
Prawa autorskie zastrzeżone 

 

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko 
przedsięwzięcia: Budowa zakładu produkcji karmy 

mokrej dla zwierząt towarzyszących: pies i kot wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 

położonej na terenie Zakładów Drobiarsko-Mięsnych 
SuperDrob S.A. przy ul. Zimnej 2 w Lublinie 

 

 

 
Wnioskodawca: PetRepublic 

ul. Zajęcza 2B 

00-351 Warszawa 

 

Wykonawca:   

EKO USŁUGI 

ul. Wileńska 2E/9, 20-603 Lublin 

www.eumaak.pl, biuro@eumaak.pl 

tel./fax. 81-534 26 62, 517 608 605 

 

Kierujący zespołem: mgr inż. Magdalena Grykałowska-Bednarczyk 

Zespół: mgr inż. Maria Wójcik 

mgr inż. Karolina Boroń 

 

Lublin, data …………………………………….. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Budowa zakładu produkcji karmy mokrej dla zwierząt 
towarzyszących: pies i kot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce położonej na terenie Zakładów 

Drobiarsko-Mięsnych SuperDrob S.A. przy ul. Zimnej 2 w Lublinie 
 

2 

SPIS TREŚCI 

1 Źródła informacji oraz podstawa prawna ............................................................................ 5 
2 WPROWADZENIE ................................................................................................................ 7 

2.1 Nazwa i adres Wnioskodawcy oraz Wykonawcy Raportu .............................................. 8 

3 OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ............................................................................ 8 
3.1 Usytuowanie przedsięwzięcia ....................................................................................... 8 

3.1.1 Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ....................................................... 9 

3.2 Charakterystyka przedsięwzięcia - główne cechy charakterystyczne procesów 

produkcyjnych ..................................................................................................................... 9 

4 Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania 
planowanego przedsięwzięcia .......................................................................................... 20 

4.1 Emisja ścieków ............................................................................................................ 20 

4.1.1 Etap realizacji ..................................................................................................... 20 
4.1.2 Etap eksploatacji ................................................................................................ 20 

4.2 Emisja zanieczyszczeń do powietrza ............................................................................ 22 

4.2.1 Etap realizacji ..................................................................................................... 22 
4.2.2 Etap eksploatacji ................................................................................................ 24 

4.3 Emisja hałasu .............................................................................................................. 48 

4.3.1 Etap realizacji ..................................................................................................... 48 
4.3.2 Etap eksploatacji ................................................................................................ 49 

4.4 Emisja odpadów.......................................................................................................... 57 

4.4.1 Etap realizacji ..................................................................................................... 57 
4.4.2 Etap eksploatacji ................................................................................................ 60 

5 OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM 
PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ...................... 65 

5.1 Elementy środowiska podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 roku o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych ............................................ 65 

5.2 Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne biologiczne i chemiczne wód ....... 66 

5.3 Położenie, morfologia, budowa geologiczna, hydrogeologiczna, gleby ........................ 68 

5.4 Klimat ......................................................................................................................... 68 

5.5 Stan jakości powietrza ................................................................................................ 68 

5.6 Rośliny, zwierzęta, grzyby, różnorodność biologiczna.................................................. 69 

5.7 Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane ..................... 69 

6 OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO ................................................................................................................... 69 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Budowa zakładu produkcji karmy mokrej dla zwierząt 
towarzyszących: pies i kot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce położonej na terenie Zakładów 

Drobiarsko-Mięsnych SuperDrob S.A. przy ul. Zimnej 2 w Lublinie 
 

3 

7 OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 
NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA ............................................................................ 73 

8 OPIS WARIANTÓW UWZGLĘDNIAJĄCY SZCZEGÓLNE CECHY PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB JEGO 
ODDZIAŁYWANIA WRAZ Z UZASADNIENIEM WYBORU ...................................................... 74 

8.1 Wariant proponowany przez Wnioskodawcę .............................................................. 74 

8.2 Racjonalny wariant alternatywny ................................................................................ 74 

8.2.1 Etap realizacji ..................................................................................................... 74 
8.2.2 Etap eksploatacji ................................................................................................ 74 
Emisja z kotłów węglowych ........................................................................................... 74 

Sprawdzenie kryterium na opad pyłu........................................................................................ 78 
Sprawdzenie standardów emisyjnych ....................................................................................... 79 
Porównanie wariantów ............................................................................................................ 79 
9 OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA WRAZ Z UZASADNIENIEM 

WARIANTU PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ................................................ 80 
9.1 Oddziaływanie na ludzi, w tym zdrowie i warunki życia ludzi oraz na dobra 

materialne ......................................................................................................................... 80 

9.2 Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze oraz 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 .................................................................... 81 

9.3 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne ................................................ 82 

9.3.1 Etap realizacji ..................................................................................................... 82 
9.3.2 Etap eksploatacji ................................................................................................ 82 

9.4 Oddziaływanie na powietrze i klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych 

i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu ....................... 83 

9.4.1 Etap realizacji ..................................................................................................... 83 
9.4.2 Etap eksploatacji ................................................................................................ 83 

Oddziaływanie na klimat ........................................................................................................... 86 
Oddziaływanie odorowe ........................................................................................................... 90 

9.5 Oddziaływanie na klimat akustyczny ........................................................................... 90 

9.5.1 Etap realizacji ..................................................................................................... 90 
9.5.2 Etap eksploatacji ................................................................................................ 91 

9.6 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych i na 

krajobraz ........................................................................................................................... 93 

9.6.1 Etap realizacji ..................................................................................................... 93 
9.6.2 Etap eksploatacji ................................................................................................ 94 

9.7 Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w 

szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków ............................................................... 94 

9.7.1 Etap realizacji ..................................................................................................... 94 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Budowa zakładu produkcji karmy mokrej dla zwierząt 
towarzyszących: pies i kot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce położonej na terenie Zakładów 

Drobiarsko-Mięsnych SuperDrob S.A. przy ul. Zimnej 2 w Lublinie 
 

4 

9.7.2 Etap eksploatacji ................................................................................................ 95 
9.8 Oddziaływanie transgraniczne na środowisko ............................................................. 95 

9.9 Oddziaływanie w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy 

naturalnej i budowlanej ..................................................................................................... 95 

9.10 Oddziaływanie na etapie likwidacji.............................................................................. 96 

10 OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA WARIANTU ALTERNATYWNEGO ....... 96 
11 OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA WARIANTU NAJKORZYSTNIEJSZEGO 

DLA ŚRODOWISKA WRAZ Z UZASADNIENIEM ................................................................... 96 
12 PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ 

WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – 
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ..................................................................................... 97 

12.1 OGÓLNE KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT ........................................................................ 99 

13 POWIĄZANIA Z INNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI I KUMULOWANIE SIĘ ODDZIAŁYWAŃ ....... 115 
14 OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ................ 116 
15 OPIS PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ ZNACZĄCYCH.................................................. 117 

15.1 Oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia .............................................. 117 

15.2 Oddziaływania wynikające z wykorzystywania zasobów środowiska ......................... 117 

15.3 Oddziaływania wynikające z emisji ............................................................................ 117 

16 WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST KONIECZNE 
USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA ........................................ 118 

17 ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM 
PRZEDSIĘWZIĘCIEM ........................................................................................................ 118 

18 PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA ........................................................................................................... 118 

18.1 Monitoring powietrza ............................................................................................... 118 

18.2 Monitoring wody i ścieków ....................................................................................... 119 

18.3 Monitoring odpadów ................................................................................................ 119 

18.4 Monitoring stanu klimatu akustycznego.................................................................... 120 

18.5 Monitoring oddziaływania na formy ochrony przyrody ............................................. 120 

19 WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE 
WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT .......................... 120 

20 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH 
W RAPORCIE ................................................................................................................... 120 

21 ZAŁĄCZNIKI ..................................................................................................................... 128 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Budowa zakładu produkcji karmy mokrej dla zwierząt 
towarzyszących: pies i kot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce położonej na terenie Zakładów 

Drobiarsko-Mięsnych SuperDrob S.A. przy ul. Zimnej 2 w Lublinie 
 

5 

1 Źródła informacji oraz podstawa prawna 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1219 t.j.), 

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

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko. (Dz.U.2021.247 t.j.), 

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.), 

– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.624 t.j.), 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 r., poz. 55 t. j.), 

– Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(Dz.U.2021.710 t.j.), 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. W sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), 

– Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U.2020.10), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2286), 

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

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87), 

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

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845 t.j.), 

– 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. z 2016 r., poz. 138 z późn. zm.), 

– Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, PIG, 2009 r., 

– Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły (M. P. z 2011 r. Nr 49. 

poz. 549) i Aktualizacja Planu z października 2015, 

– Internetowy Atlas Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 

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

– Mapa Geologiczna Polski, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2006 r., 
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– „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”, KOBiZE, Warszawa, maj 2014 r., 

– Dane i materiały Wnioskodawcy. 
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2  WPROWADZENIE 

Raport został sporządzony w odpowiedzi na postanowienie Prezydenta Miasta Lublin 

z dnia 23.02.2021 r. znak OŚ-OD-I.6220.156.2020 stwierdzające konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie zakładu produkcji karmy 

mokrej dla zwierząt towarzyszących: pies i kot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na 

działce położonej na terenie Zakładów  SuperDrob S.A przy ul. Zimnej 2 w Lublinie. 

Teren planowanego przedsięwzięcia jest objęty zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, gdzie przeznaczony jest pod aktywność gospodarczą 

(oznaczenie IVB 8AG). 

Przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie korytarzy ekologicznych, ani obszarów 

chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.). 

Dla analizowanego przedsięwzięcia wymagane będzie uzyskanie pozwolenia 

zintegrowanego zgodnie z ust. 6 pkt. 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne 

zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całość 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) tj. „do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, 

produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych: a) surowców 

pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton 

wyrobów gotowych na dobę. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) 

przedsięwzięcie zakwalifikowano jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko zgodnie z § 3 ust. 1: 

– pkt. 54), lit. b) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, 

lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie 

mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a., 

– pkt. 58), lit. b) garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby 

planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt. 

52, 54–57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie 

mniejszej niż 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a, 
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– pkt. 80) instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, 

które nie powodują wprowadzania do wód lub urządzeń ścieków zawierających 

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w rozporządzeniu 

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. poz. 1311), 

– pkt. 93) instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia 

zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie 

mniejszej niż 50 t na rok, 

– pkt. 99) instalacje do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub produktów 

zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok. 

Zgodnie z art. 72 ww. ustawy, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest 

niezbędna do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę decyzji pozwolenia wodnoprawnego. 

2.1 Nazwa i adres Wnioskodawcy oraz Wykonawcy Raportu 

Wnioskodawcą, ubiegającym się o uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest: 

PetRepublic 

ul. Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa 

Wykonawcą Raportu o oddziaływaniu na środowisko jest firma: 

Eko Usługi Magdalena Grykałowska-Bednarczyk 

ul. Wileńska 2E/9, 20-603 Lublin 

3 OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Opis planowanego przedsięwzięcia stanowi jednocześnie opis wariantu proponowanego 

przez Wnioskodawcę. 

3.1 Usytuowanie przedsięwzięcia 

W promieniu 100 m od przedsięwzięcia znajdują się tereny podlegające zapisom mpzp 

określone jako: aktywność gospodarcza stanowiące bezpośrednie sąsiedztwo od strony 

południowo – zachodniej, zachodniej i północnej, tereny kolejowe stanowiące bezpośrednie 

sąsiedztwo od strony wschodniej oraz południowo wschodniej oraz tereny pracowniczych 

ogrodów działkowych położone w odległości ok. 68 m na wschód, za torami kolejowymi. 
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3.1.1 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 planowanego przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania nie 

znajdują się zabytki chronione na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021. 710 t.j.). 

Na przedmiotowym terenie nie występują zabytki nieruchome, ani też archeologiczne. 

Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się w obszarze krajobrazu o znaczenie 

historycznym, kulturowym lub archeologicznym, w obrębie zabytków ruchomych, krajobrazu 

kulturowego, układu urbanistycznego, ruralistycznego i zespołów budowlanych, cmentarzy, 

parków, ogrodów, miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne bądź działalność 

wybitnych osobowości lub instytucji. 

Najbliższym zabytkiem jest oddalony o ok. 645 m na zachód budynek tzw. „Czerwona 

Karczma” oraz jego otoczenie położony przy ul. Turystycznej 2 w Lublinie (nr rej. Woj. Lub. 

A/268). 

3.2 Charakterystyka przedsięwzięcia - główne cechy charakterystyczne procesów 

produkcyjnych 

W przedmiotowej hali będzie prowadzony proces przetwórstwa, konfekcjonowania, 

pakowania i magazynowania. 

W części produkcyjnej hali prowadzona będzie produkcja karmy dla zwierząt domowych 
psów i kotów w puszkach i saszetkach. Wielkość produkcji przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 1 Wielkość produkcyjna 

Produkty w puszkach  76 320 Mg/rok 
Produkty w saszetkach  7 200 Mg/rok 

Suma 83 520 Mg/rok 
 

Planowane zużycie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego to ilość 

33 408 Mg/rok przy pełnym dociążeniu zakładu i pracy zakładu w systemie 3 zmian. 

Do produkcji karmy będą wykorzystywane produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego 

kwalifikowane jako uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego należące do materiałów 

kategorii 3  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 

z dnia 21 października 2009 r.  

Nadzór nad strumieniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego sprawuje 

Inspekcja Weterynaryjna i w związku z tym technologia produkcji będzie zatwierdzana przez 
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lekarza Weterynarii. Zatwierdzenie zakładu będzie na podstawie wymogów jakościowych 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr. 183/2005 z dnia 12 

stycznia 2005 ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz. 

Surowiec przeznaczony do produkcji musi spełniać odpowiednie normy i będzie badany 

zgodnie z przyjętym harmonogramem badań w księdze jakości HACCP na: 

– bakterie Salmonella nie obecne w 25 g, 

– chemia mięsa poziom białka, tłuszczu, wody, % związków mineralnych, 

– obecność toksyn np.: typu histamina, 

– badania DNA surowca, 

– obecność metali ciężki (ołów , kadm, cyna, rtęć). 

Produkty mięsne i uboczne pochodzenia zwierzęcego wykorzystywane do produkcji 

karmy nie będą odpadami. Będą to świeże schłodzone lub świeżo zamrożone produkty 

pochodzące bezpośrednio z rozbioru zwierząt. 

Do zakładu dostarczane będą produkty w dwóch formach: schłodzonym o temp. od 0-4°C 

oraz surowiec mrożony w temp. od -15°C do -18°C. Czas magazynowanie surowca 

schłodzonego w komorze specjalnie do tego przygotowanej to maksymalnie 24 h, 

w przypadku surowca mrożonego maksymalny czas magazynowania wyniesie 3 tygodnie.  

Rodzaje produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wykorzystywanych do karmy 

przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 2 Produkty mięsne i uboczne pochodzenia zwierzęcego wykorzystywane do produkcji karmy 

Nazwa surowca wykorzystywana do produkcji karmy 

Surowce wieprzowe: 
1. płuca  
2. tchawice  
3. nerka 
4. śledziona 
5. wątroba 
6. ścinki mięsne wieprzowe  
7. serca 
8. MDM 
9. skóry wieprzowe 

Surowce drobiowe: 
10. korpus mostkowy z kurczaka 
11. korpus krzyżowy z kurczaka 
12. kości z trybowania uda lub podudzia 
13. szyje z kurczaka 
14. skóry z kurczaka 
15. wątroba z kurczaka 
16. serca z kurczaka 
17. żołądki z kurczaka 
18. surowiec miękki z kurczaka (skóry+ tłuszcz+ mięso) 
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Nazwa surowca wykorzystywana do produkcji karmy 

19. polędwiczka z kurczaka 
20. filet z kurczaka 
21. surowiec z kością z kurczaka (ćwiartka, udo, podudzie, noga) 
22. podroby z kurczaka mix (serca, żołądek, wątroba) 
23. MDOM 
24. miazga z kurczaka 
25. korpus z indyka 
26. wątroba z indyka 
27. serca z indyka 
28. skóry z indyka 
29. korpus z kaczki 
30. skrzydła z kaczki 
31. skóry z kaczki 
32. kości z gęsi 

Surowiec wołowy: 
33. mięso drobne wołowe 
34. wątroba 
35. nerka 
36. śledziona 

Surowiec rybny: 
37. mielony surowiec rybny z ryb mieszanych 
38. łosoś 
39. pstrąg 
40. tuńczyk 

Dziczyzna 
41. mielony surowiec kat III z dziczyzny 

Jagnięcina 
42. mielony surowiec z jagnięciny kat III 

Cielęcina 
43. mielony surowiec z cielęciny kat III 

 

Powyższe surowce podane w tabeli mogą pochodzić jedynie z zakładów zatwierdzonych 

przez Inspekcję Weterynaryjną w zakresie sprzedaży produktów podlegających pod kat. 3., 

a nienależących pod kat. 2. lub 1. Surowiec kat. 3. musi przejść przez badanie weterynaryjne 

przedubojowe, które kwalifikuje go do spożycia również przez ludzi. Surowiec również nie 

może stanowić zagrożenia w zakresie chorób, które mogły zagrażać ludzkiemu zdrowiu 

Wykorzystanie zwierząt padłych i ich części jest zabronione. 

Surowce pochodzenia zwierzęcego będą rozdrabniane na specjalistycznym urządzeniu 

rozdrabniającym a następnie łączone z surowcami roślinnymi i innymi dodatkami 

technologicznymi. Całość będzie mieszana do momentu równomiernego wymieszania się 

składników. Po dokładnym wymieszaniu składników, mieszanina rozdrabniana będzie do 

homogennej masy. Jednorodna masa będzie poddawana krótkotrwałej obróbce termicznej 

w tunelu parowym, do którego para doprowadzana będzie z kotłowni zakładowej, następnie 

będzie schładzana. Schłodzony produkt będzie formowany i cięty na kęsy mięsne. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Budowa zakładu produkcji karmy mokrej dla zwierząt 
towarzyszących: pies i kot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce położonej na terenie Zakładów 

Drobiarsko-Mięsnych SuperDrob S.A. przy ul. Zimnej 2 w Lublinie 
 

12 

Po napełnieniu opakowania puszka będzie zalewana sosem. Po wypełnieniu opakowania 

„kęsem mięsnym” i sosem następuje hermetycznie zamknięcie opakowanie na urządzeniach 

do tego przystosowanych. Po procesie hermetycznego zamknięcia półprodukt podlega 

głównej obróbce termicznej, jakim jest proces sterylizacji. Proces sterylizacji odbywa się 

w zbiornikach zamkniętych przy wykorzystaniu ciśnienia i temperatury. Po zakończeniu 

sterylizacji następuje pakowanie w opakowania zbiorcze i paletyzacja.  

W produkcji wykorzystywane będą surowce: 

– pochodzenia zwierzęcego 32 - 45 %, 

– pochodzenia roślinnego 5 - 7,2 %, 

– woda 50 - 60 %.  

Każde opakowanie oznakowane będzie zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego I Rady ( WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009. 

Gotowe produkty będą magazynowane w pomieszczeniach o temperaturze nie wyższej 

niż 30°C. Chłodzenie prowadzone będzie z zastosowaniem jako czynnika chłodniczego CO2 

i glikolu propylenowego. 

Produkcja karmy w saszetkach 

– przyjęcie surowca w przypadku surowca mrożonego częściowe rozmrożenie surowca 

z temp -18°C do -8°C (+/-2°C), 

– rozdrabnianie surowca na specjalistycznym urządzeniu do tego przystosowanym surowca 

schłodzonego i mrożonego, 

– mieszanie surowców mięsnych z roślinnymi i dodatkami z receptury oraz woda, 

– homogenizacja do homogennej masy, 

– krótkotrwała obróbka termiczna w temp 80-85°C, czas 2 minuty, 

– chłodzenie do temp 40°C, 

– formowanie i cięcie na kęsy mięsne z wykorzystaniem specjalistycznego układu tnącego, 

– naważenie kawałków do saszetki 100 g, 85 g, 

– dozowanie kęsa mięsnego i sosu do saszetki, 

– hermetyczne zamykanie w saszetkę, 

– główna obróbka termiczna: sterylizacja w temp 123°C przez 25-30 minut, chłodzenie 

20 minut do temp 37°C, 

– konfekcjonowanie produktu w opakowanie zbiorcze karton, folia 

– magazynowanie. 

Poboczny proces - przygotowanie sosu do za dozowania do saszetki opcja 

przygotowanie sosu na ciepło w temp 50°C. 
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Produkcja karmy w puszkach 

– przygotowanie surowca, w przypadku surowca zamrożonego rozmrażanie surowca 

z temp -18°C do -8°C (+/-2°C), 

– rozdrabnianie surowca polegające na rozdrobnieniu surowca na specjalistycznym 

urządzeniu do tego przystosowanym, 

– mieszanie surowca z dodatkami roślinnymi i wodą zgodnie z recepturą, 

– homogenizacja do homogennej masy, 

– krótkotrwała obróbka termiczna w temp 98°C, 

– schładzanie, 

– formowanie i cięcia na kęsy mięsne z wykorzystaniem specjalistycznego układu tnącego 
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paczkowanych  pojedynczej 
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Próbki do termostatowania 

Przekazanie towaru na magazyn 
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– naważanie kawałka do hermetycznego opakowania metalowego (puszka) 400g, 800g, 

1250g, 

– nalewanie sosu do puszki z kęsem mięsnym do uzyskania wagi max 1250g - min 400g, 

– hermetyczne zamykanie, 

– pakowanie w kosze do autoklawów, 

– główna obróbka termiczna: sterylizacja w temp 124°C czas zależy od wielkości puszki 

mała 400g 45 minut, duża od 55 do 70 minut do osiągnięcia wewnątrz produktu 122,5°C, 

– chłodzenie ok 20 minut do temp 37°C, 

– rozładunek z koszy, 

– konfekcjonowanie (pakowanie- paletyzacja), 

– magazynowanie. 
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Wykorzystywane maszyny i urządzenia: 

MAGAZYN SYPKICH  

– Waga - 3, silos do mąki pszennej+ system dozowania mąki pszennej- 1 

MAGAZYN PUSZEK 

– Automatyczny układ depaletyzacji pustej puszki - 1 

MYJKA CYMBRÓW 

– Automatyczna myjka do palboxów i cymbrów - 1 i myjka do pojemników E2 - 1 

FARSZOWNIA 

– Urządzenie do rozdrabniania mięsa o nazwie „Wilk” - 1 

– Podnośnik : słupowy 1T  - 1,  bloków mrożonych 1 i taśmowy pracujący prawo – lewo - 1 

– Mieszałka 1900 L - 2 

– Napełniarka puszek - 2 

– Zalewarka puszek do hermetycznego zamknięcia opakowań - 2 

– Transporter typu Z -  2szt  i transporter poziomy – 1 szt. 

