniesiono się do operacji z materiałami sypkimi, które

to stanowią źródło emisji pyłu zarówno gdy załadunek odbywa się porcjami (z wykorzystaniem dźwigu

lub  ładowarki),  jak  również  gdy  prowadzony  jest  w sposób  ciągły  (z  wykorzystaniem  przenośnika,

zazwyczaj  taśmowego).  Ilość  pyłu  uwalniana  do powietrza,  odpowiadająca  strumieniowi

przesypywanego  materiału  może  być  oszacowana  z wykorzystaniem równania  zawartego  w AP  42,

Volume I, 13.2.4.1 Aggregate Handling And Storage Piles (US EPA 2006, Fifth Edition): Odpowiadająca

strumieniowi  przesypywanego  lub  przerabianego  materiału  sypkiego  może  być  oszacowana

z wykorzystaniem równania zawartego w AP 42, Volume I, 13.2.4.1 Aggregate Handling And Storage

Piles (US EPA 2006, Fifth Edition):

gdzie:

E – wskaźnik emisji pyłu (kg/Mg),

k – współczynnik wielkości ziaren: k=0,74 dla ziaren < 30 µm 

U – średnia prędkość wiatru (m/s), od 2,8 do 3,5 m/s, średnia 3,15 m/s

M – zawartość wilgoci (%), dla złomu 2%

E = 1,1913 kg/Mg ~ 1 kg/ Mg = 0,01%

Ad. 8) Kocioł olejowy - 1 planowany w związku z realizacją przedsięwzięcia, na terenie zakładu obecnie

funkcjonuje w obiekcie  biurowo- socjalnym 1 kocioł  zasilany węglem.  Planowane jest  uruchomienie

jednego kotła olejowego;

Ad. 9) Co  do  standardów  jakości  powierza  w  granicach  zakładu,  przewiduje  się,  że  w  obszarze

zrealizowanego przedsięwzięcia, z uwagi na funkcjonujące przedsięwzięcia -  tj.  skup złomu i  strzępi

arkę, standardy mogą być niedotrzymane (co jest możliwe na terenie przemysłowym). W przypadku pyłu

zawieszonego PM2,5 poziom dopuszczalny i wartość docelowa wynosi 20 µg/m3 z terminem osiągnięcia

poziomu  dopuszczalnego w  2020  roku (brak  wartości  odniesienia  uśrednionej  dla  okresu  roku),

natomiast tło wynosi już 20 µg/m3, w załączeniu pismo GIOŚ DM/LU/063-1/60/21/RK z dnia 24.03.2021

r.

Ad. 10) Szczegółowy zakres analizy porealizacyjnej w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza nałoży

organ  wydający  nowe pozwolenie  zintegrowane,  które  określi  zakres  i  częstotliwość  wykonywanych

badań  jakości  powietrza  atmosferycznego.  Planuje  się  zastosowanie  rozwiązań  ochronnych  i
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zapobiegawczych (głównie przy systemach odpylania strzępiarki), proponuje się pomiary emisji pyłu z

samej  instalacji  strzępiarki  oraz  badanie  jakości  środowiska  (hałas  oraz  zapylenie)  w  punktach

granicznych zakładu; 

Ad. 11) W celu  uzupełnienia  przedkłada się  zaktualizowane dane o aktualnym stanie  jakości  powietrza,

pismo GIOŚ DM/LU/063-1/60/21/RK z dnia 24.03.2021 r. w załączeniu.

Ad. 12) Wykres izolinii średniorocznych pyłu PM10 dla Projektu 2 z uwzględnieniem pracy strzępiarki – w

załączeniu 
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