– Zbiornik grzewczy 2000 L - 4 

– Powerheater - 1 

– Maszyna do cięcia kęsów mięsnych Flexicut - 1 

– Tunel chłodniczy do powerheatera (bez went.) -1 

– Podajnik wibracyjny z buforem - 1 

– Transporter typu Z - 1 

– Naważarka - 1 

– Pakowaczka -1 

– Podest obsługowy - 2 

– Zbiornik grzewczy 600 L -1 

– Zamykarka do puszek-  4 

– Drukarka do puszki 2  

– Myjka puszek - 2 

– Transporter - automatyzacja -2 

– Stół buforowy do załadunku - automatyzacja -2 

– Robot do załadunku puszki – automatyzacja- 1 

– Shattle podwójne – automatyzacja - 2 

– Robot do rozładunku puszki - automatyzacja - 1 

– Stół buforowy do rozładunku - automatyzacja - 2 

– Suszarka puszek - automatyzacja - 2 
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– Etykieciarka - automatyzacja - 2 

– Przenośnik - automatyzacja - 3 

– Pakowaczka w opakowania zbiorcze - automatyzacja - 2 

– Robot do paletyzacji - automatyzacja - 2 

– Shattle - paletyzacja - 1 

– Magazynek pustych palet - automatyzacja - 2 

– Magazynek spaletyzowanego towaru - automatyzacja - 1 

– Linia do produkcji pasztetów – ogółem transportery, zamykarka i napełniarka - 1 

– Drukarka dla saszetki -1 

– Magazynek koszy do autoklawów - automatyzacja -8 

– Autoklawy (6 koszy) -12 

– Maszyna pakująca w folię typu FLOWPACK -1 

– Owijarka palet folią stretch - automatyzacja -1 

– Transporter - paletyzacja -1 

– Stół roboczy do pakowania – bez zasilania -4 

– Zbiornik do odzysku wody i schładzania – cały układ -1 kpl. 

– Drukarka do drukowania na flowpack`u -1 

– Urządzenie do badania szczelności -1 

RAMPA SUROWCE 

– Wagi na przyjęciu oraz WGM- 1 

Zapotrzebowanie na wodę 

Zapotrzebowanie na wodę dla planowanego przedsięwzięcia będzie realizowane 

z miejskiej sieci wodociągowej na podstawie umowy z dostawcą (na obecnym etapie zakład 

otrzymał promesę w zakresie dostawy wody). 

Na terenie przedsięwzięcia woda będzie wykorzystywana do celów technologicznych, 

do celów bytowych pracowników oraz utrzymania czystość. 

Zapotrzebowanie na wodę dla przedsięwzięcia określono na podstawie danych 

od wnioskodawcy oraz projektanta łącznie na cele technologiczne - produkcyjne oraz bytowe 

na ok. 460 m³/d, z czego ok. 300 m³/d stanowi woda bezpowrotnie zużyta (skraplacze, 

w produkcie), natomiast ok. 160 m³/d woda generująca ścieki. 

Przewidywane zapotrzebowanie na wodę wykorzystywaną na cele bytowe oszacowano 

na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) na ok. 0,225 m³/d 

tj. ok. 81 m³/rok. 
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Zgodnie z danymi od wnioskodawcy zapotrzebowanie na wodę na cele utrzymania 

czystości wynosiło będzie ok. 100 m³/dobę, tj. ok. 35000 m³ w skali roku. Z uwagi na 

zastosowanie rozwiązań ograniczających pobór wody o ok. 25 % zużycie wody w skali roku 

na cele utrzymania czystości wyniesie ok. 26 000 m³. 

Zapotrzebowanie do celów p. poż. realizowane będzie ze szczelnego zbiornika 

otwartego napełnianego wodami opadowymi, o pojemności nie mniej niż 100 m³. 

Na terenie przedsięwzięcia będą powstawały ścieki bytowe oraz technologiczne, które 

będą kierowane do sieci miejskiej na warunkach odbiorcy - MPWiK Lublin oraz pozwolenia 

wodnoprawnego. 

Wody opadowe i roztopowe na terenie przedsięwzięcia będą pochodzić z powierzchni 

dachów i nawierzchni utwardzonych dróg, chodników i miejsc postojowych, odprowadzane 

będą za pomocą wpustów deszczowych po uprzednim oczyszczeniu z zawiesin oraz 

substancji ropopochodnych do szczelnego zbiornika na wody opadowe stanowiącego 

jednocześnie zabezpieczenie p.poż. oraz rezerwuar wody do utrzymana zieleni. 

4 Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające 

z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia 

4.1 Emisja ścieków 

4.1.1 Etap realizacji 

Na etapie realizacji będą powstawały ścieki socjalne związane z przebywaniem 

pracowników na placu budowy. Za wynajem i opróżnianie sanitariatów przenośnych 

odpowiedzialna będzie specjalistyczna firma wynajmująca te urządzenia. 

Z uwagi na zmienną skalę zatrudnienia zależną od wykonawców przedmiotowego 

obiektu obecnie nie jest możliwe określenie przewidywanej ilości ścieków powstających na 

etapie realizacji przedsięwzięcia. 

4.1.2 Etap eksploatacji 

Zarówno w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę, jak i w wariancie 

alternatywnym eksploatacja przedsięwzięcia wiązała się będzie z powstawaniem ścieków 

bytowych oraz technologicznych, które będą kierowane do sieci miejskiej i dalej do 

oczyszczalni ścieków na podstawie warunków odbiorcy - MPWiK Lublin oraz pozwolenia 

wodnoprawnego. 
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Ścieki technologiczne przed skierowaniem do sieci miejskiej podczyszczane będą do 

warunków określonych przez odbiorcę. Podczyszczanie prowadzone będzie poprzez 

zastosowanie mechanicznego zatrzymania skratek na sicie oraz koagulacji i flotacji 

prowadzonej na zasadzie turbulencji przepływu. Po wprowadzeniu do zbiornika flotacji 

ścieków z koagulantem pod wpływem rozprężania się mieszaniny wodno-powietrznej 

z flokulantem pęcherzyki powietrza wynoszą zanieczyszczenia na powierzchnię tworząc 

kożuch natomiast grubsze/cięższe frakcje zanieczyszczeń opadają do leja, jako osad. 

Do procesów wykorzystywane będą: flokulant, koagulant i odczynnik do korekty pH. Procesy 

oczyszczania prowadzone będą w zbiornikach w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu 

zamkniętym. 

Zgodnie z danymi od wnioskodawcy oczyszczalnia zapewni redukcję BZT5 - 75-80 %, 

ChZT - 75-80 %, zawiesina - 75-80 %, parametry odprowadzanych do kanalizacji ścieków 

przedstawiały się będą następująco: 

- odczyn pH - 6,5-12,5, 

- BZT5 50 mg 02/l, 

- ChZT 250 mg 02/l, 

- fosfor ogólny 3 mg P/l, 

- azot ogółem 30 mg N/l, 

- substancję ekstrahujące się eterem naftowym 20 mg/l. 

Fosfor i związki fosforu oznaczone jako fosfor ogólny wymienione są w rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie 

w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego (Dz.U. z 2019 poz. 1220) jako substancja szczególnie szkodliwe dla 

środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Zgodnie z danymi od wnioskodawcy ilość ścieków technologicznych oraz bytowych 

powstających na terenie przedsięwzięcia wynosiła będzie ok. 160 m³/dobę. 

Wody opadowe i roztopowe 

Wody opadowe i roztopowe na terenie przedsięwzięcia będą pochodzić z powierzchni 

dachów i nawierzchni utwardzonych dróg, chodników i miejsc postojowych. 

Zgodnie z danymi od projektanta wody opadowe odprowadzane będą za pomocą 

wpustów deszczowych do szczelnego zbiornika na wody. Wody przed odprowadzeniem 
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zbiornika będą oczyszczane w osadnikach z zawiesin oraz w separatorze substancji 

ropopochodnych z substancji ropopochodnych. 

Ilość powstających wód opadowych na terenie przedsięwzięcia obliczono wg wzoru 

Błaszczyka dla natężenia deszczu w wysokości q = 15 l/s∙ha, przyjmując współczynnik spływu 

 = 0,9 dla zabudowy oraz  = 0,8 dla terenów utwardzonych oraz powierzchnie zlewni na 

podstawie danych od projektanta. 

Obliczony na tej postawie spływ wód opadowych wyniesie ok. 30,34 l/s, tj. dla czasu 

trwania deszczu miarodajnego 15 min wyniesie ok. 27,3 m³. 

Wody opadowe na terenach zielonych będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu 

w granicach terenu Wnioskodawcy, gdzie będą infiltrowały do ziemi. 

Z uwagi na planowany podciśnieniowy system odwodnienia dachu nie przewiduje się 

możliwości wykorzystywania ich w instalacjach np. do spłukiwania toalet. 

Zastosowanie zbiornika retencyjnego daje możliwość wykorzystania wód opadowych do 

podlewania terenów zielonych. 

4.2 Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę 

4.2.1 Etap realizacji 

W czasie realizacji analizowanego przedsięwzięcia wystąpią emisje związane 

z przygotowaniem terenu pod budowę oraz 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: ditlenek azotu, tlenek węgla, pył, węglowodory 

aromatyczne i alifatyczne. 

Do obliczeń emisji zanieczyszczeń na etapie realizacji założono, że jednocześnie 

pracowały będą 3 maszyny robocze. 

Do obliczenia emisji wykorzystano wskaźniki emisji z silników wysokoprężnych (Diesla) 

w maszynach budowlanych według „EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2007, 

Technical report No 16/2007” (tabela poniżej). 
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Tabela 3 Wskaźniki emisji z silników wysokoprężnych (Diesla) w maszynach budowlanych według 
EMEP/CORINAIR 

Substancja Wskaźnik emisji w g/kg ON – maszyny 
budowlane 

Tlenki azotu (wszystkie frakcje) 48,8 
Dwutlenek azotu  6,8 

Pył PM (w całości przyjęto jako PM10)  2,3 
Tlenek węgla 15,8 

Benzen 0,005 
 

Zużycia paliwa przy średnim obciążeniu przyjęto na poziomie 20 l/h = 16,8 kg/h. 

Wielkość emisji obliczono wg wzoru: 

Ei = Wi x B x 10-3 [kg/h] 

gdzie: Ei – godzinowa emisja danej substancji [kg/h], 

  Wi – wskaźnik emisji danej substancji [g/kg], 

   B – zużycie paliwa [kg/h], 

Tabela 4 Wielkość emisji z maszyn budowlanych na etapie realizacji 

Substancja 
Emisja w kg/h – dla 1 

maszyny 
Emisja w kg/h – dla 3 

maszyn 
Tlenki azotu (wszystkie frakcje) 0,819840 2,459520 

Dwutlenek azotu  0,114240 0,342720 
Pył PM (w całości przyjęto jako PM10)  0,038640 0,115920 

Tlenek węgla 0,265440 0,796320 
Benzen 0,000084 0,000252 

Na etapie realizacji zanieczyszczeniem najbardziej uciążliwym ze względu na wielkość 

emisji w porównaniu z emisją dopuszczalną jest dwutlenek azotu. Na etapie tym uciążliwą 

jest również niezorganizowana emisja pyłu związana z pracami ziemnymi i rozwiewaniem 

cząstek pyłu podczas np. przejazdu samochodów dowożących różnego rodzaju materiały 

budowlane. W celu ograniczenia występujących na tym etapie uciążliwości należy: 

 unikać rozsypywania się materiałów pylistych na terenie budowy i drogach 

wewnętrznych, 

 osłaniać miejsca składowania piasku zawierającego drobne frakcje pyłowe, 

 w dni suche i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia, 

 utrzymywać jak największą sprawność używanego sprzętu i maszyn. 

Dla ochrony środowiska na etapie realizacji przedsięwzięcia ważna jest przede 

wszystkim prawidłowa organizacja pracy, ustalenie harmonogramu robót i wykonywanie ich 

przez wykwalifikowanych pracowników. 
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Na etapie realizacji przedsięwzięcia zostaną zastosowane również następujące 

rozwiązania chroniące środowisko: 

 prawidłowa organizacja placu budowy, 

 używanie w pełni sprawnego technicznie, odpowiednio dobranego sprzętu 

budowlanego, montażowego i transportowego, 

 wykonywanie prac budowlanych i montażowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

 ograniczenie prac do pory dnia, właściwa organizacja pracy oraz wyznaczenie 

najkrótszej i najlepszej logistycznie trasy przejazdu pojazdów, co ograniczy czas 

emisji zanieczyszczeń powietrza z transportu i pracy sprzętu, 

 wykorzystywanie urządzeń i pojazdów o optymalnej wydajności i ładowności, 

 wyłączanie o ile technicznie jest to możliwe silników pojazdów na czas rozładunku 

materiałów. 

4.2.2 Etap eksploatacji 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia źródłami emisji wprowadzanej do powietrza 

atmosferycznego będą: 

– spalanie gazu ziemnego w kotłach oraz nagrzewnicach gazowych,  

– ruch pojazdów spalinowych, 

– incydentalne spawanie. 

Czynnikiem chłodniczym w instalacji będzie dwutlenek węgla oraz glikol propylenowy, 

które nie posiadają wartości odniesienia 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 związku z powyższym nie obliczono emisji z ww. 

instalacji. 

Wózki widłowe będą posiadały akumulatory litowo-jonowe w związku z czym nie 

przewiduje się występowania emisji z ładowania akumulatorów wózków widłowych. 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajduje się istniejący 

Zakład SuperDrob S.A., na terenie którego źródłami emisji zanieczyszczeń do atmosfery są: 

– spalanie gazu ziemnego w kotłach gazowych,  

– ruch pojazdów spalinowych, 

– amoniakalna instalacja chłodnicza. 

W celu określenia możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych z planowanym 

przedsięwzięciem w obliczeniach uwzględniono emisję z ww. zakładu. 
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Schemat technologiczny pracy w planowanym zakładzie z wyszczególnieniem instalacji 

będących źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza przedstawiono na poniższym 

schemacie.
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Dowóz surowców do produkcji karmy przez 
samochody ciężarowe typu chłodnia, mroźnia  

Emisja do powietrza: CO2, 
CO, NO2, SO2, pył, benzen, 

CH4, N2O 

Magazynowanie w temperaturze 0-4C lub -18C 

Przetwarzanie surowców (rozdrabnianie, mieszanie, 
parzenie, chłodzenie, cięcie, naważanie, hermetyczne 

zamykanie w opakowania puszka/saszetka) 
 

Spalanie paliwa gazowego w kotłach (w celach technologicznych 
i grzewczych) i nagrzewnicach gazowych (w celach grzewczych) – 

parzenie oraz obróbka termiczna zapakowanego produktu 
(sterylizacja) oraz ogrzewanie zakładu 

 

Emisja do powietrza: 
CO2, CO, NO2, SO2, pył  

Chłodzenie produktów, konfekcjonowanie, paletyzacja 

Magazynowanie produktów, 
Przygotowywanie produktów do wysyłki, 

 

Wywóz gotowych produktów do sklepów przez 
samochody ciężarowe 

Dojazd pracowników do 
zakładu pracy 

 

Prace naprawcze                   
w warsztacie 
 

Emisja do powietrza: 
CO2, CO, NO2, SO2, 

pył, benzen, CH4, N2O 

Emisja do powietrza: 
pył, NO2, CO 

Emisja do powietrza: CO2, 
CO, NO2, SO2, pył, benzen, 

CH4, N2O 
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Emisja z kotłowni gazowych 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia przewidziano dla potrzeb technologii 

i grzewczych 2 kotły parowe gazowe o mocy po 2600 kW i sprawności 95% każdy, 

z emitorami o wysokości h = 14 m i średnicy d = 0,50 m, zadaszonymi - emitory E26-E27. 

Przewidziano ciągły czas pracy kotłów, przez cały rok, tj. 8760 godzin. 

W sąsiednim zakładzie znajdują się dwa kotły o mocy po 1570 kW i sprawności 90% 

każdy z emitorami o wysokości h = 15 m i średnicy d = 0,6 m, otwartymi - emitory E33-E34, 

zasilane gazem ziemnym. Czas pracy wynosi 8760 godzin/rok.  

Jako paliwo będzie zużywany gaz ziemny wysokometanowy o wartości opałowej 

35 960 kJ/m3 oraz o zawartości siarki 40 mg/m3. Zawartość siarki przyjęto zgodnie 

z opracowaniem pt. „Kotły i inne stacjonarne urządzenia techniczne o nominalnej mocy 

cieplnej do 5 MW, w których następuje proces spalania paliw (w celu wytworzenia ciepła lub 

energii elektrycznej), w raporcie do Krajowej bazy za lata 2011-2015”, KOBiZE styczeń 2016 r. 

Do obliczenia emisji ze spalania gazu ziemnego wysokometanowego przyjęto wskaźniki 

zgodnie z opracowaniem „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw. Kotły o mocy 

cieplnej do 5 MW” KOBiZE, styczeń 2015 r. Zostały one przedstawione w tabeli poniżej. 

Tabela 5 Wskaźniki emisji dla kotłów opalanych paliwem gazowym 

Zanieczyszczenie Wskaźnik [g/m3] dla kotłów 
o mocy >0,5 MW 

Wskaźnik [g/m3] dla 
kotłów o mocy <0,5 MW 

Tlenki siarki (sox/SO2) 0,002 × s 0,002 × s 
Tlenki azotu (nox/NO2) 1,75 1,52 

Tlenek węgla (CO) 0,24 0,3 
Dwutlenek węgla (CO2) 2000 2000 

Pył zawieszony całkowity (TSP) 0,0005 0,0005 
)*- s – zawartość siarki całkowitej [%] 

Do obliczeń emisji założono, że udziały pyłów PM10 i PM2,5 w pyle ogółem TSP 

wynoszą 100 %. 

Szacunkowe zużycie paliwa obliczono zgodnie z wzorem: 

]/[3600 3 hm
W
QB

r 


  

gdzie: Q – moc znamionowa urządzeń grzewczych [W], 
  Wr – wartość opałowa paliwa [kJ/m3], Wr = 35 960 kJ/m3  = 35 960 000 J/m3, 
   - sprawność cieplna [-], 

Wielkość emisji zanieczyszczeń obliczono według wzorów: 

– dla emisji godzinowej: 
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Ei = Wi x B / 1000 [kg/h] 

gdzie: Ei – godzinowa emisja danej substancji [kg/h], 

  Wi – wskaźnik emisji danej substancji [g/m3], 

   B – zużycie paliwa [m3/h], 

– dla emisji rocznej: 

]/[
/1000

rokMg
Mgkg
tEE i

a


  

gdzie: Ea – roczna emisja danej substancji [Mg/rok], 

   t – czas spalania (czas emisji) [h/rok]. 

W celu obliczenia prędkości i temperatury spalin na wylocie wykorzystano następujące 

wzory: 

– minimalne jednostkowe zapotrzebowanie powietrza: 

]/[25,0
1000

264,0 33 mmWVo d   

gdzie: Wd – wartość opałowa [kJ/kg], 

– minimalna jednostkowa ilość spalin wilgotnych: 

]/[25,0
1000

276,0 33 mmWVos d  , 

– rzeczywista jednostkowa ilość spalin wilgotnych w warunkach normalnych: 

  ]/[1 33 mmVoVosVw    

gdzie: λ – współczynnik nadmiaru powietrza, przyjęto λ = 1,05, 

– strumień spalin wilgotnych w warunkach normalnych: 

]/[ 3 hmBVwVswn  , 

– strumień spalin wilgotnych w warunkach rzeczywistych: 

]/[
273

3 hmTsVswnVswrz 
  

gdzie: Ts – temperatura spalin na wylocie z komina [K]: 

Ts = Tsp – h x ws [K] 
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gdzie: Tsp – temperatura spalin za kotłem [K], Tsp = 450 K, 

   h – wysokość komina [m], h = 14 m,  

  ws – schłodzenie spalin [K/m], przyjęto dla komina stalowego ws = 0,5 K/m, 

– strumień spalin suchych w warunkach normalnych: 

]/[
)

18
4,22(1

3 hm
ssnx

VswnVssn






 

gdzie: x – zawartość wilgoci w spalinach [kg/kg], przyjmuje się x = 0,005 kg/kg, 

  ssn – gęstość spalin [kg/m3]: 

]/[
100100100

3222
222

mkgNCOOssn NCOO    

gdzie: O2 – zawartość tlenu [%]: 

[%])1(21
2 

 
O  

gdzie: CO2 – zawartość CO2 [%]: 

[%])
21

1( 2
max22

OCOCO   

gdzie: CO2max – maksymalna zawartość CO2 w spalinach [%], CO2max =11,7 %, 

  N2 – zawartość azotu: 

[%]100 222 COON   

gdzie: 
222

,, NCOO  - gęstości odpowiednio O2, CO2, N2 [kg/m3]: 

]/[
4,22

3mkgM
  

gdzie: M – masy molowe O2, CO2, N2 [g/mol], 

– prędkość spalin na wylocie z komina w warunkach rzeczywistych: 

]/[
3600

sm
F
Vswrzw


  

gdzie: w – prędkość spalin na wylocie z komina [m/s], 

F – powierzchnia przekroju emitora [m2]: 
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][
4

2
2

mdF 



 

gdzie: d – średnica wylotu komina [m], d = 0,5 m, 

Stężenia dla poszczególnych zanieczyszczeń (NO2, SO2 i pyłu) obliczono według 

wzoru: 

]/[10 3

%3

6

mmg
V
ES

s

i
i


  

gdzie: Ei – emisja danego zanieczyszczenia [kg/h], 

 Vs 3% - strumień spalin suchych w warunkach normalnych przy 3 % zawartości tlenu [m3/h]: 

]/[
321

21 32
%3 hmOVV ss 


  

gdzie: Vs – strumień spalin suchych w warunkach normalnych [m3/h], 

O2 – zawartość tlenu w spalinach [%], przy λ = 1,05 zawartość tlenu w spalinach wynosi  1,0 %. 

Tabela 6 Emisja z kotłów o mocy 2600 kW 

Emitor Substancja Emisja godz. [kg/h] Emisja roczna 
[Mg/rok] 

Czas 
[h/rok] 

E26-E27, zadaszony 
d = 0,5 m, 
h = 14 m 
v = 0 m/s 

SO2 0,021919 0,192011 

8760 
NO2 0,224817 1,969399 
CO 0,065757 0,576034 
CO2 547,9773 4800,281 

pył TSP 0,000137 0,001200 
 

Emisja dwutlenku azotu została określona na podstawie danych podanych przez 

producenta kotłów. Kotły wyposażone są w palniki niskoemisyjne (Low NOx). Producent 

gwarantuje emisję NO2 na poziomie poniżej 70 mg/m3 przy zawartości tlenu 3% w gazach 

odlotowych. 

Do obliczeń przyjęto wartość 70 mg/m3 w celu określenia sytuacji najbardziej 

niekorzystnej: 

– NO2: 70 mg/m3 = 0,224817 kg/h (na podstawie danych od producenta oraz obliczonego 

strumienia spalin suchych w warunkach normalnych przy 3 % zawartości tlenu [m3/h]). 

Poniżej przedstawiono emisję z kotłów w istniejącym zakładzie. 
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Tabela 7 Emisja z kotłów o mocy 1570 kW 

Emitor Substancja Emisja godz. [kg/h] Emisja roczna 
[Mg/rok] 

Czas 
[h/rok] 

E33-E34, otwarty 
d = 0,6 m, 
h = 15 m 
v = 3 m/s 

SO2 0,013971 0,122387 

8760 
NO2 0,305617 2,677208 
CO 0,041913 0,367160 
CO2 349,2770 3059,666 

pył TSP 0,000087 0,000765 

Sprawdzenie kryterium na opad pyłu 

Sprawdzenie kryterium na opad pyłu sporządzono dla emitora kotła, 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): 

a) ΣEf < 0,0667 x h3,15 [mg/s] 
gdzie: ΣEf – emisja maksymalna wszystkich frakcji pyłu [mg/s], 

h – geometryczna wysokość emitora liczona od poziomu terenu [m] 

np. dla emitora E26: 

ΣEf = 0,000137 kg/h * 1 000 000 mg / 3600 s = 0,038054 mg/s 

0,0667 x 143,15= 271,9125 mg/s 

0,04 < 271,9125 – warunek jest spełniony 

b) łączna roczna emisja pyłu nie przekracza 10 000 Mg – warunek jest spełniony. 

Kryterium na opad pyłu jest spełnione. Obliczenie opadu pyłu nie jest wymagane. 

Sprawdzenie standardów emisyjnych 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz 

urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1860) – instalacje 

energetyczne o mocy nominalnej powyżej 1 MW podpadają pod wymogi 

ww. rozporządzenia.  

Sprawdzenie standardów emisyjnych dla kotłów o mocy 2,6 MW 

Stężenie NO2 dla kotłów o mocy 2,6 MW przyjęto na podstawie danych od producenta 

kotłów. Załącznik nr 5 do ww. rozporządzenia określa standardy emisyjne dla źródeł nowych.  

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie stężeń zanieczyszczeń emitowanych 

z kotłów gazowych o mocy 2,6 MW z obowiązującymi standardami emisyjnymi. Jak widać 

z tego zestawienia spełnione są standardy emisyjne.  
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Tabela 8 Sprawdzenie spełnienia standardów emisyjnych dla pracy kotłów 

Zanieczyszczenie 
Stężenie substancji w gazie w 

warunkach umownych przeliczone na 
zawartość tlenu 3% [mg/m3] 

Obowiązujący standard 
[mg/m3] przy zawartości 3% tlenu 

w gazach odlotowych – zał. 5 
Pył 0,04 5 

Dwutlenek siarki 6,82 35 
Dwutlenek azotu 70 100 

 

Sprawdzenie standardów emisyjnych dla kotłów o mocy 1,57 MW 

Załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia określa standardy emisyjne dla źródeł 

istniejących. W poniższej tabeli przedstawiono porównanie stężeń zanieczyszczeń 

emitowanych z kotłów gazowych o mocy 1,57 MW z obowiązującymi standardami 

emisyjnymi. Jak widać z tego zestawienia spełnione są standardy emisyjne.  

Tabela 9 Sprawdzenie spełnienia standardów emisyjnych dla pracy kotłów 

Zanieczyszczenie 
Stężenie substancji w gazie w 

warunkach umownych przeliczone na 
zawartość tlenu 3% [mg/m3] 

Obowiązujący standard 
[mg/m3] przy zawartości 3% tlenu 

w gazach odlotowych – zał. 3 
Pył 0,04 5 

Dwutlenek siarki 6,82 35 
Dwutlenek azotu 149,29 150 

Emisja z nagrzewnic gazowych 

Przewidziano dla celów grzewczych projektowanego obiektu 4 nagrzewnice gazowe 

o mocy 65 kW i sprawności 96% każdy, z emitorami o wysokości h = 12,9 m i średnicy d = 

0,11 m, zadaszonymi. Czas pracy wynosi około 4380 godzin w roku. 

Jako paliwo przyjęto gaz ziemny wysokometanowy o wartości opałowej 35 960 kJ/m3 

oraz o zawartości siarki 40 mg/m3. Zawartość siarki przyjęto zgodnie z opracowaniem pt. 

„Kotły i inne stacjonarne urządzenia techniczne o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, 

w których następuje proces spalania paliw (w celu wytworzenia ciepła lub energii 

elektrycznej), w raporcie do Krajowej bazy za lata 2011-2015”, KOBiZE styczeń 2016 r. 

Do obliczenia emisji ze spalania gazu ziemnego wysokometanowego przyjęto wskaźniki 

zgodnie z opracowaniem „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw. Kotły o mocy 

cieplnej do 5 MW” KOBiZE, styczeń 2015 r. (tabela poniżej). 

Tabela 10 Wskaźniki emisji dla dla kotłów opalanych paliwem gazowym 

Zanieczyszczenie Wskaźnik [g/m3] 
Tlenki siarki (sox/SO2) 0,002 × s 

Tlenki azotu (nox/NO2) 1,52 
Tlenek węgla (CO) 0,3 

Dwutlenek węgla (CO2) 2000 
Pył zawieszony całkowity (TSP) 0,0005 
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)*- s – zawartość siarki całkowitej [%] 

Do obliczeń emisji założono, że udziały pyłów PM10 i PM2,5 w pyle ogółem TSP 

wynoszą 100 %. 

Szacunkowe zużycie paliwa obliczono zgodnie z wzorem: 

]/[3600 3 hm
W
QB

r 


  

gdzie: Q – moc znamionowa urządzeń grzewczych [W], 
 Wr – wartość opałowa paliwa [kJ/m3], Wr = 35 960 kJ/m3  = 35 960 000 J/m3, 
  - sprawność cieplna [-], 
 

Wielkość emisji zanieczyszczeń obliczono według wzorów: 

– dla emisji godzinowej: 

Ei = Wi x B / 1000 [kg/h] 

gdzie: Ei – godzinowa emisja danej substancji [kg/h], 
 Wi – wskaźnik emisji danej substancji [g/m3], 

 B – zużycie paliwa [m3/h], 

– dla emisji rocznej: 

]/[
/1000

rokMg
Mgkg
tEE i

a


  

gdzie: Ea – roczna emisja danej substancji [Mg/rok], 
 t – czas spalania (czas emisji) [h/rok]. 

Tabela 11 Emisja z nagrzewnic gazowych 

Emitor Substancja Emisja godz. [kg/h] Emisja roczna 
[Mg/rok] 

Czas 
[h/rok] 

E28-E31, zadaszony 
d = 0,11 m, 
h = 12,9 m 
v = 0 m/s 

SO2 0,000542 0,002375 

4380 
NO2 0,010303 0,045128 
CO 0,002034 0,008907 
CO2 13,55673 59,37848 

pył TSP 0,000003 0,000015 

Sprawdzenie kryterium na opad pyłu 

Sprawdzenie kryterium na opad pyłu sporządzono dla emitora nagrzewnicy, 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): 

a) ΣEf < 0,0667 x h3,15 [mg/s] 

gdzie: ΣEf – emisja maksymalna wszystkich frakcji pyłu [mg/s], 
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h – geometryczna wysokość emitora liczona od poziomu terenu [m] 

np. dla emitora E28: 

ΣEf = 0,000003 kg/h * 1 000 000 mg / 3600 s = 0,000941 mg/s 

0,0667 x 12,93,15= 210,128 mg/s 

0,000941 < 210,128 – warunek jest spełniony 

b)  łączna roczna emisja pyłu nie przekracza 10 000 Mg – warunek jest spełniony. 

Kryterium na opad pyłu jest spełnione. Obliczenie opadu pyłu nie jest wymagane. 

Emisja ze spawania 

Na terenie zakładu planowany jest warsztat, w którym będą prowadzone w razie 

potrzeby naprawy mechaniczne. Prace spawalnicze prowadzone będą na jednym 

stanowisku. Zużycie drutu spawalniczego przyjęto na podstawie danych od Wnioskodawcy 

w ilości ok. 100 kg/rok. 

Zanieczyszczenia ze spawania odprowadzane będą emitorem zadaszonym o wysokości 

12,9 m i średnicy 0,25 m - emitor E32. 

Czas pracy określono na podstawie danych od Wnioskodawcy na ok. 750 h/rok. 

Do obliczenia emisji ze spawania przyjęto wskaźniki emisji zalecane do stosowania przy 

naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego w Lublinie przy spawaniu z użyciem drutu spawalniczego: 

– 4,95 kg pyłów/Mg drutu spawalniczego, 

– 4,5 kg CO/Mg drutu spawalniczego, 

– 0,45 kg tlenków azotu/Mg drutu spawalniczego, 

Emisję ze spawania obliczono za pomocą wzoru: 

E = W x Z / t x n [kg/h] 

gdzie: W – wskaźnik emisji danej substancji [kg/Mg], 
Z – zużycie danego materiału spawalniczego [Mg], 
t – roczny czas spawania [h/rok]. 
n – ilość emitorów [szt.] 

Do obliczeń przyjęto, że udziały dwutlenku azotu w tlenkach azotu, pyłu PM10 i pyłu 

PM2,5 w pyle ogółem wynoszą 100 %.  

Tabela 12 Emisja ze spawania 

Emitor Substancja Emisja godz. [kg/h] Emisja roczna 
[Mg/rok] 

Czas 
[h/rok] 

E32, zadaszony 
d = 0,25 m, 
h = 12,9 m 

Pył 0,000660 0,000495 
750 NO2 0,000060 0,000045 

CO 0,000600 0,000450 
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Sprawdzenie kryterium na opad pyłu 

Sprawdzenie kryterium na opad pyłu sporządzono dla emitora z warsztatu, 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): 

a) ΣEf < 0,0667 x h3,15 [mg/s] 

gdzie: ΣEf – emisja maksymalna wszystkich frakcji pyłu [mg/s], 

h – geometryczna wysokość emitora liczona od poziomu terenu [m] 

 dla emitora E32: 

ΣEf = 0,00066 kg/h * 1 000 000 mg / 3600 s = 0,183333 mg/s 

0,0667 x 12,93,15= 210,128 mg/s 

0,183333 < 210,128 – warunek jest spełniony 

b)  łączna roczna emisja pyłu nie przekracza 10 000 Mg – warunek jest spełniony. 

Kryterium na opad pyłu jest spełnione. Obliczenie opadu pyłu nie jest wymagane. 

Emisja z instalacji chłodniczej 

W sąsiednim zakładzie zainstalowana jest amoniakalna instalacja chłodnicza służąca 

na cele technologiczne zakładu. Czynnikiem chłodniczym jest amoniak krążący w zamkniętym 

obiegu w ilości 20 Mg. Ewentualne ubytki amoniaku występują jedynie w maszynowni 

chłodniczej. Możliwy roczny ubytek amoniaku określono w wysokości ok. 600 kg/rok. 

Amoniak z pomieszczenia maszynowni chłodniczej emitowany jest poprzez system ogólnej 

wentylacji mechanicznej, tj.: trzy wentylatory dachowe zadaszone o wydajności 1,12 m3/s, 

o średnicy 0,6 m każdy umieszczone na wysokości ok. 5 m (emitory E36-E38) oraz jeden 

emitor poziomy o średnicy 0,08 m na wysokości 5 m (emitor E35). Instalacja wyposażona jest 

w system ciągłej detekcji amoniaku. 

Instalacja chłodnicza pracuje cały rok, tj. 8760 h.  

Emisję z instalacji chłodniczej amoniakalnej obliczono według wzorów: 

– emisja godzinowa: 

]/[ hkg
nt
uEi


  

gdzie: Ei – emisja godzinowa dla pojedynczego emitora [kg/h], 

u – ubytek amoniaku z całej instalacji chłodniczej [kg/rok], 

 t – czas pracy wentylatora w ciągu roku [h/rok], 

 n – liczba emitorów [szt.] 

– emisja roczna: 

]/[
/1000

rokMg
Mgkg
tEiE 

  



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Budowa zakładu produkcji karmy mokrej dla zwierząt 
towarzyszących: pies i kot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce położonej na terenie Zakładów 

Drobiarsko-Mięsnych SuperDrob S.A. przy ul. Zimnej 2 w Lublinie 
 

36 

Wielkość emisji pochodzącej z instalacji chłodniczej amoniakalnej przedstawiono 

w tabeli poniżej. 

Tabela 13 Emisja z instalacji chłodniczej 

Emitor Substancja Emisja godz. 
[kg/h] 

Emisja roczna 
[Mg/rok] 

Czas 
[h/rok] 

E35, poziomy, h = 5 m, d = 0,08 m 
E36-E38, zadaszone, h = 5 m, d = 0,6 m, 

v = 0 m/s 
Amoniak 0,01712 0,1500 8760 

 

Emisja z transportu 

Ruch pojazdów spalinowych będzie wiązał się z niezorganizowaną emisją substancji: 

ditlenki azotu i siarki, benzen, tlenek węgla, pyły. 

Stężenie zanieczyszczeń powietrza w otoczeniu drogi zależy od czynników: 

 emisji zanieczyszczeń u źródła, zależnej m.in. od: 

– natężenia ruchu, 

– struktury rodzajowej ruchu, 

– stanu technicznego pojazdów, 

– rodzaju i jakości paliwa, 

– zużycia paliwa, 

– ciągłości ruchu (ruch przerywany, nieprzerywany), 

– prędkości ruchu, 

– pochyleń podłużnych drogi, 

 rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, zależnego od: warunków pogodowo-

klimatycznych, lokalnego mikroklimatu, obecności zabudowy, rodzaju i zwartości 

roślinnych osłon izolacyjnych. 

Do obliczeń emisji z ruchu pojazdów przyjęto wskaźniki emisji określone w opracowaniu 

pt. „Opracowanie charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów 

samochodowych” sporządzonym przez Zdzisława Chłopka w Warszawie w kwietniu 2007 r. 

(tabela poniżej). 

Tabela 14 Wskaźniki emisji dla pojazdów spalinowych 

Substancja Wskaźnik emisji [g/km] dla prędkości 20 km/h 
dla pojazdów osobowych dla pojazdów ciężarowych 

NOx 0,18928 3,45406 
Benzen 0,00432 0,02200 

CO 1,53130 1,04446 
Pył 0,00443 0,13379 
SO2 0,00677 0,01936 
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Założono, że udziały emisji ditlenku azotu w tlenkach azotu, pyłów PM10 i PM2,5 w pyle 

ogółem wynoszą 100 %. 

Emisję godzinową i na jej podstawie roczną obliczono za pomocą wzoru: 

E = Wi x L x Ni / 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]. 

Wskaźniki emisji CO2, CH4, N2O przyjęto na podstawie „KRAJOWEGO RAPORTU 

INWENTARYZACYJNEGO 2014 Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce dla lat 

1988-2012” opracowanego przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 

w Warszawie w maju 2014 r.: 

Tabela 15 Wskaźniki emisji dla pojazdów spalinowych 

Typ pojazdu 
Wskaźniki emisji [kg/GJ] 

Wskaźnik CO2 Wskaźnik CH4 Wskaźnik N2O 
Pojazdy osobowe (zasilane benzyną) 69,60 0,007 0,003 
Pojazdy ciężarowe (zasilane olejem 

napędowym) 72,43 0,006 0,003 

Wózki widłowe (zasilane gazem LPG) 63,10 0,062 0,0002 
 

Emisję CO2, CH4 i N2O obliczono według wzoru zalecanego do stosowania przez KOBiZE: 

Eg = n x B x Wo x W [kg/h] 

gdzie: n – natężenie ruchu pojazdów [szt./h], 
 B – zużycie paliwa [kg/h], 

Wo – wartość opałowa paliwa [J/kg], przyjęto według zaleceń KOBiZE Wo = 44 300 kJ/kg benzyny =  
= 0,0443 GJ/kg, Wo = 43 000 kJ/kg oleju napędowego = 0,043 GJ/kg ON, Wo = 47 300 kJ/kg gazu LPG = 
= 0,0473 GJ/kg gazu LPG, 
W – wskaźnik emisji danej substancji [kg/J]. 

Według rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów 

zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości 

należnych opłat (Dz. U. poz. 2443) gęstość oleju napędowego wynosi 840 kg/m³, benzyny 

755 kg/m, a gazu LPG 500 kg/m³. 

 Zużycie paliwa obliczono według wzoru: 

]/[
100

hkgZLB 


  

gdzie: L - długość odcinka drogi [km], 
  - gęstość paliwa [kg/l], 
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Z – zużycie paliwa na drodze 100 km [l/h], przyjęto Z = 10 l benzyny/100 km dla pojazdów osobowych, 
Z = 20 l oleju napędowego/100 km dla pojazdów ciężarowych, Z = 1,25 kg LPG/h dla wózka widłowego. 

Do obliczeń założono, że czas przejazdu pojazdów osobowych, ciężarowych i wózków 

widłowych w ciągu doby wyniesie 24 godziny przez 365 dni w roku, tj.: 

24 h/d x 365 d/rok = 8760 h/rok. 

Czas przejazdu dla pory dnia wyniesie 16 godzin przez 365 dni w roku, tj.: 

16 h/d x 365 d/rok = 5840 h/rok. 

Czas przejazdu dla pory nocy wyniesie 8 godzin przez 365 dni w roku, tj.: 

8 h/d x 365 d/rok = 2920 h/rok. 

Ruch pojazdów spalinowych po terenie przedsięwzięcia jak i po sąsiednim zakładzie 

przyjęto zgodnie z danymi przekazanymi przez Wnioskodawcę. 

Przyjęto, że wózki widłowe w ciągu najbardziej niekorzystnej godziny pokonają trasę 

ok. 5 km na każdym odcinku, po którym się poruszają. 

Podstawą do określenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych było przyjęcie 

następujących założeń w ciągu najbardziej niekorzystnej godziny dnia: 

Tabela 16 Natężenie ruchu pojazdów 

Emitor Typ pojazdów 
Natężenie ruchu 

pojazdów dla pory dnia 
[szt./h] 

Natężenie ruchu 
pojazdów dla pory nocy 

[szt./h] 
Odcinek [m] 

E1 osobowe 71 71 34,1 (wjazd i wyjazd) 
E2 osobowe 71 71 235,5 (wjazd i wyjazd) 
E3 ciężarowe 23 23 52,6 (wjazd i wyjazd) 
E4 ciężarowe 23 23 122,3  (w jedną stronę) 
E5 ciężarowe 23 23 19,4 (w jedną stronę) 
E6 ciężarowe 23 23 139,2 (w jedną stronę) 
E7 ciężarowe 23 23 32,9 (w jedną stronę) 
E8 ciężarowe 23 23 45,7 (w jedną stronę) 
E9 ciężarowe 23 23 60,3 (w jedną stronę) 

E10 ciężarowe 23 23 147,5 (w jedną stronę) 
E11 ciężarowe 3 3 20,5 (wjazd i wyjazd) 
E12 ciężarowe 1 1 84,9 (wjazd i wyjazd) 
E13 ciężarowe 2 2 32,9 (wjazd i wyjazd) 
E14 ciężarowe 2 2 13,4 (wjazd i wyjazd) 
E15 ciężarowe 2 2 105,8 (w jedną stronę) 
E16 ciężarowe 2 2 57,8 (w jedną stronę) 

E17 
wózki widłowe 1 1 545,5 

ciężarowe 1 1 20,7 (w jedną stronę) 

E18 
wózki widłowe 1 1 568,8 

ciężarowe 2 1 21,6 (w jedną stronę) 
E19 ciężarowe 1 1 41,4 (w jedną stronę) 
E20 wózki widłowe 1 1 1767,6 
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Emitor Typ pojazdów 
Natężenie ruchu 

pojazdów dla pory dnia 
[szt./h] 

Natężenie ruchu 
pojazdów dla pory nocy 

[szt./h] 
Odcinek [m] 

E21 
wózki widłowe 1 1 755,2  

ciężarowe 1 1 28,6 (w jedną stronę) 
E22 ciężarowe 1 1 63,8 (w jedną stronę) 
E23 ciężarowe 1 1 34,8 (w jedną stronę) 
E24 ciężarowe 2 2 95,6 (wjazd i wyjazd) 
E25 wózki widłowe 1 1 1362,9 

 

Wielkość obliczonej emisji na poszczególnych odcinkach podano w tabeli poniżej. 

Tabela 17 Emisja z ruchu pojazdów 

Emitor Substancja Emisja godz. [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] Czas [h/rok] 

E1, W1 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000459 0,002678 

5840 

CO 0,003710 0,021669 
pył 0,000011 0,000063 

benzen 0,000010 0,000061 
SO2 0,000016 0,000096 
CO2 0,564048 3,294043 
CH4 0,000057 0,000331 
N2O 0,000024 0,000142 

E1, W3 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000459 0,001339 

2920 

CO 0,003710 0,010834 
pył 0,000011 0,000031 

benzen 0,000010 0,000031 
SO2 0,000016 0,000048 
CO2 0,564048 1,647021 
CH4 0,000057 0,000166 
N2O 0,000024 0,000071 

E2, W1 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,003165 0,018482 

5840 

CO 0,025603 0,149521 
pył 0,000074 0,000433 

benzen 0,000072 0,000422 
SO2 0,000113 0,000661 
CO2 3,892144 22,730121 
CH4 0,000391 0,002286 
N2O 0,000168 0,000980 

E2, W3 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,003165 0,009241 

2920 

CO 0,025603 0,074760 
pył 0,000074 0,000216 

benzen 0,000072 0,000211 
SO2 0,000113 0,000331 
CO2 3,892144 11,365060 
CH4 0,000391 0,001143 
N2O 0,000168 0,000490 

 NO2 0,004179 0,024406 5840 
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Emitor Substancja Emisja godz. [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] Czas [h/rok] 
E3, W1 
liniowy 

h = 0,5 m 

CO 0,001264 0,007380 
pył 0,000162 0,000945 

benzen 0,000027 0,000155 
SO2 0,000023 0,000137 
CO2 0,633059 3,697067 
CH4 0,000052 0,000306 
N2O 0,000026 0,000153 

E3, W3 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,004179 0,012203 

2920 

CO 0,001264 0,003690 
pył 0,000162 0,000473 

benzen 0,000027 0,000078 
SO2 0,000023 0,000068 
CO2 0,633059 1,848534 
CH4 0,000052 0,000153 
N2O 0,000026 0,000077 

E4, W1 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,009715 0,056735 

5840 

CO 0,002938 0,017156 
pył 0,000376 0,002198 

benzen 0,000062 0,000361 
SO2 0,000054 0,000318 
CO2 1,471649 8,594432 
CH4 0,000122 0,000712 
N2O 0,000061 0,000356 

E4, W3 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,009715 0,028367 

2920 

CO 0,002938 0,008578 
pył 0,000376 0,001099 

benzen 0,000062 0,000181 
SO2 0,000054 0,000159 
CO2 1,471649 4,297216 
CH4 0,000122 0,000356 
N2O 0,000061 0,000178 

E5, W1 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,001538 0,008980 

5840 

CO 0,000465 0,002716 
pył 0,000060 0,000348 

benzen 0,000010 0,000057 
SO2 0,000009 0,000050 
CO2 0,232942 1,360384 
CH4 0,000019 0,000113 
N2O 0,000010 0,000056 

E5, W3 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,001538 0,004490 

2920 

CO 0,000465 0,001358 
pył 0,000060 0,000174 

benzen 0,000010 0,000029 
SO2 0,000009 0,000025 
CO2 0,232942 0,680192 
CH4 0,000019 0,000056 
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Emitor Substancja Emisja godz. [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] Czas [h/rok] 
N2O 0,000010 0,000028 

E6, W1 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,011062 0,064604 

5840 

CO 0,003345 0,019535 
pył 0,000428 0,002502 

benzen 0,000070 0,000411 
SO2 0,000062 0,000362 
CO2 1,675774 9,786522 
CH4 0,000139 0,000811 
N2O 0,000069 0,000405 

E6, W3 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,011062 0,032302 

2920 

CO 0,003345 0,009768 
pył 0,000428 0,001251 

benzen 0,000070 0,000206 
SO2 0,000062 0,000181 
CO2 1,675774 4,893261 
CH4 0,000139 0,000405 
N2O 0,000069 0,000203 

E7, W1 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,002613 0,015261 

5840 

CO 0,000790 0,004615 
pył 0,000101 0,000591 

benzen 0,000017 0,000097 
SO2 0,000015 0,000086 
CO2 0,395842 2,311719 
CH4 0,000033 0,000191 
N2O 0,000016 0,000096 

E7, W3 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,002613 0,007630 

2920 

CO 0,000790 0,002307 
pył 0,000101 0,000296 

benzen 0,000017 0,000049 
SO2 0,000015 0,000043 
CO2 0,395842 1,155860 
CH4 0,000033 0,000096 
N2O 0,000016 0,000048 

E8, W1 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,003630 0,021197 

5840 

CO 0,001098 0,006410 
pył 0,000141 0,000821 

benzen 0,000023 0,000135 
SO2 0,000020 0,000119 
CO2 0,549836 3,211040 
CH4 0,000046 0,000266 
N2O 0,000023 0,000133 

E8, W3 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,003630 0,010599 

2920 
CO 0,001098 0,003205 
pył 0,000141 0,000411 

benzen 0,000023 0,000068 
SO2 0,000020 0,000059 
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Emitor Substancja Emisja godz. [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] Czas [h/rok] 
CO2 0,549836 1,605520 
CH4 0,000046 0,000133 
N2O 0,000023 0,000066 

E9, W1 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,004793 0,027992 

5840 

CO 0,001449 0,008464 
pył 0,000186 0,001084 

benzen 0,000031 0,000178 
SO2 0,000027 0,000157 
CO2 0,726090 4,240366 
CH4 0,000060 0,000351 
N2O 0,000030 0,000176 

E9, W3 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,004793 0,013996 

2920 

CO 0,001449 0,004232 
pył 0,000186 0,000542 

benzen 0,000031 0,000089 
SO2 0,000027 0,000078 
CO2 0,726090 2,120183 
CH4 0,000060 0,000176 
N2O 0,000030 0,000088 

E10, W1 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,011715 0,068416 

5840 

CO 0,003542 0,020688 
pył 0,000454 0,002650 

benzen 0,000075 0,000436 
SO2 0,000066 0,000383 
CO2 1,774643 10,363914 
CH4 0,000147 0,000859 
N2O 0,000074 0,000429 

E10, W3 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,011715 0,034208 

2920 

CO 0,003542 0,010344 
pył 0,000454 0,001325 

benzen 0,000075 0,000218 
SO2 0,000066 0,000192 
CO2 1,774643 5,181957 
CH4 0,000147 0,000429 
N2O 0,000074 0,000215 

E11, W1 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000212 0,001239 

5840 

CO 0,000064 0,000375 
pył 0,000008 0,000048 

benzen 0,000001 0,000008 
SO2 0,000001 0,000007 
CO2 0,032141 0,187705 
CH4 0,000003 0,000016 
N2O 0,000001 0,000008 

E11, W3 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000212 0,000620 
2920 CO 0,000064 0,000187 

pył 0,000008 0,000024 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Budowa zakładu produkcji karmy mokrej dla zwierząt 
towarzyszących: pies i kot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce położonej na terenie Zakładów 

Drobiarsko-Mięsnych SuperDrob S.A. przy ul. Zimnej 2 w Lublinie 
 

43 

Emitor Substancja Emisja godz. [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] Czas [h/rok] 
benzen 0,000001 0,000004 

SO2 0,000001 0,000003 
CO2 0,032141 0,093852 
CH4 0,000003 0,000008 
N2O 0,000001 0,000004 

E12, W1 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000293 0,001712 

5840 

CO 0,000089 0,000518 
pył 0,000011 0,000066 

benzen 0,000002 0,000011 
SO2 0,000002 0,000010 
CO2 0,044417 0,259393 
CH4 0,000004 0,000021 
N2O 0,000002 0,000011 

E12, W3 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000293 0,000856 

2920 

CO 0,000089 0,000259 
pył 0,000011 0,000033 

benzen 0,000002 0,000005 
SO2 0,000002 0,000005 
CO2 0,044417 0,129697 
CH4 0,000004 0,000011 
N2O 0,000002 0,000005 

E13, W1 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000228 0,001329 

5840 

CO 0,000069 0,000402 
pył 0,000009 0,000051 

benzen 0,000001 0,000008 
SO2 0,000001 0,000007 
CO2 0,034480 0,201365 
CH4 0,000003 0,000017 
N2O 0,000001 0,000008 

E13, W3 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000228 0,000665 

2920 

CO 0,000069 0,000201 
pył 0,000009 0,000026 

benzen 0,000001 0,000004 
SO2 0,000001 0,000004 
CO2 0,034480 0,100682 
CH4 0,000003 0,000008 
N2O 0,000001 0,000004 

E14, W1 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000093 0,000542 

5840 

CO 0,000028 0,000164 
pył 0,000004 0,000021 

benzen 0,000001 0,000003 
SO2 0,000001 0,000003 
CO2 0,014052 0,082064 
CH4 0,000001 0,000007 
N2O 0,000001 0,000003 

E14, W3 NO2 0,000093 0,000271 2920 
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Emitor Substancja Emisja godz. [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] Czas [h/rok] 
liniowy 

h = 0,5 m 
CO 0,000028 0,000082 
pył 0,000004 0,000010 

benzen 0,000001 0,000002 
SO2 0,000001 0,000002 
CO2 0,014052 0,041032 
CH4 0,000001 0,000003 
N2O 0,000001 0,000002 

E15, W1 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000731 0,004267 

5840 

CO 0,000221 0,001290 
pył 0,000028 0,000165 

benzen 0,000005 0,000027 
SO2 0,000004 0,000024 
CO2 0,110678 0,646362 
CH4 0,000009 0,000054 
N2O 0,000005 0,000027 

E15, W3 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000731 0,002133 

2920 

CO 0,000221 0,000645 
pył 0,000028 0,000083 

benzen 0,000005 0,000014 
SO2 0,000004 0,000012 
CO2 0,110678 0,323181 
CH4 0,000009 0,000027 
N2O 0,000005 0,000013 

E16, W1 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000399 0,002330 

5840 

CO 0,000121 0,000705 
pył 0,000015 0,000090 

benzen 0,000003 0,000015 
SO2 0,000002 0,000013 
CO2 0,060439 0,352964 
CH4 0,000005 0,000029 
N2O 0,000003 0,000015 

E16, W3 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000399 0,001165 

2920 

CO 0,000121 0,000352 
pył 0,000015 0,000045 

benzen 0,000003 0,000007 
SO2 0,000002 0,000007 
CO2 0,060439 0,176482 
CH4 0,000005 0,000015 
N2O 0,000003 0,000007 

E17, W1 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000175 0,001020 

5840 

CO 0,000857 0,005004 
pył 0,000005 0,000030 

benzen 0,000003 0,000016 
SO2 0,000004 0,000024 
CO2 3,741607 21,850983 
CH4 0,003667 0,021413 
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Emitor Substancja Emisja godz. [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] Czas [h/rok] 
N2O 0,000012 0,000072 

E17, W3 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000175 0,000510 

2920 

CO 0,000857 0,002502 
pył 0,000005 0,000015 

benzen 0,000003 0,000008 
SO2 0,000004 0,000012 
CO2 3,741607 10,925492 
CH4 0,003667 0,010707 
N2O 0,000012 0,000036 

E18, W1 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000257 0,001499 

5840 

CO 0,000916 0,005350 
pył 0,000008 0,000048 

benzen 0,000003 0,000020 
SO2 0,000005 0,000027 
CO2 3,753351 21,919569 
CH4 0,003668 0,021419 
N2O 0,000013 0,000075 

E18, W3 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000182 0,000532 

2920 

CO 0,000894 0,002609 
pył 0,000005 0,000016 

benzen 0,000003 0,000009 
SO2 0,000004 0,000012 
CO2 3,742069 10,926842 
CH4 0,003667 0,010707 
N2O 0,000012 0,000036 

E19, W1 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000143 0,000834 

5840 

CO 0,000043 0,000252 
pył 0,000006 0,000032 

benzen 0,000001 0,000005 
SO2 0,000001 0,000005 
CO2 0,021639 0,126369 
CH4 0,000002 0,000010 
N2O 0,000001 0,000005 

E19, W3 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000143 0,000417 

2920 

CO 0,000043 0,000126 
pył 0,000006 0,000016 

benzen 0,000001 0,000003 
SO2 0,000001 0,000002 
CO2 0,021639 0,063185 
CH4 0,000002 0,000005 
N2O 0,000001 0,000003 

E20, W1 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000335 0,001954 

5840 
CO 0,002707 0,015807 
pył 0,000008 0,000046 

benzen 0,000008 0,000045 
SO2 0,000012 0,000070 
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Emitor Substancja Emisja godz. [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] Czas [h/rok] 
CO2 3,730788 21,787799 
CH4 0,003666 0,021408 
N2O 0,000012 0,000069 

E20, W3 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000335 0,000977 

2920 

CO 0,002707 0,007904 
pył 0,000008 0,000023 

benzen 0,000008 0,000022 
SO2 0,000012 0,000035 
CO2 3,730788 10,893900 
CH4 0,003666 0,010704 
N2O 0,000012 0,000035 

E21, W1 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000242 0,001412 

5840 

CO 0,001186 0,006928 
pył 0,000007 0,000042 

benzen 0,000004 0,000023 
SO2 0,000006 0,000033 
CO2 3,745765 21,875270 
CH4 0,003667 0,021415 
N2O 0,000012 0,000073 

E21, W3 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000242 0,000706 

2920 

CO 0,001186 0,003464 
pył 0,000007 0,000021 

benzen 0,000004 0,000011 
SO2 0,000006 0,000017 
CO2 3,745765 10,937635 
CH4 0,003667 0,010708 
N2O 0,000012 0,000036 

E22, W1 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000220 0,001287 

5840 

CO 0,000067 0,000389 
pył 0,000009 0,000050 

benzen 0,000001 0,000008 
SO2 0,000001 0,000007 
CO2 0,033372 0,194893 
CH4 0,000003 0,000016 
N2O 0,000001 0,000008 

E22, W3 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000220 0,000643 

2920 

CO 0,000067 0,000195 
pył 0,000009 0,000025 

benzen 0,000001 0,000004 
SO2 0,000001 0,000004 
CO2 0,033372 0,097446 
CH4 0,000003 0,000008 
N2O 0,000001 0,000004 

E23, W1 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000120 0,000702 
5840 CO 0,000036 0,000212 

pył 0,000005 0,000027 
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Emitor Substancja Emisja godz. [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] Czas [h/rok] 
benzen 0,000001 0,000004 

SO2 0,000001 0,000004 
CO2 0,018207 0,106328 
CH4 0,000002 0,000009 
N2O 0,000001 0,000004 

E23, W3 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000120 0,000351 

2920 

CO 0,000036 0,000106 
pył 0,000005 0,000014 

benzen 0,000001 0,000002 
SO2 0,000001 0,000002 
CO2 0,018207 0,053164 
CH4 0,000002 0,000004 
N2O 0,000001 0,000002 

E24, W1 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000660 0,003857 

5840 

CO 0,000200 0,001166 
pył 0,000026 0,000149 

benzen 0,000004 0,000025 
SO2 0,000004 0,000022 
CO2 0,100038 0,584223 
CH4 0,000008 0,000048 
N2O 0,000004 0,000024 

E24, W3 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000660 0,001928 

2920 

CO 0,000200 0,000583 
pył 0,000026 0,000075 

benzen 0,000004 0,000012 
SO2 0,000004 0,000011 
CO2 0,100038 0,292112 
CH4 0,000008 0,000024 
N2O 0,000004 0,000012 

E25, W1 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000258 0,001507 

5840 

CO 0,002087 0,012188 
pył 0,000006 0,000035 

benzen 0,000006 0,000034 
SO2 0,000009 0,000054 
CO2 3,730788 21,787799 
CH4 0,003666 0,021408 
N2O 0,000012 0,000069 

E25, W3 
liniowy 

h = 0,5 m 

NO2 0,000258 0,000753 

2920 

CO 0,002087 0,006094 
pył 0,000006 0,000018 

benzen 0,000006 0,000017 
SO2 0,000009 0,000027 
CO2 3,730788 10,893900 
CH4 0,003666 0,010704 
N2O 0,000012 0,000035 
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Sprawdzenie kryterium na opad pyłu 

Sprawdzenie kryterium na opad pyłu sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87): 

a)  ΣEf < 0,0667 × h3,15 [mg/s] 

gdzie: ΣEf – emisja maksymalna wszystkich frakcji pyłu [mg/s], 

np. dla emitora E2, wariant 1: 

ΣEf = 0,000074 kg/h × 1 000 000 mg/kg / 3600 s/h  0,0206 mg/s 

0,0667 x 0,53,15  0,0075 mg/s  

0,0206 < 0,0075 – warunek nie jest spełniony 

b) łączna roczna emisja pyłu nie przekracza 10 000 Mg – warunek jest spełniony. 

Kryterium na opad pyłu nie jest spełnione. Obliczenie opadu pyłu jest wymagane. 

4.3 Emisja hałasu 

4.3.1 Etap realizacji 

Na etapie realizacji wystąpi emisja hałasu związana z wykonaniem planowanych 

założeń: wznoszeniem obiektu, prowadzeniem prac budowlanych oraz wykończeniowych, 

dostawą i montażem wyposażenia. 

Do realizacji tego typu przedsięwzięć stosowane są zazwyczaj pojazdy ciężarowe 

dostarczające materiały, ciężarówki samowyładowcze - „wywrotki”, betoniarki, koparki, 

spycharki, stopy wibracyjne, szlifierki do betonu, itp. 

Pojazdy, pracujący sprzęt budowlany i wykończeniowy stanowią źródła hałasu 

o poziomie mocy akustycznej ok. 80 - 105 dB. 

Dla ograniczenia emisji hałasu na etapie realizacji istotna jest dobra logistyka 

przedsięwzięcia oraz właściwe zagospodarowanie terenu budowy, co ograniczy ruch 

pojazdów i czas pracy urządzeń (dobór sprzętu o optymalnej wydajności) oraz zminimalizuje 

drogę przejazdu, a tym samym ograniczy czas emisji. 

Natężenie dźwięku emitowanego przez pojazdy i urządzenia oraz czas pracy, a tym 

samym ograniczenie emisji w dużej mierze zależą od operatora obsługującego urządzenie 

(wyłączanie silników w czasie przerw i przestojów, sprawne posługiwanie się sprzętem). 

Sposób prowadzenia robót oraz dobór sprzętu zależne będą od preferencji wykonawcy 

prac oraz zapisów decyzji pozwolenia na budowę. Dobór ekipy wykonawczej zależy od 

wybranego przez Inwestora wykonawcy robót. 
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Nie jest planowane prowadzenie prac związanych z realizacją przedsięwzięcia 

(transport, praca maszyn) w porze nocy. Emisja związana z realizacją przedsięwzięcia będzie 

miała miejsce wyłącznie w trakcie trwania tego etapu i ustanie z chwilą zakończenia prac nie 

powodując dalszego oddziaływania na klimat akustyczny na tym terenie. 

4.3.2 Etap eksploatacji 

Stan klimatu akustycznego, opis uwarunkowań akustycznych i przyjętych założeń ogólnych 

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na stan istniejącego klimatu akustycznego na 

terenie przedsięwzięcia jest ruch pojazdów po pobliskich drogach publicznych 

ul. Turystyczna praca istniejących zakładów oraz ruch kolejowy. 

Zgodnie z dostępnymi danymi na terenie przedsięwzięcia występuje imisja dźwięku na 

poziomie do ok. 60 dB w porze dnia oraz 50 dB w porze nocy (od torów kolejowych) oraz nie 

występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu kolejowego, ani przemysłowego 

zarówno w porze dnia jak i nocy. 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska tereny podlegające ochronie 

akustycznej wskazuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) 

uwzględniając zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

Teren przedsięwzięcia oraz jego okolica podlegają zapisom Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego (mpzp). Teren przedsięwzięcia przeznaczony jest pod 

aktywność gospodarczą (oznaczenie IVB 8AG) - nie podlega ochronie akustycznej, w myśl 

ww. rozporządzenia. 

W promieniu 100 m od przedsięwzięcia znajdują się tereny podlegające zapisom mpzp 

określone jako: aktywność gospodarczej stanowiące bezpośrednie sąsiedztwo od strony 

południowo – zachodniej, zachodniej i północnej, tereny kolejowe stanowiące bezpośrednie 

sąsiedztwo od strony wschodniej oraz południowo wschodniej oraz tereny pracowniczych 

ogrodów działkowych położone w odległości ok. 68 m na wschód, za torami kolejowymi. 

Tereny/obiekty podlegające ochronie akustycznej w promieniu 100 m od 

przedsięwzięcia to wyłącznie tereny rekreacyjno – wypoczynkowe - tereny ogrodów 

działkowych zabudowane wyłącznie altanami. 

Pozostałe tereny podlegające ochronie akustycznej tj.: strefa ochronna „A” uzdrowiska, 

tereny szpitali poza miastem, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy związanej 

ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej, szpitali 

w miastach, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zabudowy 
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zagrodowej, mieszkaniowo-usługowe, strefy śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców znajdują się w odległości powyżej 100 m od terenu przedsięwzięcia. 

Na terenie przedsięwzięcia źródła hałasu stanowił będzie ruch pojazdów, praca 

urządzeń stacjonarnych: urządzenia instalacji wentylacji mechanicznej, czerpnie i wyrzutnie 

powietrza na dachach i ścianach bocznych budynków oraz obiekty kubaturowe. 

Na terenie istniejącego sąsiedniego zakładu źródłem dźwięku są 4 skraplacze przy 

maszynowni chłodniczej oraz maszynownia chłodnicza wyposażona w 8 sprężarek oraz ruch 

pojazdów. 

Zastosowana metodyka obliczeń 

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 obliczania”. 

Za pomocą programu Mapy kompatybilnego z programem SON2 wygenerowano 

graficzne przedstawienie wyników obliczeń przeprowadzonych przez program SON2. 

Przy pomocy programu AutoCad wykonano załącznik graficzny przedstawiający rozkład 

przestrzenny izofon hałasu. 

Analizę przeprowadzono na podstawie danych i informacji od Wnioskodawcy, 

projektantów oraz materiałów ogólnie dostępnych. 

Sumaryczną moc akustyczną obliczono za pomocą wzoru: 

LW = 10 log Σ WniL1,010 , [dB] 

WniL - poziom mocy akustycznej pojedynczego źródła dźwięku 

Równoważny poziom dźwięku obliczono z zależności: 

]101[log10 1,0 WniL
iWeq t

T
L   , [dB] 

LWni - moc akustyczna i-tego emitora, 
T –czas odniesienia, 
ti – czas emisji hałasu w czasie odniesienia. 

Poziom dźwięku wewnątrz budynków w odległości ok. 1 m od ściany obliczono 

z zależności: 

1
2 ]4log[10 





p

WnI Rr
LL  

Ф– współczynnik kierunkowości źródła, 
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Ω – kąt bryłowy w jakim zachodzi promieniowanie, 

r – odległość punktu obserwacji od źródła dźwięku, 

Rp – stała akustyczna pomieszczenia 

Stałą akustyczną pomieszczeń obliczono z zależności: 




1
AR p  

A – chłonność akustyczna pomieszczenia 

Chłonność akustyczną pomieszczeń obliczono z zależności: 

ii sA   

i  – średni współczynnik pochłaniania dźwięku w pomieszczeniu 

s – pole powierzchni ograniczających przegrody 

Izolacyjność akustyczną przegród obliczono z zależności: 

)log(10 iR0,1-10 


i

i

s
sR  

si – pole powierzchni i-tego elementu przegrody 

Ri – izolacyjność akustyczna i-tego elementu przegrody 

 

Natężenie ruchu pojazdów przyjęto zgodnie z informacjami od Wnioskodawcy 

uwzględniając zagospodarowanie terenu planowanego przedsięwzięcia oraz istniejący 

sąsiedni zakład. 

Poziomy mocy akustycznych pojazdów przyjęto na podstawie instrukcji ITB 311 

„Metoda prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych źródeł powierzchniowych” 

wskazanej w instrukcji ITB nr 338/2008 jako właściwą dla obliczania ruchu z niewielką 

prędkością i przyjęto dla ruchu pojazdów ciężkich (ciężarowe), moc akustyczną Lw = 86,5 dB, 

natomiast dla ruchu pojazdów lekkich (osobowe) Lw = 82,0 dB. 

Moc akustyczną urządzeń oraz natężenie ruchu pojazdów przyjęto na podstawie danych 

od Wnioskodawcy oraz analogii do podobnych zdarzeń akustycznych. 

Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia – możliwa praca przez całą dobę analizę 

przeprowadzono zarówno dla pory odniesienia dnia jak i nocy. 

Do obliczeń emisji hałasu przyjęto założenia najmniej korzystne tzn. jednoczesność na 

terenie przedsięwzięcia w czasie odniesienia zarówno ruch pojazdów, w tym ruch pojazdów 

ciężkich – dostawy/odbiór, pracę wszystkich urządzeń w pełnym technicznie uzasadnionym 
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wymiarze czasu pracy jak również ruch pojazdów i pracę urządzeń obsługujących istniejący 

sąsiedni zakład, którego dane przyjęto na podstawie danych od Wnioskodawcy (w tym 

funkcjonujących Decyzji) tym samym uwzględniając oddziaływania skumulowane. 

Pojazdy obsługujące nie będą poruszały się jednocześnie w porze odniesienia, 

w związku z czym przyjęto, że analiza akustyczna wariantu proponowanego przez 

Wnioskodawcę i wariantu alternatywnego będzie tożsama. 

Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że na potrzeby analizy założono sytuację 

najbardziej niekorzystną uwzględniając możliwe oddziaływania skumulowane. 

Dane emitorów punktowych 

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Wnioskodawcę do obsługi obiektów planowane 

są urządzenia stacjonarne, planowane na dachu i ścianach bocznych, na potrzeby analizy 

zastąpione emitorami punktowymi: „w” – wentylatory, „c” – czerpnie, „cw” – centrala 

wentylacyjna, „cn” – centrala nawiewna, „ch” – chłodnica, „s” – skraplacze (zakład 

istniejący). 

Czas pracy przyjęto w pełnym czasie odniesienia. 

Moce akustyczne urządzeń przyjęto na podstawie danych od Wnioskodawcy. 

Dane emitorów punktowych uwzględnionych w symulacji przedstawiono w załączniku 

nr 3.1, w postaci graficznej jako załącznik nr 3.2 oraz w tabeli. 

Tabela 18 Dane emitorów punktowych 

Emitor Symbol 
Współrzędne Wysokość Poziom mocy 

akustycznej emitora Lw 
x [m] y [m] [m] dB 

w1 252,7 193,0 13,0 80,0 8,000 
w2 237,4 181,4 13,0 80,0 8,000 
w3 222,0 169,8 13,0 80,0 8,000 
w4 209,9 185,8 13,0 80,0 8,000 
w5 225,3 197,6 13,0 80,0 8,000 
w6 240,5 209,2 13,0 80,0 8,000 
w7 248,3 184,9 13,0 68,3 8,000 
w8 178,2 250,4 13,0 94,3 8,000 
w9 241,7 260,5 13,0 94,3 8,000 
c1 258,9 165,9 3,5 50,0 8,000 
c2 245,8 155,9 3,5 50,0 8,000 
c3 233,0 313,1 3,5 50,0 8,000 
c4 162,8 259,9 3,5 50,0 8,000 
c5 160,9 258,4 3,5 50,0 8,000 

cw1 210,0 275,6 13,5 86,0 8,000 
cw2 236,3 285,3 13,5 86,4 8,000 
cw3 247,3 264,6 13,5 86,6 8,000 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Budowa zakładu produkcji karmy mokrej dla zwierząt 
towarzyszących: pies i kot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce położonej na terenie Zakładów 

Drobiarsko-Mięsnych SuperDrob S.A. przy ul. Zimnej 2 w Lublinie 
 

53 

cw4 207,7 247,9 13,5 86,6 8,000 
cw5 198,1 241,2 13,5 86,6 8,000 
cw6 188,7 216,9 13,5 86,2 8,000 
cw7 182,5 226,2 13,5 85,0 8,000 
cw8 166,5 238,1 13,5 85,0 8,000 
cn1 230,8 259,9 13,5 85,2 8,000 
cn2 219,2 251,4 13,5 85,2 8,000 
ch1 232,1 321,2 3,0 90,7 8,000 
ch2 229,1 327,9 3,0 88,0 8,000 
s1 232,7 519,4 2,5 89,8 8,000 
s2 232,7 525,4 2,5 91,6 8,000 
s3 237,0 530,5 2,5 91,6 8,000 
s4 232,9 533,1 2,5 89,8 8,000 

w10 220,2 504,3 5,5 91,5 8,000 
 

Dane emitorów liniowych - „t” - trasy ruchu pojazdów 

Na potrzeby analizy przyjęto łączny ruch pojazdów poruszających się po terenie 

przedsięwzięcia oraz istniejącego zakładu. 

Na potrzeby analizy przyjęto całkowitą wymianę pojazdów na wszystkich miejscach 

postojowych (71) zarówno w porze dnia jak i nocy. Ruch pojazdów ciężarowych przyjęto 

w wymiarze dwukrotnej wymiany dla wszystkich miejsc postojowych i doków 

załadunkowych (22 miejsca/doki) oraz obsługę odbiór odpadów w porze dnia oraz 

w wymiarze połowy tej ilości w porze nocy. 

Liczbę miejsc postojowych/doków załadunkowych przyjęto zgodnie z danymi 

przekazanymi przez Wnioskodawcę. W obliczeniach uwzględniono poruszanie się po terenie 

przedsięwzięcia pojazdów ciężarowych obsługujących przedsięwzięcie: odbierających 

odpady. 

Pojazdy obsługujące przedsięwzięcie nie będą poruszały się jednocześnie w porze 

odniesienia, w związku z czym analiza akustyczna wariantu proponowanego przez 

wnioskodawcę oraz wariantu alternatywnego będą tożsame i bezzasadnym jest rozdzielne 

przedstawianie wyników. 

Na potrzeby obliczeń założono: 

- średnią prędkość poruszania się pojazdów w wysokości 20 km/h, 

- wysokość emitorów zastępczych ruchu pojazdów 1,0 m od poziomu terenu. 

W celu przeprowadzenia symulacji obliczono sumaryczne moce akustyczne oraz 

równoważne poziomy dźwięku dla poszczególnych tras (przedstawionych graficznie na 

załączniku 3.2) stosując metodykę opisaną w podrozdziale „Zastosowana metodyka 

obliczeń”. 
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Przyjęte dane emitorów liniowych, w tym natężenie ruchu na poszczególnych odcinkach 

przedstawiono w postaci tabelarycznej. 

Tabela 19 Charakterystyka emitorów liniowych 

Symbol 
emitora 

Ilość pojazdów w porze odniesienia 
Początek Koniec LAW [dB A] 

pl pc 
dnia nocy dnia nocy x1 y1 x1 y1 8hD 1hN 

t1-t2 71 71 0 0 204,4 345,3 201,7 328,5 63,8 72,8 

t2-t3 71 71 0 0 201,7 328,5 104,3 262,3 72,2 81,2 

t4-t5 0 0 46 23 212,3 350,7 231,2 332,4 68,3 74,3 

t5-t6 0 0 46 23 231,2 332,4 131,3 261,8 67,7 73,7 

t6-t7 0 0 46 23 131,3 261,8 130,2 242,5 64,0 70,0 

t7-t8 0 0 46 23 130,2 242,5 221,1 137,1 72,5 78,5 

t8-t9 0 0 46 23 221,1 137,1 253,9 134,8 66,3 72,3 

t9-t10 0 0 46 23 253,9 134,8 291,5 160,7 67,7 73,7 

t10-t11 0 0 46 23 291,5 160,7 319,4 214,3 68,9 74,9 

t11-t5 0 0 46 23 319,4 214,3 231,2 332,4 72,8 78,8 

t12-t13 0 0 17 3 205,8 366,2 214,3 372,0 59,9 61,4 

t13-t14 0 0 2 1 214,3 372,0 241,8 339,7 56,8 62,8 

t13-t15 0 0 15 2 214,3 372,0 203,6 384,5 61,4 61,7 

t15-t16 0 0 15 2 203,6 384,5 209,1 388,4 85,0 85,0 

t16-t17 0 0 15 2 209,1 388,4 295,8 449,0 83,4 83,4 

t17-t18 0 0 15 2 295,8 449,0 263,3 496,7 63,8 64,1 

t18-t19 1 1 8 1 263,3 496,7 243,9 489,6 83,4 83,4 

t18-t20 1 1 8 1 263,3 496,7 250,0 479,8 83,6 83,6 

t16-t22 0 0 8 1 209,1 388,4 186,0 422,7 59,7 59,7 

t22-t23 1 1 0 0 186,0 422,7 242,2 459,2 85,0 85,0 

t22-t21 1 1 0 0 186,0 422,7 201,4 446,8 81,3 81,3 

t15-t25 0 0 8 1 203,6 384,5 168,0 437,4 61,5 61,5 

t25-t24 0 0 8 1 168,0 437,4 188,7 465,4 58,9 58,9 

t26-t27 0 0 14 2 120,1 488,6 160,3 514,5 65,7 66,3 

t28-t29 1 1 0 0 239,7 545,5 283,2 573,4 86,5 86,5 

pl – pojazdy lekkie 
pc – pojazdy ciężkie 
LAW - równoważny poziom dźwięku źródła w przedziale: 
 8hD - 8 kolejnych najmniej korzystnych godzin dnia 
 1hN - 1 godziny nocy 
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Dane emitorów kubaturowych „em” 

W ramach przedsięwzięcia planowana jest hale jednokondygnacyjna. Na potrzeby 

analizy część produkcyjną hali uwzględniono jako emitor kubaturowy „em1”, ponadto 

w analizie uwzględniono istniejący sąsiedni zakład. Części magazynowe, nieemitujące 

uwzględniono jako ekrany akustyczne. 

Na potrzeby analizy zgodnie z danymi od wnioskodawcy przyjęto izolacyjność 

akustyczną ścian z płyty warstwowej o izolacyjności na poziomie 23 dB, ścian murowanych 

46 dB, współczynnik odbicia przyjęto z zakresu 0,8-1,0. Przyjęta izolacyjność właściwa 

przegród uwzględnia wejścia/ okna/ bramy w budynkach. 

Poziom mocy akustycznej wewnątrz części produkcyjnej hali przyjęto 85 dB, czas pracy 

w pełnym wymiarze czasu odniesienia. 

Na potrzeby analizy skumulowanej przyjęto sytuację najmniej korzystną uwzględniającą 

zarówno pracę planowanego obiektu jak i istniejących obiektów sąsiednich przyjmując 

założenia na podstawie danych od Wnioskodawcy. 

Dane emitorów przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 20 Dane poszczególnych emitorów w budynkach 

Emitor LW [dB] 
Czas pracy w czasie odniesienia [s] 

Pora dnia Pora nocy 

em1 –planowana część produkcyjna 85,0 28800 3600 
em2 – istniejąca część produkcyjna  85,0 28800 3600 

em3 – istniejąca sprężarkownia 111,0 28800 3600 
 

 

Dane techniczne emitorów kubaturowych przedstawiono w poniższych tabelach oraz 

na załączniku nr 3.1. 

Tabela 21 Dane techniczne emitorów kubaturowych 

Emitor 
Wymiary [m] 

A B H 

em1 – istniejąca część produkcyjna hali A 112,5 60,6 12,5 

em2 – planowana część produkcyjna hali B 58,7 20,6 5,0 

em3 – istniejąca pompownia p.poż 16,6 11,4 4,0 

 
H - wysokość emitora 
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Tabela 22 Parametry akustyczne poszczególnych emitorów kubaturowych 

Emitor Ściana A Lwew [dB] dzień Lwew [dB] noc R [dB] 

em1 

Pd-Wsch 

8976,3 

50,0 50,0 23,0 

Pd-Zach 49,0 49,0 23,0 

Pn-Zach 50,0 50,0 23,0 

Pn-Wsch 49,0 49,0 23,0 

dach 54,2 54,2 23,0 

em2 

Pd-Wsch 

1607,8 

58,3 58,3 23,0 

Pd-Zach 56,3 56,3 23,0 

Pn-Zach 58,3 58,3 23,0 

Pn-Wsch 56,3 56,3 23,0 

dach 62,9 62,9 23,0 

em3 

Pd-Wsch 

300,7 

91,1 91,1 40,0 

Pd-Zach 90,1 90,1 38,0 

Pn-Zach 91,1 91,1 46,0 

Pn-Wsch 90,1 90,1 46,0 

dach 92,9 92,9 46,0 

A - Chłonność akustyczna pomieszczenia 
Lwew - Poziom dźwięku wewnętrznego 
R - izolacyjność akustyczna przegród 

Dane obiektów ekranujących „ek” 

Planowane i istniejące obiekty kubaturowe nie będące emitorami uwzględniono, jako 

ekrany kubaturowe oznaczone symbolem „ek”, dla których przyjęto współczynniki odbicia: 

1,0 - strop, ściana gładka, 0,8 - ściana z otworami. 

W promieniu 100 m brak jest budynków chronionych akustycznie. 

Dane ekranów akustycznych przedstawiono w poniższej tabeli i na załącznikach. 

Tabela 23 Dane ekranów akustycznych 

Symbol 
ekranu 

Współrzędne x, y wierzchołków ekranu [m] 
Wysokość [m] 

x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 

ek1 279,5 181,6 226,0 140,8 181,7 198,5 235,8 239,4 12,5 

ek2 274,3 586,4 207,9 542,1 182,1 579,5 250,4 621,7 11,0 

ek3 194,1 562,2 173,8 545,7 160,6 564,9 182,1 579,5 7,0 

ek4 194,5 515,2 180,2 505,5 147,4 553,7 161,7 563,3 10,0 

ek5 156,8 539,8 146,2 532,5 136,7 546,4 147,4 553,7 10,0 

ek6 150,6 525,9 120,1 505,3 106,3 525,7 136,7 546,4 10,0 

ek7 168,9 455,8 158,6 448,8 133,4 485,8 143,9 492,7 3,2 

ek8 212,6 488,4 198,8 478,1 180,2 505,5 194,5 515,2 6,0 
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Symbol 
ekranu 

Współrzędne x, y wierzchołków ekranu [m] 
Wysokość [m] 

x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 

ek9 227,7 516,6 214,3 507,3 200,6 526,8 214,2 536,2 5,0 

ek10 257,2 510,5 196,5 465,8 191,5 471,6 252,2 517,8 5,0 

ek11 216,3 418,3 202,1 408,6 194,7 419,3 209,0 429,0 4,5 

ek12 272,6 390,6 237,3 366,1 230,0 376,8 265,2 401,2 4,5 

ek13 275,2 356,9 256,8 344,2 242,6 359,5 257,9 370,1 3,5 

ek14 262,9 70,9 223,7 29,7 212,1 40,7 251,7 81,5 4,0 

ek15 233,1 62,8 178,7 5,5 167,1 16,6 221,4 73,8 4,0 

ek16 250,0 83,4 232,1 79,7 185,7 127,5 196,8 138,2 5,5 

ek17 189,0 100,8 144,1 70,0 133,7 85,2 178,6 116,1 5,0 

ek18 164,2 132,4 125,7 106,6 92,0 156,9 127,5 187,5 7,0 

ek19 137,6 203,2 126,1 194,9 101,9 229,4 113,5 237,6 4,5 

ek20 100,3 208,5 70,0 188,3 63,2 198,5 93,4 218,8 4,0 

ek21 61,7 245,3 49,1 236,1 34,8 255,9 47,5 265,0 5,0 

ek22 82,0 288,7 62,8 275,2 52,1 290,5 71,5 303,7 5,0 

ek23 44,1 285,3 28,3 274,0 12,0 297,9 27,1 308,8 7,0 

ek24 71,9 325,9 45,1 308,0 39,5 316,2 66,0 334,5 3,5 

ek25 126,6 329,9 81,5 296,0 76,0 303,5 121,8 336,7 4,0 

ek26 187,3 335,9 115,4 286,2 108,4 296,4 180,2 346,1 7,0 

ek27 158,4 383,5 78,5 327,7 69,9 340,1 149,8 395,5 6,0 

4.4 Emisja odpadów 

4.4.1 Etap realizacji 

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia odpady będą powstawać w trakcie 

prac budowlanych, konstrukcyjnych i ziemnych, związanych z wykonywaniem hali oraz 

instalacji i obiektów jej towarzyszących. Szacunkowe rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych 

na tym etapie przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 24 Szacunkowe ilości odpadów wytwarzanych na etapie realizacji 

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadów 

[Mg] 

15 01 03 Opakowania z drewna 1 

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) 
0,05 

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

0,01 
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Kod 
odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadów 

[Mg] 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

20 

17 02 02 Szkło 0,5 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 2 

17 04 05 Żelazo i stal 5 

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

20 

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 0,5 
 

Podczas realizacji przedsięwzięcia powstaną masy ziemne w ilości 24 000 Mg, na 

terenie przedsięwzięcie zagospodarowane będzie 7 200 Mg mas ziemnych, poza terenem 

przedsięwzięcia wywiezione będzie 16 800 Mg mas ziemnych. Wykonujący usługę w zakresie 

budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń, sprzątania, 

konserwacji i napraw jest wytwórcą odpadów powstających podczas świadczenia usług, 

chyba, że umowa o świadczeniu usług stanowi inaczej. 

Wytwórca odpadów jest zobowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez 

siebie odpadami lub może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie 

uprawnionym podmiotom. W powyższym przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot 

realizujący prace budowlane oraz ziemne.  

Prace wykonywane będą sprawnym sprzętem, zaopatrzonym w substancje sorbujące. 

Ewentualne naprawy sprzętu dokonywane będą poza terenem zakładu.  

Odpady będą magazynowane w sposób selektywny, zabezpieczający je przed 

rozwiewaniem i zanieczyszczaniem środowiska gruntowo-wodnego. Nie przewiduje się 

przetwarzania odpadów. Miejsce magazynowania odpadów zostanie odpowiednio 

oznakowane oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i zwierząt. Sposób 

magazynowania odpadów na etapie realizacji przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 25 Sposób i miejsce magazynowania odpadów powstających na etapie realizacji 
Kod 

odpadu Rodzaj odpadu Sposób i miejsce magazynowania 

15 01 03 Opakowania z drewna Luzem, na terenie utwardzonym  
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) 

W szczelnych pojemnikach, 
uniemożliwiających rozproszenie 
w trakcie transportu, na terenie 

utwardzonym 
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji W szczelnych pojemnikach, 
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niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone zapewniających bezpieczny 
transport, na terenie 

utwardzonym 
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

W zamykanym kontenerze, na 
terenie utwardzonym  

17 02 02 Szkło W zamykanym kontenerze, na 
terenie utwardzonym 

17 02 03 Tworzywa sztuczne W zamykanym kontenerze, na 
terenie utwardzonym 

17 04 05 Żelazo i stal W zamykanym kontenerze, na 
terenie utwardzonym 

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

W zamykanym kontenerze, na 
terenie utwardzonym 

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne W zamykanym kontenerze, na 
terenie utwardzonym 

Organizacja prac powinna być prowadzona w taki sposób, aby okres 

magazynowania odpadów był jak najkrótszy. Wykonawca zagwarantuje usunięcie odpadów 

po zakończeniu prac bądź po zebraniu ilości wymaganej do przewozu. Po zgromadzeniu 

ilości odpadów zapewniającej ekonomiczny transport, zostaną one przekazane podmiotom 

posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami. 

Odpady wytworzone na etapie realizacji magazynowane będą zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. 2020. 1742) w: 

 oznaczonych pojemnikach,  

 sposób zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych,  

 sposób zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi oraz przed 

rozprzestrzenianiem się odpadów. 

Lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu magazynowania będzie 

odpowiednio oznakowana. Oznakowanie zawierać będzie wskazanie kodów 

magazynowanych odpadów. 

Miejsca magazynowania odpadów wyposażone będą w: 

 utwardzone z użyciem wyrobów budowlanych podłoże terenu, na którym będą 

magazynowane odpady; 

 zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych; 
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 zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się odpadów poza lokalizację, w tym poza 

przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery oraz zabezpieczenie przed 

przypadkowym mieszaniem się selektywnie magazynowanych odpadów; 

 zabezpieczenie odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych ograniczające do 

minimum oddziaływanie tych czynników na odpady,  

 zabezpieczenie przed uwolnieniem się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych 

wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych z miejsc magazynowania odpadów. 

Magazyny odpadów wyposażone będą w opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki 

lub worki uwzględniające właściwości chemiczne i fizyczne, w tym stan skupienia, 

magazynowanych odpadów. Magazyn odpadów wyposażony będzie w odpowiednią ilość 

pojemników. Odpady będą magazynowane w sposób selektywny oraz w sposób 

zapewniający odpowiednią rotację - odpady magazynowane najdłużej będą usuwane 

i następnie uprawnionemu odbiorcy w pierwszej kolejności.  

Odpady będą magazynowane w sposób ograniczający obniżenie wartości użytkowej 

odpadów, a także w sposób zapewniający drożność dróg pożarowych i ewakuacyjnych. 

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w sposób selektywny, zapobiegający 

negatywnemu wpływowi na środowisko. 

Wykonawca zagwarantuje usunięcie odpadów po zakończeniu prac bądź po zebraniu 

ilości wymaganej do przewozu. Odpady przekazane będą uprawnionym odbiorcom.  

4.4.2 Etap eksploatacji 

Odpady na tym etapie powstawać będą w trakcie procesów produkcyjnych, prac 

porządkowych, funkcjonowania części socjalnej oraz biurowej, a także podczyszczania 

ścieków technologicznych i eksploatacji urządzeń do oczyszczania wód opadowych. 

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w sposób selektywny, zapobiegający 

negatywnemu wpływowi na środowisko. W zależności od charakterystyki danych odpadów 

będą one magazynowane wewnątrz budynku, w wyznaczonym miejscu, w którym panuje 

obniżona temperatura lub na zewnątrz w szczelnych, zamykanych pojemnikach, ustawionych 

na podłożu utwardzonym. Miejsca magazynowania odpadów zabezpieczone będą przed 

dostępem osób trzecich oraz zwierząt, a także odpowiednio oznaczone. Po zgromadzeniu 

ilości odpadów zapewniającej ekonomiczny transport, zostaną one przekazane podmiotom 

posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami.  
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Tabela 26 Rodzaje i przewidywana ilość odpadów wytwarzanych na etapie eksploatacji 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadów 
w okresie roku [Mg] 

02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 75  

13 05 01* 
Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w 

separatorach 
2,00 

13 05 08* 
Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w 

separatorach 
3,00 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 65 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 8,0  

15 01 03 Opakowania z drewna 4,0  

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone 
0,20 

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) 

0,10 

15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 
02 

0,20 

16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 
0,05 

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 0,30 

16 03 80 
Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do 

spożycia 
2,0 

19 08 09 
Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 
20,0 

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 50,0 
 

Wykonujący usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia 

zbiorników lub urządzeń, sprzątania, konserwacji i napraw jest wytwórcą odpadów 

powstających podczas świadczenia usług, chyba, że umowa o świadczeniu usług stanowi 

inaczej. Odpady o kodach 13 05 01*, 13 05 08* oraz 19 08 09 powstające w wyniku 

czyszczenia separatora będą stanowiły odpad firmy realizującej serwis urządzeń. 

Tabela 27 Miejsce i sposób magazynowania odpadów na etapie eksploatacji 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposób i miejsce 
magazynowania 

02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Zamknięty kontener 

13 05 01* 
Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w 

separatorach 

Odpady stanowiące odpad 
firmy realizującej serwis 

urządzeń 
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Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposób i miejsce 
magazynowania 

13 05 08* 
Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach 

Odpady stanowiące odpad 
firmy realizującej serwis 

urządzeń 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 
W zamykanych, szczelnych 

kontenerach, na terenie 
utwardzonym  

15 01 02 
Opakowania z tworzyw sztucznych W zamykanych, szczelnych 

kontenerach, na terenie 
utwardzonym  

15 01 03 
Opakowania z drewna Luzem, na terenie 

utwardzonym  

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
W zamykanych, szczelnych 

kontenerach, na terenie 
utwardzonym 

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) 

W zamykanych, szczelnych 
kontenerach, na terenie 

utwardzonym  

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

15 02 02 

W zamykanych, szczelnych 
kontenerach, na terenie 

utwardzonym  

16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 
W zamykanych, szczelnych 

kontenerach, na terenie 
utwardzonym  

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

13 

W zamykanych, szczelnych 
kontenerach, na terenie 

utwardzonym  

16 03 80 
Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do 

spożycia (zepsute partie produktu)  

W zamykanym, szczelnym 
kontenerze znajdującym się w 

wydzielonym, chłodzonym 
pomieszczeniu w temperaturze 

od 0-4 oC.  

19 08 09 
Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 

Odpady stanowiące odpad 
firmy realizującej serwis 

urządzeń 

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 
W zamykanych, szczelnych 

kontenerach, na terenie 
utwardzonym  

 

Odpady o kodzie 16 03 80 - produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do 

spożycia będą powstawać w sytuacji awaryjnej związanej z np. awaryjnym przestojem 

produkcji lub przedostaniem się do produktu ciała obcego. Technologia produkcji 
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minimalizuje fakt powstawiania odpadów produkcyjnych. Odpady te będą magazynowane 

w szczelnym izolowanym pomieszczeniu w warunkach chłodniczych od 0 do 4oC.  

Surowce do produkcji będą przyjmowane zgodnie z wcześniej określonym 

harmonogramem. Wnioskodawca będzie przyjmował do produkcji surowce wysokiej jakości, 

zgodnie z określoną specyfikacją jakościową. Produkty te będą wyrywkowo badane pod 

względem chemicznym i mikrobiologicznym.  

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego. 

Do produkcji karmy będą wykorzystywane produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego 

kwalifikowane jako uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego należące do materiałów 

kategorii 3 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 

z dnia 21 października 2009 r .  

Produkty mięsne i uboczne pochodzenia zwierzęcego wykorzystywane do produkcji 

karmy nie będą odpadami. Będą to świeże schłodzone lub świeżo zamrożone produkty 

pochodzące bezpośrednio z rozbioru zwierząt. 

Nadzór nad strumieniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego sprawuje 

Inspekcja Weterynaryjna i w związku z tym technologia produkcji będzie zatwierdzana przez 

lekarza Weterynarii.  

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego będą poddawane w procesie 

technologicznym obróbce: rozdrabnianie, mieszanie, kutrowanie, parzenie chłodzenie, 

formowanie, cięcie na kęsy mięsne. Sposób postępowania z ubocznymi produktami 

pochodzenia zwierzęcego określone jest w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.) oraz 

przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia. 

Wymagania dotyczące stosowania i usuwania materiału kategorii 3 reguluje art. 14 ww. 

rozporządzenia, lit d) iii) materiał kategorii 3 do produkcji karmy dla zwierząt domowych, 

wprowadzanej do obrotu zgodnie z art. 35. 

Zakład będzie zatwierdzony przez właściwy organ weterynarii zgodnie rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr. 183/2005 z dnia 12 stycznia 2005 ustanawiające 

wymagania dotyczące higieny pasz. 

Do zakładu dostarczane będą produkty mięsne i uboczne pochodzenia zwierzęcego 

w dwóch formach: schłodzonym o temp. od 0-4oC oraz surowiec mrożony w temp. od -15oC 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Budowa zakładu produkcji karmy mokrej dla zwierząt 
towarzyszących: pies i kot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce położonej na terenie Zakładów 

Drobiarsko-Mięsnych SuperDrob S.A. przy ul. Zimnej 2 w Lublinie 
 

64 

do -18oC. Czas magazynowania surowca schłodzonego w komorze specjalnie do tego 

przygotowanej to maksymalnie 24h, w przypadku surowca mrożonego maksymalny czas 

magazynowania wyniesie 3 tygodnie. Strefa magazynowa zostanie zabezpieczona przed 

wejściem osób trzecich przez zastosowanie kart identyfikacyjnych/dostępu pozwalających 

jedynie na dostęp do danej części zakładu osobom do tego upoważnionym. W przypadku 

zwierząt zostanie zatrudniona niezależna zewnętrzna firma w zakresie zabezpieczenia 

zarówno terenu zewnętrznego jak i wewnętrznego przed dostaniem się zwierząt do 

budynku. Zabezpieczenie będzie polegać na ustawieniu i zamontowaniu zarówno stacji 

żywołownych, jak i lamp owadobójczych. W przypadku strefy magazynu magazynowania 

surowców schłodzonych, strefa będzie poddawana operacyjnemu myciu przez 2 h przy 

wykorzystaniu środków zasadowych. Proces dezynfekcji komory chłodniczej będzie odbywał 

się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie w zależności od potrzeb i wyników kontrolnych 

badań czystości pomieszczeń. W przypadku komory mroźniczej mycie i dezynfekcję zakłada 

się raz na 3 miesiące. Ściany i podłoga komór chłodniczych będą wykonane z materiałów 

łatwo zmywalnych.  

Planowane zużycie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego to ilość 

33 408 Mg/rok przy pełnym dociążeniu zakładu i pracy zakładu w systemie 3 zmian. 

Odpady wytworzone na terenie przedsięwzięcia magazynowane będą zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. 2020. 1742) w: 

 wydzielonych pomieszczeniach magazynowych,  

 oznaczonych pojemnikach,  

 sposób zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych,  

 sposób zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi oraz przed 

rozprzestrzenianiem się odpadów. 

Lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu magazynowania będzie 

odpowiednio oznakowana. Oznakowanie zawierać będzie wskazanie kodów 

magazynowanych odpadów. 

Magazyny odpadów wyposażone będą w: 

 utwardzone z użyciem wyrobów budowlanych podłoże terenu, na którym będą 

magazynowane odpady, 

 zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych, 

 zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się odpadów poza lokalizację, w tym poza 

przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki oraz 
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zabezpieczenie przed przypadkowym mieszaniem się selektywnie magazynowanych 

odpadów, 

 zabezpieczenie odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych ograniczające do 

minimum oddziaływanie tych czynników na odpady,  

 zabezpieczenie przed uwolnieniem się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych 

wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, z miejsc magazynowania odpadów, 

w przypadku odpadów w postaci szczelnych: opakowań, pojemników, kontenerów. 

Magazyny odpadów wyposażone będą w opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki 

lub worki uwzględniające właściwości chemiczne i fizyczne, w tym stan skupienia, 

magazynowanych odpadów. Magazyn odpadów wyposażony będzie w odpowiednią ilość 

pojemników. Odpady będą magazynowane w sposób selektywny oraz w sposób 

zapewniający odpowiednią rotację - odpady magazynowane najdłużej będą usuwane 

i następnie przekazywane uprawnionemu odbiorcy w pierwszej kolejności.  

Odpady będą magazynowane w sposób ograniczający obniżenie wartości użytkowej 

odpadów, a także w sposób zapewniający drożność dróg pożarowych i ewakuacyjnych. 

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w sposób selektywny, zapobiegający 

negatywnemu wpływowi na środowisko. 

5 OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM 

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

5.1 Elementy środowiska podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych 

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie 

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 

55 t.j.) w tym poza obszarami Natura 2000. 

W obrębie przedmiotowego obszaru nie zidentyfikowano gatunków roślin, grzybów ani 

zwierząt podlegających ochronie gatunkowej. 

Tereny chronione położone najbliżej analizowanego terenu znajdują się w odległości: 

– ok. 3,6 km w kierunku północno-wschodnim Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 – 

Bystrzyca Jakubowicka o kodzie PLH060096, 

– ok. 5,6 km w kierunku wschodnio-południowym Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 

– Świdnik o kodzie PLH060021, 

– ok. 4,1 km w kierunku północnym Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi, 
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– ok. 5,9 km w kierunku południowym Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

– ok. 7,8 km w kierunku zachodnio-południowym Rezerwat Stasin, 

– ok. 11 km w kierunku północnym otulina Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. 

Zgodnie z mapą dostępną na stronie internetowej Pracowni na rzecz Wszystkich Istot 

(http://mapa.korytarze.pl/) w odległości ok. 10,5 km w kierunku zachodnim 

od analizowanego terenu przebiega korytarz ekologiczny Północna Lubelszczyzna KPdC-3B. 

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary Natura 2000, co uzasadnia jego 

odległość od obszarów oraz skala, specyfika i zakres przedsięwzięcia. 

5.2 Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne biologiczne i chemiczne 

wód 

Najbliższym ciekiem wodnym względem planowanego przedsięwzięcia jest rzeka 

Bystrzyca oddalona o ok. 540 m na północny - zachód od terenu przedsięwzięcia. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych 

(JCWP) Bystrzyca od Zbiornika Zemborzyckiego do ujścia o kodzie RW20001524699 

w regionie wodnym Środkowej Wisły. Ww. JCWP stanowi silnie zmienioną część wód 

powierzchniowych, należącą do 15 typu abiotycznego – średnia rzeka wyżynna - wschodnia. 

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Aktualizacji Planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły (aPGW) aktualny stan ww. JCWP oceniony został jako zły, celem 

środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu 

chemicznego, JCWP jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Brak możliwości 

technicznych oraz brak zidentyfikowanych presji mogących być przyczyną występujących 

przekroczeń wskaźników jakości generujące konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia 

celów środowiskowych. 

Przedsięwzięcie planowane jest na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

GZWP nr 406 Niecka Lubelska Zbiornik ten ma charakter szczelinowo–porowy. Woda 

występuje w utworach kredy górnej, średnio na głębokości 85 m ppt. 

Zgodnie z podziałem na jednolite części wód podziemnych (JCWPd), przedsięwzięcie 

znajduje się na terenie JCWPd nr PLGW200089 o powierzchni 1319,9 km², w IX lubelsko-

podlaskim regionie hydrogeologicznym, której stan zgodnie z aPGW określony jest jako 

dobry, natomiast ocena ryzyka: niezagrożona. Na terenie JCWPd nr 89 woda występuje 

w utworach czwartorzędowo-kredowych i kredowych. 
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Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej w art. 4 dla jednolitych części wód 

podziemnych przewiduje się następujące główne cele środowiskowe: 

– zapobieganie lub ograniczenie 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. 

Najbliżej zlokalizowane ujęcie wody to studnie Zakładów mięsnych oddalone o ok. 45 m 

na północ od terenu planowanego zakładu, ponadto istniejący zakład posiada własne ujęcie 

składające się w 3 studni wierconych o zasobach eksploatacyjnych 200 m³/h, głębokości  

60-65 m, posiadających strefy ochrony bezpośredniej. 

Według rejestru wykazów obszarów chronionych, sporządzonego dla obszaru dorzecza 

i zamieszczonego w aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1911) przedsięwzięcie nie leży na terenach: 

– obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu 

gospodarczym, 

– jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, 

– obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie 

o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym 

czynnikiem w ich ochronie, 

– obszarów wodno-błotnych, o płytkim zaleganiu wód podziemnych. 

Teren przedsięwzięcia leży na obszarach przeznaczonych do poboru wód podziemnych 

w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz obszarach wrażliwych 

na substancje biogenne pochodzenia komunalnego (obszar obejmuje teren całego kraju).  

Zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. 

w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie 

związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ 

azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć w granicach regionów wodnych: 

Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej oraz Jarft (Dz. U. Woj. Lub. 2015 r., 

poz. 1284) przedsięwzięcie znajduje się na obszarze szczególnie narażonym na 

zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, który obejmuje cały region wodny 

Środkowej Wisły. 
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5.3 Położenie, morfologia, budowa geologiczna, hydrogeologiczna, gleby 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działki o nr ewid. 1/6, 

położonej przy ul. Zimnej w Lublinie. Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie nie prezentuje 

szczególnych walorów krajobrazowych. 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski J. Kondrackiego teren planowanego 

przedsięwzięcia znajduje się w obrębie mezoregionu Płaskowyż Świdnicki (343.16), 

makroregion Wyżyna Lubelska (343.1), podprowincja Wyżyna Lubelsko-Lwowska (343), 

prowincja Wyżyny Polskie (34). 

Płaskowyż Świdnicki (343.16) jest to płaska równina denudacyjna o powierzchni 

530 km2, pozbawiona pokrywy lessowej, ścinająca margliste warstwy górnokredowe.  

Wysokości obniżają się od 220 m na południu do 180 m npm na północy. 

Płaskowyż Świdnicki jest regionem rolniczym z niewielkim udziałem lasów. 

Rzędne na analizowanym terenie przyjmują wartości ok. 172 – 176 m npm. 

Na podstawie mapy hydrograficznej dostępnej na stronie internetowej 

http://mapy.geoportal.gov.pl wody podziemne na terenie planowanego przedsięwzięcia 

występują na głębokości ok. 2-5 m ppt. 

Na podstawie Mapy Geologicznej Polski opracowanej przez Państwowy Instytut 

Geologiczny w 2006 r. w Warszawie stwierdzono, że w rejonie terenu planowanego 

przedsięwzięcia znajdują się mułki (pyły) piaszczyste i piaski pyłowate lessopodobne. 

5.4 Klimat 

Zgodnie z podziałem R. Gumińskiego analizowany teren znajduje się w obrębie  

XII – lubelskiej dzielnicy rolniczo-klimatycznej. Okres wegetacji w tym rejonie trwa 206-220 

dni, a liczba dni z przymrozkiem 120-135 dni.  

Na podstawie Internetowego Atlasu Polski średnia roczna temperatura na obszarze 

planowanego przedsięwzięcia wynosi ok. 7-8°C. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń 

z temperaturą od -2 do -3°C, średnia temperatura w lipcu wynosi 17-18°C.  

Średnia suma rocznych opadów wynosi 550-600 mm. Liczba dni burzowych wynosi  

20 - 30, a pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 80-90 dni. 

5.5 Stan jakości powietrza 

Aktualny stan jakości powietrza dla terenu planowanego przedsięwzięcia określony 

przez Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ jako stężenie uśrednione dla roku 

przedstawiono jako załącznik nr 2.1. 
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5.6 Rośliny, zwierzęta, grzyby, różnorodność biologiczna 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie istniejącego zakładu 

przetwórstwa mięsnego, obecnie teren jest niewykorzystywany oraz przygotowywany pod 

inwestycję. Roślinność na nim występująca to powszechnie występujące samosiejki 

gatunków jednorocznych oraz traw i bylin m. in.: krwawnik pospolity i bylica pospolita, perz, 

krwawnik, mniszek zwyczajny, nawłoć pospolita, gwiazdnica, tasznik. Na terenie 

przedsięwzięcia nie zaobserwowano rzadko występujących gatunków zwierząt.  

5.7 Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie części działki 

o nr ewidencyjnym 1/6, położonej na terenie Zakładów SuperDrob S.A. przy ul. Zimnej 2 

w Lublinie. Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie nie prezentuje szczególnych walorów 

krajobrazowych. 

W promieniu 100 m od przedsięwzięcia znajdują się tereny podlegające zapisom mpzp 

określone jako: aktywność gospodarcza stanowiące bezpośrednie sąsiedztwo od strony 

południowo – zachodniej, zachodniej i północnej, tereny kolejowe stanowiące bezpośrednie 

sąsiedztwo od strony wschodniej oraz południowo wschodniej oraz tereny pracowniczych 

ogrodów działkowych położone w odległości ok. 68 m na wschód, za torami kolejowymi. 

6 OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UNIKANIE, 

ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 

NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

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 jakie planowane są na 

etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia przedstawiono poniżej. 

Z uwagi na zbliżony charakter prac prowadzonych w przypadku realizacji 

przedsięwzięcia jak i w przypadku całkowitej likwidacji zagadnienia te przedstawiono łącznie. 

Opis przewidywanych działań odnosi się do metod sprawdzonych, stosowanych 

w analogicznych przedsięwzięciach i wykazujących skuteczność w odniesieniu 

do poszczególnych emisji. 
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Emisja związana z realizacją/likwidacją będzie miała miejsce wyłącznie w trakcie trwania 

etapu i ustanie z chwilą zakończenia prac, nie powodując dalszego oddziaływania. 

Wielkość emisji z pojazdów i urządzeń oraz czas emisji, a tym samym możliwość 

ograniczeń w dużej mierze zależą od operatora obsługującego urządzenia, w związku z czym 

nie stanowią środka technicznego zapobiegania oddziaływaniom. 

Sposób prowadzenia robót oraz dobór sprzętu zależne będą od preferencji wykonawcy 

prac oraz zapisów decyzji pozwolenia na budowę. Dobór ekipy wykonawczej zależy od 

wybranego przez Inwestora wykonawcy robót. 

W związku z realizacją przedsięwzięcia oraz w wypadku ewentualnej likwidacji 

przedsięwzięcia dla zapobiegania oddziaływaniu oraz dla ochrony środowiska przewidziano 

zastosowanie następujących rozwiązań chroniących środowisko: 

– prowadzenie wszelkiego rodzaju prac zgodnie z wytycznymi branżowymi, przepisami 

BHP, przez pracowników odpowiednio przeszkolonych oraz posiadających wymagane 

kwalifikacje właściwe do zajmowanego stanowiska, wykonywanej pracy i obsługiwanych 

urządzeń, 

– logistycznie właściwe zagospodarowanie terenu budowy oraz właściwa organizacja pracy 

i utrzymywanie porządku pozwolą na ograniczenie emisji hałasu, zanieczyszczeń do 

powietrza oraz odpadów, 

– właściwa organizacja pracy, wykonywanie prac zgodnie z harmonogramem w sposób 

określony w obowiązujących przepisach i normach, 

– stosowanie sprawnego technicznie, odpowiednio dobranego sprzętu budowlanego, 

montażowego i transportowego, a także materiałów o odpowiedniej jakości, pozwoli na 

ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, jak również emisji do powietrza i hałasu, 

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

ich postoju lub załadunku ograniczą emisję z pojazdów, 

– ograniczenie prac do pory dziennej, 

– utrzymywanie porządku na placu budowy, 

– zapewnienie przez wykonawcę pracownikom przenośnych sanitariatów, 

– transportowanie materiałów sypkich w sposób zapobiegający ich rozwiewaniu 

(np. poprzez zastosowanie plandek), 

– w dni suche i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia, 

– prowadzenie systematycznej segregacji wytwarzanych odpadów i przekazywanie 

uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania, ale w pierwszej 

kolejności do procesów odzysku, 
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– selektywne gromadzenie odpadów w odpowiednich dla danego rodzaju warunkach 

w szczególności, w sposób uniemożliwiający ich niekontrolowane rozprzestrzenianie,  

czy zanieczyszczenie, 

– wykorzystywanie pojazdów o optymalnej ładowności, 

– wykonywanie kontroli stanu technicznego środków transportu oraz urządzeń, 

– zabezpieczenie wykopów powstałych w trakcie robót ziemnych przed gromadzeniem się 

wody opadowej, 

– ogrodzenie terenu zabezpieczające terenu budowy przed dostępem osób trzecich oraz 

zwierząt, 

– kierownik robót powinien każdorazowo przed wznowieniem prac ziemnych skontrolować 

wykopy i uwolnić uwięzione w nich zwierzęta w miejscu bezpiecznym dla danego 

gatunku, 

– zapewnienie sorbentów do natychmiastowego usuwania ewentualnych wycieków, 

– dla ograniczenia emisji hałasu na etapie realizacji istotna jest dobra logistyka 

przedsięwzięcia oraz właściwe zagospodarowanie terenu budowy, co ograniczy ruch 

pojazdów i czas pracy urządzeń (dobór sprzętu o optymalnej wydajności) oraz 

zminimalizuje drogę przejazdu, a tym samym ograniczy czas emisji dźwięku, 

– ograniczenie natężenia dźwięku emitowanego przez pojazdy i urządzenia, a tym samym 

ograniczenia emisji w dużej mierze zależą od operatora obsługującego urządzenie 

(wyłączanie silników w czasie przerw i przestojów, sprawne posługiwanie się sprzętem). 

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia Wnioskodawca przewidział 

zastosowanie następujących rozwiązań mających na celu unikanie, zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 

w zakresie: 

 gospodarka wodno-ściekowa: 

– prowadzić pomiar oraz rejestrację ilości pobieranej wody przy użyciu wodomierza, 

– odprowadzać ścieki bytowe do sieci kanalizacji sanitarnej, 

– odprowadzać całość wód opadowych z terenów zielonych do gruntu, 

– oczyszczać wody opadowe i roztopowe z terenów dróg i parkingów w osadnikach 

i separatorze substancji ropopochodnych a następnie kierować do odbiornika, 

– ograniczenie poboru wody poprzez zastosowanie szczelnych, nowoczesnych linii 

technologicznych sterowanych automatycznie i kontrolowanych przez osoby 

technologów posiadające odpowiednią wiedze i doświadczenie, 
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– przewidziane jest stosowanie rozwiązań pozwalających na ograniczeniu poboru wody 

poprzez powtórne wykorzystanie ok. 25 % pobieranej wody wykorzystywanej do mycia 

(wstępne) linii oraz na cele socjalno - bytowe, 

– woda „odpadowa” podgrzana w procesie technologicznym na potrzeby technologiczne 

wykorzystywana będzie na cele porządkowe - mycie urządzeń, na cele socjalne oraz jako 

nośnik do odzysku energii - ciepła. 

– zastosowanie zbiornika retencyjnego daje możliwość wykorzystania wód opadowych do 

podlewania terenów zielonych. 

 powietrze atmosferyczne: 

– zapewnienie ciepła do procesu technologicznego na potrzeby obiektu z kotłowni 

wyposażonej w kotły na paliwa niskoemisyjne – gaz ziemny, 

– wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdów osobowych i dróg dojazdowych, które 

ograniczą czas przejazdu, 

– pielęgnacja urządzonych terenów zieleni, które będą łagodziły oddziaływania związane 

z lokalnym transportem, 

– place manewrowe, strefy dostaw, parkingi utrzymywane są w odpowiedniej czystości 

ograniczającej występowanie niezorganizowanej emisji pyłu, 

– pojazdy podczas załadunku i rozładunku mają wyłączane silniki, co ogranicza emisję 

hałasu i zanieczyszczeń powietrza, 

– stosowanie czynników chłodniczych niepowodujących emisji zanieczyszczeń, 

– dobra logistyka przedsięwzięcia oraz właściwe zagospodarowanie terenu ogranicza ruch 

pojazdów a tym samym czas emisji do niezbędnego minimum, 

– dobór sprzętu o optymalnej wydajności ogranicza czas i wielkość emisji, 

– obsługa urządzeń przez doświadczony personel, 

 klimat akustyczny: 

– dobra logistyka przedsięwzięcia oraz właściwe zagospodarowanie terenu ograniczą ruch 

pojazdów a tym samym czas emisji do niezbędnego minimum, 

– dobór sprzętu o optymalnej wydajności ogranicza czas i wielkość emisji, 

– dobór sprzętu o możliwie niskich poziomach mocy akustycznych, 

– obsługa urządzeń przez doświadczony personel, 

– prowadzenie bieżących konserwacji, napraw i korekty ustawień ogranicza możliwość 

wystąpienia dźwięków odbiegających od warunków standardowej pracy. 
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Z uwagi na brak znaczących źródeł hałasu oraz wyniki analizy przedstawiające brak 

konieczności ograniczania emisji Wnioskodawca nie planuje stosować rozwiązań 

technicznych z zakresu ochrony akustycznej. 

Zgodnie z danymi od Wnioskodawcy wszystkie urządzenia stosowane będą zgodnie 

z zaleceniami producenta - nie jest przewidziany montaż urządzeń np. bez zastosowania 

wymaganych zabezpieczeń. 

 gospodarka odpadami 

– wykorzystanie do produkcji świeżych, niezepsutych surowców dostarczanych w formie 

schłodzonej oraz zamrożonej, 

– w przypadku sytuacji awaryjnej – partii produktów nie nadających się do sprzedania – 

odpady będą magazynowane w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu w 

warunkach chłodniczych i przekazywane uprawnionym odbiorcom,  

– magazynowane odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. 2020. 

1742) 

– przeszkolony personel, 

– regularne przeglądy i konserwacje ograniczające emisję odpadów, 

– monitoring wytwarzanych odpadów, 

– przekazywanie odpadów uprawnionym podmiotom w pierwszej kolejności do procesów 

odzysku, 

 zabezpieczenie przed sytuacją odbiegającą od normalnej pracy instalacji: 

– wyposażenie budynków w sprzęt przeciwpożarowy, 

– regularne przeglądy i konserwacje instalacji elektrycznej oraz wentylacji. 

7 OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 

NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Wariant zerowy polegający na braku realizacji przedsięwzięcia, pozostawi teren 

przeznaczony pod przedsięwzięcie bez zmian, co nie będzie mieć istotnego wpływu na 

środowisko. 
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8 OPIS WARIANTÓW UWZGLĘDNIAJĄCY SZCZEGÓLNE CECHY PRZEDSIĘWZIĘCIA 

LUB JEGO ODDZIAŁYWANIA WRAZ Z UZASADNIENIEM WYBORU 

8.1 Wariant proponowany przez Wnioskodawcę 

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę stanowi analizowane przedsięwzięcie, jego 

zakres przedstawiony został w rozdziale nr 3 „Opis planowanego przedsięwzięcia”, natomiast 

przewidywane oddziaływanie w rozdziale nr 8 „Określenie przewidywanego 

oddziaływania…”. 

W przedmiotowym przypadku wariant proponowany przez Wnioskodawcę jest 

wariantem najkorzystniejszym dla środowiska, co uzasadniono w rozdziale nr 10. 

8.2 Racjonalny wariant alternatywny 

Racjonalność wariantu cechuje faktyczną możliwość jego realizacji, natomiast 

alternatywność odmienność od wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę, 

w odniesieniu do istotnych rozwiązań lokalizacyjnych, przestrzennych czy technologicznych.  

Wnioskodawca rozpatrywał montaż kotłów węglowych do celów technologicznych oraz 

grzewczych. Zastosowanie wariantu alternatywnego na etapie eksploatacji wiąże się większą 

emisją zanieczyszczeń do powietrza. Jest to wariant mniej korzystny niż wariant 

proponowany przez Wnioskodawcę. 

8.2.1 Etap realizacji 

Etap realizacji w wariancie alternatywnym będzie tożsamy z etapem realizacji opisanym 

w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę w rozdziale 3.4.1. 

8.2.2 Etap eksploatacji 

W wariancie alternatywnym zamiast 2 kotłów gazowych o mocy 2,6 MW zakłada się 

montaż 2 kotłów o mocy 2,6 MW opalanych paliwem węglowym.   

Pozostałe urządzenia i procesy prowadzone w zakładzie pozostają takie jak w wariancie 

proponowanym przez Wnioskodawcę. 

Emisja z kotłów węglowych 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym przewidziano dla 

potrzeb technologii i grzewczych 2 kotły węglowe o mocy po 2,6 MW i sprawności 95% 
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każdy, z emitorami o wysokości h = 14 m o średnicy d = 0,50 m, zadaszonymi. Przewidziano 

ciągły czas pracy kotłów, przez cały rok, tj. 8760 godzin. 

Wielkość emisji zanieczyszczeń obliczono według wzorów: 

– dla emisji godzinowej: 

Ei = Wi x B [kg/h] 

gdzie: Ei – godzinowa emisja danej substancji [kg/h], 

  Wi – wskaźnik emisji danej substancji [g/Mg], 

B – zużycie paliwa [kg/h], 

– dla emisji rocznej: 

]/[
/1000

rokMg
Mgkg
tEE i

a


  

gdzie: Ea – roczna emisja danej substancji [Mg/rok], 

t – czas spalania w kotle (czas emisji) [h/rok]. 

Jako paliwo przyjęto miał węglowy o wartości opałowej 27,0 MJ/kg oraz o średnich 

parametrach: 

– 0,4-1 % siarki (średnio 0,7 %), 

– 6-20 % popiołu (średnio 13 %). 

Zawartość siarki oraz popiołu przyjęto jako średnie z przedziałów podanych 

w opracowaniu pt. „Kotły i inne stacjonarne urządzenia techniczne o nominalnej mocy 

cieplnej do 5 MW, w których następuje proces spalania paliw (w celu wytworzenia ciepła lub 

energii elektrycznej), w raporcie do Krajowej bazy za lata 2011–2015”, KOBiZE,  

styczeń 2016 r. 

Do obliczenia emisji ze spalania węgla kamiennego przyjęto wskaźniki zgodnie 

z opracowaniem „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw. Kotły o mocy cieplnej 

do 5 MW” KOBiZE, styczeń 2015 r. (tabela poniżej). 

Tabela 28 Wskaźniki emisji ze spalania paliw stałych dla kotłów o mocy >0,5 ÷ ≤ 5 MW 

Zanieczyszczenie Wskaźnik [g/Mg] 
tlenki siarki (SOx/SO2) 16 000 × s 

tlenki azotu (NOx/NO2) 1000 
tlenek węgla (CO) 45 000 

dwutlenek węgla (CO2) 2 000 000 
pył zawieszony całkowity (TSP) 1500 x Ar  

)*- s – zawartość siarki całkowitej [%], przyjęto średnią 0,7 %,  
Ar – zawartość popiołu [%], przyjęto średnią Ar = 13 % 
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Do obliczeń emisji założono, że udziały pyłów PM10 i PM2,5 w pyle ogółem TSP 

wynoszą 100 %. 

Szacunkowe zużycie paliwa obliczono zgodnie z wzorem: 

]/[3600 3 hm
W
QB

r 


  

gdzie: Q – moc znamionowa urządzeń grzewczych [W], 
Wr – wartość opałowa paliwa [kJ/m3], Wr = 27 000 kJ/m3  = 27 000 000 J/m3, 

  - sprawność cieplna [-], 

Przyjęto, że skuteczność odpylania odpylacza cyklonowego wynosi ok. 98 %.  

 

Wielkość emisji godzinowej pyłu ze spalania w kotle obliczono według wzoru: 

Ei = Wi x (100 -) / 100 x B [kg/h] 

gdzie: Wi – wskaźnik emisji danej substancji [g/Mg = kg/kg / 1 000 000], 

 - skuteczność odpylania spalin dla danej substancji [%], 

B – zużycie paliwa [kg/h]. 

W celu obliczenia prędkości i temperatury spalin na wylocie wykorzystano następujące 

wzory: 

– minimalne jednostkowe zapotrzebowanie powietrza: 

]/[5,0
4190

012,1 3 kgm
W

Vo d   

gdzie: Wd – wartość opałowa [kJ/kg], 

– minimalna jednostkowa ilość spalin wilgotnych: 

]/[65,1
4190

89,0 3 kgm
W

Vos d  , 

– rzeczywista jednostkowa ilość spalin wilgotnych w warunkach normalnych: 

  ]/[1 33 mmVoVosVw    

gdzie: λ – współczynnik nadmiaru powietrza, przyjęto λ = 1,5. 

– strumień spalin wilgotnych w warunkach normalnych: 

]/[ 3 hmBVwVswn  , 

– strumień spalin wilgotnych w warunkach rzeczywistych: 
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]/[
273

3 hmTsVswnVswrz 
  

gdzie: Ts – temperatura spalin na wylocie z komina [K]: 

Ts = Tsp – h x ws [K] 

gdzie: Tsp – temperatura spalin za kotłem [K], Tsp = 450 K, 

h – wysokość komina [m], h = 14 m, 

ws – schłodzenie spalin [K/m], przyjęto dla komina stalowego ws = 0,5 K/m, 

– strumień spalin suchych w warunkach normalnych: 

]/[
)

18
4,22(1

3 hm
ssnx

VswnVssn






 

gdzie: x – zawartość wilgoci w spalinach [kg/kg], przyjmuje się x = 0,005 kg/kg, 

ssn – gęstość spalin [kg/m3]: 

]/[
100100100

3222
222

mkgNCOOssn NCOO    

gdzie: O2 – zawartość tlenu [%]: 

[%])1(21
2 

 
O  

gdzie: CO2 – zawartość CO2 [%]: 

[%])
21

1( 2
max22

OCOCO   

gdzie: CO2max – maksymalna zawartość CO2 w spalinach [%], CO2max =18,7 %, 

N2 – zawartość azotu: 

[%]100 222 COON   

gdzie: 
222

,, NCOO  - gęstości odpowiednio O2, CO2, N2 [kg/m3]: 

]/[
4,22

3mkgM
  

gdzie: M – masy molowe O2, CO2, N2 [g/mol], 
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– prędkość spalin na wylocie z komina w warunkach rzeczywistych: 

]/[
3600

sm
F
Vswrzw


  

gdzie: w – prędkość spalin na wylocie z komina [m/s], 

F – powierzchnia przekroju emitora [m2]: 

][
4

2
2

mdF 



 

gdzie: d – średnica wylotu komina [m], d = 0,5 m. 

Stężenia dla poszczególnych zanieczyszczeń (NO2, SO2 i pyłu) obliczono według wzoru: 

]/[10 3

%6

6

mmg
V
ES

s

i
i


  

gdzie: Ei – emisja danego zanieczyszczenia [kg/h], 

 Vs 6% - strumień spalin suchych w warunkach normalnych przy 6 % zawartości tlenu [m3/h]: 

]/[
621

21 32
%6 hmOVV ss 


  

gdzie: Vs – strumień spalin suchych w warunkach normalnych [m3/h], 

O2 – zawartość tlenu w spalinach [%], przy λ = 1,5 zawartość tlenu w spalinach wynosi 7 %. 

 

Tabela 29 Emisja z kotłów o mocy 2600 kW 

Emitor Substancja Emisja godz. [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] Czas [h/rok] 

E26-E27, zadaszony 
d = 0,5 m, 
h = 14 m 

v = 0 m/s, T = 450 K 

SO2 4,087018 35,802274 

8760 
NO2 0,364912 3,196632 
CO 16,42105 143,84842 
CO2 729,8246 6393,2632 

pył TSP 0,142316 1,24669 
 

Sprawdzenie kryterium na opad pyłu 

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): 

a) ΣEf < 0,0667 x h3,15 [mg/s] 

gdzie: ΣEf – emisja maksymalna wszystkich frakcji pyłu [mg/s], 

h – geometryczna wysokość emitora liczona od poziomu terenu [m] 
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np. dla emitora kotła: 

ΣEf = 0,142316 kg/h × 1 000 000 mg / 3600 s = 39,5322 mg/s 

0,0667 x 143,15 = 271,91248 mg/s 

39,5322 < 271,91248 – warunek jest spełniony 

b) łączna roczna emisja pyłu nie przekracza 10 000 Mg – warunek jest spełniony. 

Kryterium na opad pyłu jest spełnione. Obliczenie opadu pyłu nie jest wymagane. 

Sprawdzenie standardów emisyjnych 

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz 

urządzeń spalania lub współspalania odpadów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1860), analizowane 

kotły będące źródłem spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW, 

podlegają pod standardy emisyjne. 

Porównanie emisji maksymalnej rzeczywistej podczas pracy kotłów ze standardami 

emisji określonymi w Załączniku nr 5 ww. rozporządzenia przedstawiono w poniższych 

tabelach. 

Tabela 30 Sprawdzenie spełnienia standardów emisyjnych dla pracy kotła 2,6 MW 

Substancja 
Stężenie substancji 
rzeczywiste max. 

[mg/m3] 

Emisja godz. max. ze 
standardów emisyjnych 

[kg/h] 

Standard emisyjny przy zawartości 
6 % tlenu w gazach odlotowych 

[mg/m3] 
SO2 1110,6 1,471986 400 
NO2 99,2 1,471986 400 
pył 38,7 0,183998 50 
 

Na podstawie powyższej tabeli należy stwierdzić, że analizowane kotły nie spełniają 

standardów emisyjnych z instalacji ze względu na przekroczenie standardu dla dwutlenku 

siarki.  

Porównanie wariantów 

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę spowoduje niższą względem wariantu 

alternatywnego, emisję substancji odprowadzanych w wyniku pracy kotłów: pył TSP, 

dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, tlenek węgla. Jedynie emisja dwutlenku azotu będzie 

nieznacznie wyższa. 

Z uwagi na przyjęcie takich samych parametrów pozostałych procesów prowadzonych 

na terenie zakładu, oddziaływania w tym zakresie pozostaną bez zmian. 

Zestawienie wielkości otrzymanych stężeń substancji w powietrzu w poszczególnych 

wariantach realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 31 Porównanie emisji z kotłów gazowych i węglowych o mocy 2,6 MW 

Substancja 

Stężenie maksymalne dla 1 godz. [kg/h] Stężenie średnioroczne [Mg/rok] 

wariant 
proponowany przez 

Wnioskodawcę 

wariant 
alternatywny 

wariant 
proponowany przez 

Wnioskodawcę 

wariant 
alternatywny 

Pył TSP 0,000137 0,142316 0,00120 1,24669 
Tlenek węgla 0,065757 16,42105 0,576034 143,84842 

Dwutlenek siarki 0,021919 4,087018 0,192011 35,802274 
Dwutlenek azotu 0,479480 0,364912 4,200246 3,196632 
Dwutlenek węgla 547,9773 729,8246 4800,281 6393,2632 

 

Na podstawie powyższej tabeli należy stwierdzić, że wariant proponowany przez 

Wnioskodawcę jest wariantem korzystniejszym niż wariant alternatywny, gdyż spowoduje 

on niższą emisję zanieczyszczeń niż wariant alternatywny. 

9 OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA WRAZ Z UZASADNIENIEM 

WARIANTU PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 

9.1 Oddziaływanie na ludzi, w tym zdrowie i warunki życia ludzi oraz na dobra 

materialne 

Prowadzenie prac budowlanych w sposób prawidłowy oraz zgodny z zasadami BHP 

i harmonogramem prac, nie przyczyni się do wystąpienia znaczących oddziaływań na ludzi 

oraz dobra materialne. 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.  

Podczas wykonywania prac budowlanych mogą wystąpić chwilowe zwiększone emisje 

hałasu oraz pyłów do powietrza. W związku z tym prowadzenie prac budowlanych może 

powodować czasowe oddziaływania na ludzi. Oddziaływania te będą miały charakter 

krótkotrwały oraz ustaną wraz z zakończeniem prac. 

Zwiększona emisja hałasu oraz pyłów do powietrza na etapie budowy mogą zostać 

zminimalizowane poprzez odpowiednią kontrolę prac oraz przestrzeganie przepisów BHP 

w tym m.in. zakładanie opończy na pojazdy ciężarowe podczas transportu materiałów 

sypkich. 

W analizie oddziaływania wykazano dotrzymanie obowiązujących norm w zakresie imisji 

zanieczyszczeń do powietrza oraz imisji hałasu na etapie eksploatacji. 

Przedsięwzięcie nie będzie wpływało na wody powierzchniowe i podziemne. 
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Mając na uwadze rodzaj, skalę, usytuowanie i planowane do zastosowania środki 

zapobiegające oddziaływaniom, brak jest podstaw do przypuszczeń, że przedsięwzięcie 

mogłoby stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, bądź spowodować negatywne oddziaływanie 

na dobra materialne, w tym wynikające z emisji. 

9.2 Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze oraz 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 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie istniejącego zakładu 

przetwórstwa mięsnego, obecnie teren jest niewykorzystywany oraz przygotowywany pod 

inwestycję. Roślinność na nim występująca to powszechnie występujące samosiejki 

gatunków jednorocznych oraz traw i bylin m. in.: krwawnik pospolity i bylica pospolita, perz, 

krwawnik, mniszek zwyczajny, nawłoć pospolita, gwiazdnica, tasznik. Na terenie 

przedsięwzięcia nie zaobserwowano rzadko występujących gatunków zwierząt.  

Omawiany obszar stanowi miejsce występowania pospolitych gatunków zwierząt tj. 

mysz polna, nornica ruda oraz przedstawicieli awifauny tj. szpaki, gołębie grzywacze, sroki 

zwyczajne. Wyżej wymienione gatunki będą mogły znaleźć odpowiednie miejsce bytowania 

i żerowania na znajdujących się w pobliżu przedsięwzięcia polach uprawnych. Z uwagi na 

charakter terenu oraz brak zwartych kompleksów leśnych, obszar inwestycji nie pełni 

istotnej roli w utrzymaniu ciągłości korytarzy migracyjnych zwierząt, w tym dużych ssaków. 

Przedsięwzięcie nie będzie stanowiło bariery migracyjnej dla nietoperzy i ptaków ani nie 

spowoduje ograniczenia połączeń ekologicznych między obszarami chronionymi, w tym 

w ramach sieci Natura 2000. 

Analizowany teren nie znajduje się w obrębie korytarzy ekologicznych, ani obszarów 

chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 55 t. j.). Ze względu na skalę i rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się 

wystąpienia znaczących oddziaływań na obszary chronione oraz ciągłość łączących je 

korytarzy ekologicznych. 

Mając na uwadze powyższe oraz ze względu na usytuowanie i zakres działalności nie 

przewiduje się znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na rośliny, zwierzęta, 

grzyby i siedliska przyrodnicze a także na przedmiot ochrony przyrodniczych obszarów 

chronionych. 
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9.3 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

9.3.1 Etap realizacji 

Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji 

z uwagi na ustawienie sanitariatów przenośnych dla pracowników na placu budowy. 

Za wynajem i opróżnianie sanitariatów przenośnych odpowiedzialna będzie specjalistyczna 

firma wynajmująca te urządzenia. 

Z uwagi na zmienną skalę zatrudnienia zależną od wykonawców przedmiotowego 

obiektu obecnie nie jest możliwe określenie przewidywanej ilości ścieków powstających na 

etapie realizacji przedsięwzięcia. 

9.3.2 Etap eksploatacji 

Przedsięwzięcie planowane jest na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych 

(JCW) Bystrzyca od Zbiornika Zemborzyckiego do ujścia o kodzie RW20001524699. 

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły jcwp stanowi silnie zmienioną część wód powierzchniowych, a jej stan 

oceniony został jako zły, celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu 

ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego, jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia 

celów środowiskowych. Brak możliwości technicznych oraz brak zidentyfikowanych presji 

mogących być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości generujące 

konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych. 

Wody powierzchniowe nie będą wykorzystywane na potrzeby przedsięwzięcia w trakcie 

jego realizacji ani eksploatacji. Z uwagi na położenie oraz technologię przedsięwzięcia nie 

przewiduje się jego wpływu na stan wód powierzchniowych, w tym na pogorszenie ich 

elementów biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych oraz stanu 

chemicznego. 

Przedsięwzięcie planowane jest na terenie GZWP nr 406 Niecka Lubelska oraz w obrębie 

JCWPd nr 89, której stan ilościowy i chemiczny określony został jako dobry. 

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) w art. 4 przewiduje dla jednolitych części wód 

podziemnych następujące główne cele środowiskowe: 

– zapobieganie dopływowi lub ograniczenie 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, 
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– wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności 

człowieka. 

Zaopatrzenie w wodę planowane jest z wodociągu miejskiego na podstawie umowy 

z dostawcą. 

Ścieki powstające w związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia kierowane będą do 

sieci miejskiej na zasadach określonych przez odbiorcę MPWiK Lublin. 

Zgodnie z informacją od wnioskodawcy nie przewiduje się konieczności odwadniania 

wykopów na etapie realizacji. 

Na podstawie powyższej analizy oraz przy zastosowaniu rozwiązań chroniących 

środowisko a także biorąc pod uwagę skalę i charakter przedsięwzięcia oraz niewielką 

powierzchnię budowy w odniesieniu do obszaru JCWP i JCWPd stwierdzono, że 

przedsięwzięcie nie wpłynie na wody powierzchniowe i podziemne, w związku z czym nie 

będzie utrudniało osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód 

podziemnych i powierzchniowych. 

9.4 Oddziaływanie na powietrze i klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych 

i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu 

9.4.1 Etap realizacji 

W czasie realizacji analizowanego przedsięwzięcia wystąpią emisje związane 

z przygotowaniem terenu pod budowę oraz prowadzeniem prac budowlanych 

i montażowych.  

 Emisje zanieczyszczeń będą pochodziły przede wszystkim z ruchu pojazdów 

dowożących urządzenia. Przewiduje się, że w największym stopniu będzie występowała 

emisja pyłów i dwutlenku azotu. Wszystkie oddziaływania zakończą się w momencie 

zakończenia prac.  

9.4.2 Etap eksploatacji 

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

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

EK100W wersja 5.3, 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). 
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Obliczenia wykonano dla wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę. 

Kryterium oceny dla analizowanego terenu stanowią wartości dopuszczalne określone 

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

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845 t.j.). 

Tabela 32 Dopuszczalne wartości poziomów substancji w powietrzu 

Nazwa substancji 
(numer CAS) 

Okres uśrednienia wyników 
pomiarów 

Dopuszczalny poziom substancji 
w powietrzu [μg/m3] 

Dwutlenek azotu 

(10102-44-0) 
jedna godzina 200 c) 

rok kalendarzowy 40 c) 

Dwutlenek siarki 
(7446-09-5) 

jedna godzina 350 c) 
24 godziny 125 c) 

rok kalendarzowy i pora zimowa 
(okres od 1 X do 31 III) 20 e) 

Pył zawieszony 

PM2,5 g) rok kalendarzowy 20 c) 

Pył zawieszony 

PM10 h) 
24 godziny 50 c) 

rok kalendarzowy 40 c) 

Tlenek węgla 
(630-08-0) osiem godzin i) 10 000 c) i) 

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

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

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

jednogodzinnych w ciągu doby. 
 

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, które zestawiono 

w poniższej tabeli.  

Tabela 33 Wartości odniesienia dla emitowanych substancji 

Nazwa substancji 
Wartości odniesienia (g/m3), uśrednione do okresu 

Oznaczenie numeryczne substancji 
(numer CAS) 1 godziny roku kalendarzowego 

Amoniak 7664-41-7 400 50 
Benzen 71-43-2 30 5 

Dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40 
Dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20 

Pył zawieszony PM10 - 280 40 
Tlenek węgla 630-08-0 30 000 - 
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Wartość odniesienia opadu pyłu ogółem, określona w ww. rozporządzeniu wynosi 

200 g/(m2 x rok). 

Oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia 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.). 

Współczynnik z0 (aerodynamicznej szorstkości terenu) ustalono na podstawie mapy 

topograficznej według rozdziału 2.3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 

2010 r. –z0 = (48% x 0,5) + (15% x 2) + (31% x 0,035)= 0,5508548 = 0,55. 

Tabela 34 Wartości współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu 

Typ pokrycia terenu Współczynnik z0 

Miasto od 100 do 500 tys. mieszk. – zabudowa średnia 2,0 

Pola uprawne 0,035 

Miasto od 100 do 500 tys. mieszk. – zabudowa niska 0,5 
 

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 określony przez właściwy 

inspektorat ochrony środowiska jako stężenie uśrednione dla roku. 

Informację o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza dla rejonu zakładu 

przedstawiono jako załącznik nr 2.1. 

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

uśrednionej dla roku. 

Pełny zakres obliczeniowy wykonano dla emitowanych do powietrza substancji według 

obowiązującego rozporządzenia. 

Obliczenia wykonano w sieci punktów receptorowych rozmieszczonych na poziomie 

terenu w odstępach co 25 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]. 
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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 znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne 

lub biurowe. W związku z powyższym uwzględniono w obliczeniach emisji zanieczyszczeń 

do powietrza najbliższą tego typu zabudowę. 

Sprawdzono kryterium na opad pyłu i stwierdzono, że nie jest spełnione dlatego też 

wykonano obliczenia opadu pyłu. 

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

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

prawnych. 

Załącznik nr 2.2 przedstawia wyniki obliczeń komputerowych. 

Wykonano mapy z lokalizacją emitorów i izoliniami stężeń godzinowych i rocznych dla 

dwutlenku azotu – załączniki nr 2.3 i 2.4. 

Na podstawie wyników obliczeń komputerowych przeprowadzonych w programie 

EK100W wersja 5.3 oraz map z izoliniami stężeń substancji w powietrzu wykazano, że nie 

wystąpią przekroczenia wartości odniesienia lub dopuszczalnych dla substancji emitowanych 

z zespołu hal poza jego terenem. Ponadto stwierdzono, że roczny opad pyłu nie zostanie 

przekroczony na obszarach sąsiednich. 

W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu 

wynikającego z funkcjonowania analizowanego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza 

atmosferycznego. 

Oddziaływanie na klimat 

Planowane przedsięwzięcie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych i ich 

prekursorów. 

Zgodnie ze stroną internetową Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami 

inwentaryzacja krajowa obejmuje gazy cieplarniane: dwutlenek węgla – CO2, metan – CH4, 

podtlenek azotu – N2O, sześciofluorek siarki – SF6, grupy gazów HFC (fluorowęglowodory) 

i grupy gazów PFC (perfluorowęglowodory) oraz prekursory gazów cieplarnianych: tlenek 
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węgla - CO, tlenki azotu (NO + NO2) - NOX, niemetanowe lotne związki organiczne – NMLZO, 

jak również dwutlenek siarki – SO2. 

Gazy cieplarniane oraz ich prekursor w postaci CO, nie posiadają wartości odniesienia 

określonych 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). 

Zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ograniczy się do terenu 

przewidzianego pod przedsięwzięcie. Emisję gazów cieplarnianych obliczono na podstawie 

przyjętych wskaźników. Wielkość emisji gazów cieplarnianych z terenu planowanego 

przedsięwzięcia odniesioną do roku przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 35 Emisja gazów cieplarnianych i ich prekursorów z terenu planowanego przedsięwzięcia 

Typ substancji Substancja Emisja roczna [Mg/rok] 

gazy cieplarniane 

CO2 16229,705 
CH4 0,17027 
N2O 0,00509 

Suma 16229,880 

prekursory gazów 
cieplarnianych 

NO2 9,97492 
CO 2,38575 
SO2 0,64231 

NMLZO (niemetanowe lotne związki organiczne) 0,00385 
Suma 13,0068 

 

Zgodnie z prezentacją zamieszczoną na stronie internetowej http://www.aerisfuturo.pl 

pt. „Zieleń miejska a transport drogowy” opracowanej przez M. Kita Polski Klub Ekologiczny 

zdolność pochłaniania CO2 przez 1 m² trawnika w okresie wegetacji wynosi 48-768 g. 

Dla przedmiotowego terenu zdolność pochłaniania CO2 przez tereny zielone wyniesie 

ok. 0,424 – 6,781 Mg/rok po realizacji planowanego przedsięwzięcia. 

Przedstawienie charakterystyki, rodzaju i skali oddziaływań inwestycji na klimat 

sporządzono w poniższej tabeli. 

Tabela 36 Oddziaływanie na klimat planowanego przedsięwzięcia 

Zagadnienia Charakterystyka Rodzaj Skala 
etap realizacji 

Bezpośredni wzrost emisji 
gazów cieplarnianych i ich 

prekursorów 

spalanie paliw przez pojazdy spalinowe 
służące do realizacji przedsięwzięcia 
(transport wyposażenia, materiałów, 

surowców, odpadów) 

pojazd 
spalinowy 

teren planowanego 
przedsięwzięcia 

Pośredni wzrost emisji 
gazów cieplarnianych i ich 

prekursorów 
przekształcenie terenów  prace 

ziemne 
teren planowanego 

przedsięwzięcia 
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Zagadnienia Charakterystyka Rodzaj Skala 

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 roślinności niskiej i średniej  

brak teren planowanego 
przedsięwzięcia 

etap eksploatacji 
Bezpośredni wzrost emisji 
gazów cieplarnianych i ich 

prekursorów 

spalanie paliw w silnikach pojazdów spalinowych, kotłach i nagrzewnicach 
gazowych i spawanie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych (CO2, N2O, CH4) 

oraz ich prekursorów (SO2, NOx, CO) 
Pośredni wzrost emisji 

gazów cieplarnianych i ich 
prekursorów 

brak, planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z utratą powierzchni biologicznie 
czynnych innych niż na analizowanym terenie 

Utrata siedlisk 
zapewniających 

sekwestrację CO2 

brak, w zamian za ograniczenie powierzchni niezagospodarowanej zostaną 
zaplanowane tereny zielone 

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 
brak 

 

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie nie prezentuje szczególnych walorów 

krajobrazowych, jest on przygotowany pod budowę. Wnioskodawca nie przewiduje wycinki 

drzew i krzewów oraz zmiany zagospodarowania powierzchni zieleni, co oznacza, że siedliska 

zapewniające sekwestrację CO2 docelowo nie zostaną utracone. Ww. działania nie 

spowodują utraty bioróżnorodności, a umożliwią zachowanie i pielęgnację terenów 

zielonych. 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. 
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Tabela 37 Analiza wrażliwości planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatu 

Czynniki i zagrożenia klimatyczne Kategoria wrażliwości 
(zerowa, średnia, wysoka) 

stały wzrost temperatury powietrza, wzrost temperatur 
maksymalnych, średnia prędkość wiatru, maksymalna 

prędkość wiatru 

średnia – wpływ na rozprzestrzenianie się 
zanieczyszczeń 

stała zmiana wielkości opadów deszczu, zmiana maks. sum 
opadów deszczu 

średnia - wpływ na ilość odprowadzanych wód 
opadowych 

wilgotność, okres wegetacyjny, promieniowanie słoneczne, 
dostęp do wody 

średnia – wpływ na stan zieleni i obiektów, 
wpływ na stan nawierzchni utwardzonej 

względny wzrost poziomu mórz, temperatura wody morskiej, 
kwasowość oceaniczna, erozja morska, burze piaskowe 

zerowa - nie dotyczy 

burze, pożary lasów, jakość powietrza, powodzie (morskie 
i rzeczne), erozja gleby, niestabilność gruntu/osuwiska, 

zasolenie gleby 
zerowa 

miejska wyspa ciepła 
zerowa – poza terenem centrum miasta 

i przemysłowym 
 

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. 

Tabela 38 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 teren nie znajduje się na obszarach zagrożonych powodzią TAK 

pożary 
zakład wyposażony będzie na wypadek pożaru w niezbędny 

sprzęt gaśniczy, regularne kontrole stosowanego sprzętu 
wyeliminują ryzyko pożaru 

TAK 

fale upałów, 
susze woda będzie zapewniona z wodociągu gminnego TAK 

nawalne 
deszcze i burze 

wody opadowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika na 
wody TAK 

silne wiatry 

obiekty zrealizowane zostaną jako trwale posadowione 
na gruncie zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, 

w związku z czym silne wiatry nie będą miały wpływu 
na stabilność konstrukcji 

TAK 

katastrofalne 
opady śniegu, 

fale mrozu 

obiekty zrealizowane na podstawie przepisów budowlanych, 
śnieg będzie usuwany w miarę potrzeb, do zimowego 

utrzymania powierzchni utwardzonych stosowane będą 
materiały obojętne dla gleb i wód, np. piasek 

TAK 

podnoszący się 
poziom mórz, 

sztormy, erozja 
wybrzeża i 

intruzje wód 

teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza 
zasięgiem występowania mórz, sztormów, erozji wybrzeży 

i intruzji wód zasolonych 
TAK 
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Klęska 
żywiołowa Rozwiązania służące przystosowaniu do zmian klimatu 

Ocena, czy 
przedsięwzięcie jest 

przystosowane do zmian 
klimatu [TAK/NIE] 

zasolonych 

osuwiska 

obiekty zrealizowane jako trwale posadowione na gruncie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, 

przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach zagrożonych 
osuwiskami, nie przewiduje się wystąpienia osuwisk 

TAK 

 

Na podstawie powyższej analizy stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie będzie 

przystosowane do zmian klimatu i nie wymaga dalszej adaptacji. 

Nie przewiduje się etapu likwidacji przedsięwzięcia. W przypadku 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. 

Oddziaływanie odorowe 

Odczucie zapachowe jest subiektywnym wrażeniem zależnym od wrażliwości danej 

osoby. W Polsce nie ma uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie 

dopuszczalnych stężeń odorów w powietrzu atmosferycznym. 

Surowce pochodzenia zwierzęcego magazynowane będą w chłodni oraz mroźni, 

w której będzie panowała temperatura 0-4C lub -18C. Technologia produkcji oparta jest 

o surowce mrożone i świeże oraz odpowiada typowej technologii przetwórstwa żywności dla 

ludzi typu konserwy. Świeże surowce będą codziennie dowożone do zakładu w ilościach nie 

większych niż wynika to z zapotrzebowania dobowego zakładu. Nie przewiduje się produkcji 

uciążliwej odorowo karmy suchej czy mączek paszowych. Procesy oczyszczania ścieków 

technologicznych w podczyszczalni prowadzone będą w zbiornikach w specjalnie 

wydzielonym pomieszczeniu zamkniętym, co wyeliminuje możliwość powstawania odorów. 

Dlatego nie należy przewidywać powstawania oddziaływań odorowych w przedmiotowym 

zakładzie. 

9.5 Oddziaływanie na klimat akustyczny 

9.5.1 Etap realizacji 

Oddziaływanie etapu realizacji wystąpi emisja hałasu związana z wykonaniem 

planowanych założeń: wznoszeniem obiektu, prowadzeniem prac budowlanych oraz 

wykończeniowych, dostawą i montażem wyposażenia. 
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Do realizacji tego typu przedsięwzięć stosowane są zazwyczaj pojazdy ciężarowe 

dostarczające materiały, ciężarówki samowyładowcze - „wywrotki”, betoniarki, koparki, 

spycharki, stopy wibracyjne, szlifierki do betonu, itp. 

Pojazdy, pracujący sprzęt budowlany i wykończeniowy stanowią źródła hałasu 

o poziomie mocy akustycznej ok. 80 - 105 dB. 

Dla ograniczenia emisji hałasu na etapie realizacji istotna jest dobra logistyka 

przedsięwzięcia oraz właściwe zagospodarowanie terenu budowy, co ograniczy ruch 

pojazdów i czas pracy urządzeń (dobór sprzętu o optymalnej wydajności) oraz zminimalizuje 

drogę przejazdu, a tym samym ograniczy czas emisji. 

Natężenie dźwięku emitowanego przez pojazdy i urządzenia oraz czas pracy, a tym 

samym ograniczenie emisji w dużej mierze zależą od operatora obsługującego urządzenie 

(wyłączanie silników w czasie przerw i przestojów, sprawne posługiwanie się sprzętem). 

Sposób prowadzenia robót oraz dobór sprzętu zależne będą od preferencji wykonawcy 

prac oraz zapisów decyzji pozwolenia na budowę. Dobór ekipy wykonawczej zależy od 

wybranego przez Inwestora wykonawcy robót. 

Emisja związana z realizacją przedsięwzięcia będzie miała miejsce wyłącznie w trakcie 

trwania tego etapu i ustanie z chwilą zakończenia prac nie powodując dalszego 

oddziaływania na klimat akustyczny na tym terenie. 

9.5.2 Etap eksploatacji 

Uwzględniając przedstawione emitory oraz ekrany akustyczne przeprowadzono 

symulację z wykorzystaniem programu SON2. 

Symulacja przeprowadzona zastała dla pory dnia i nocy, w siatce punktów x = 20,0 m, 

y = 20,0 m dla obszaru od (-60,-60) do (500,700) na wysokości 1,5 m npt. oraz w punktach 

obserwacyjnych na granicy terenu i w świetle okien na poszczególnych kondygnacjach. 

Punkty obserwacyjne ulokowano zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 

pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2286). 

Na granicy terenu chronionego akustycznie ulokowano punkt obserwacyjny P1 na 

wysokości 1,5 m npt. –tereny niezabudowany – ogrody działkowe na terenach kolejowych. 

W promieni 100 m nie występują budynki podlegające ochronie akustycznej. 

W obliczeniach nie uwzględniono tła akustycznego z uwagi na brak danych liczbowych 

odnośnie jego stanu. 
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) dla terenów -

rekreacyjno - wypoczynkowych dopuszczalne poziomy hałasu to: 55 dB w porze dnia oraz 

45 dB w porze nocy, przy czym ogrody działkowe w porze nocy są nieczynne. 

Z przeprowadzonej symulacji wynikło, że izofony odpowiadające wartościom 

dopuszczalnym hałasu zarówno dla pory odniesienia dnia jak i nocy nie występują na 

terenach podlegających ochronie akustycznej. 

Pojazdy obsługujące nie będą poruszały się jednocześnie w jednej porze odniesienia, 

w związku z czym analiza oddziaływanie wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz 

wariantu alternatywnego będą tożsame. Przedstawianie rozdzielne wyników jest 

bezzasadne. 

Izofona 55 dB zamyka się na terenie przedsięwzięcia, od strony wschodniej zamyka się 

w odległości do 25 m od terenu przedsięwzięcia na terenie niepodlegającym ochronie 

akustycznej. 

W poniżej tabeli oraz w załączniku nr 3.1 przedstawiono wyniki w punktach 

obserwacyjnych, natomiast graficznie rozkład izofon przedstawiono na załączniku nr 3.2. 

Parametry punktów obserwacyjnych łącznie z wynikami symulacji przedstawiono 

poniżej, w postaci tabelarycznej. 

Tabela 39 Parametry punktów obserwacyjnych i wyniki symulacji 

Punkty 
obserwacji 

Rodzaj 
zabudowy* x [m] y [m] z[m] 

LAeq [dB] Wartość 
dopuszczalna 

pora 
dnia 

pora 
nocy 

pora 
dnia 

pora 
nocy 

P1 RW 397,0 214,0 1,5 42,7 43,0 55 - 

RW – rekreacyjno – wypoczynkowa, ogrody działkowe na terenach kolejowych 

Mając na uwadze powyższe w postaci graficznej przedstawiono wyłącznie rozkład 

izofon w porze dnia – brak terenów/ obiektów chronionych w porze nocy. 

Przedstawienia graficznego imisji hałasu. dokonano przy pomocy programu AutoCad 

opracowując załącznik graficzny dla wysokości 1,5 m npt przedstawiający rozkład 

przestrzenny izofon dla pory dnia na podstawie obliczeń imisji przeprowadzonych przez 

program SON2. 

Na podstawie rozkładu przestrzennego izolinii hałasu stwierdza się, że w zasięgu 

oddziaływania izofon o wartościach dopuszczalnych nie występują tereny podlegające 

ochronie akustycznej wskazane w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu, tj. tereny: 
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-  „A” uzdrowiska, 

- szpitali poza miastem, 

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

- zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 

- domów opieki społecznej, 

- szpitali w miastach, 

- zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 

- zabudowy zagrodowej, 

- rekreacyjno - wypoczynkowe, 

- mieszkaniowo-usługowe, 

- strefy śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców. 

Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała, że planowane przedsięwzięcie nie będzie 

przyczyną przekroczeń standardów jakości środowiska w zakresie oddziaływania 

akustycznego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. 

9.6 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych 

i na krajobraz 

9.6.1 Etap realizacji 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia zostaną zastosowane działania mające na celu 

zapobieganie niekorzystnym wpływom czynników zewnętrznych na powierzchnię ziemi 

i glebę, tj. m.in.: użytkowanie sprzętu sprawnego technicznie przez uprawnione do tego celu 

osoby, zapewnienie właściwej gospodarki odpadami. 

Przygotowanie terenu i budowa będą bezpośrednio oddziaływać na powierzchnię ziemi: 

utwardzenie terenu, zdjęcie warstwy gruntów i wyrównanie terenu. 

Wszelkie wykopy powstałe po robotach ziemnych będą zabezpieczane, w szczególności 

przed gromadzeniem się wody opadowej. 

Oddziaływania na etapie realizacji będą krótkookresowe, ograniczone do terenu 

zaplanowanego pod przedsięwzięcie, jednakże skutki tych oddziaływań, tj. przekształcenia 

powierzchni ziemi, będą miały charakter trwały. 

Odpady powinny być segregowane i gromadzone na placu budowy w sposób 

zabezpieczający przed przemieszczeniem oraz przenikaniem do środowiska. 

Nie przewiduje się wystąpienia ruchów masowych na analizowanym terenie. 
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Etap budowy spowoduje krótkotrwałe zmiany w krajobrazie lokalnym. Oddziaływania te 

będą miały charakter przejściowy i ustąpią po zakończeniu etapu realizacji. 

Realizacja przedsięwzięcia zapewni zagospodarowanie terenu w sposób korespondujący 

ze sposobem wykorzystania najbliższych terenów znajdujących się w sąsiedztwie. 

9.6.2 Etap eksploatacji 

Funkcjonowanie przedsięwzięcia będzie się wiązało z realizacją budynku, który stanowić 

będzie element wzbogacający element krajobrazu. Planowane przedsięwzięcie nie będzie 

wpływać na ograniczenie bądź zmianę funkcji terenów sąsiednich. 

Na krajobraz okolicy planowanego przedsięwzięcia składają się tereny aktywności 

gospodarczej, tereny kolejowe oraz tereny pracowniczych ogrodów działkowych. 

Utrzymanie czystości i porządku w obrębie planowanego przedsięwzięcia, pielęgnacja 

zieleni wpływało będzie korzystnie na walory krajobrazowe.  

Na terenie analizowanego przedsięwzięcia nie znajdują się zabytki chronione na 

podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. 2021. 710 t.j.). 

Według zapisów art. 32 i 33 ww. ustawy 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. 

Z uwagi na skalę oraz charakter planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się 

znaczącego negatywnego oddziaływania na najbliższe zabytki i krajobraz, w tym krajobraz 

kulturowy. 

9.7 Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą 

dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 

9.7.1 Etap realizacji 

Mając na uwadze lokalizację planowanego przedsięwzięcia względem najbliższych 

zabytków oraz biorąc pod uwagę zakres potencjalnego oddziaływania realizacji 

przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie wystąpią ujemne oddziaływania na najbliższe 

zabytki i krajobraz kulturowy. 

W przypadku zidentyfikowania podczas prowadzenia prac budowlanych znalezisk 

mających cechy odkrycia archeologicznego, prace powinny być natychmiast przerwane, 
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a fakt ten powinien zostać niezwłocznie zgłoszony do Lubelskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

9.7.2 Etap eksploatacji 

W pobliżu planowanej inwestycji nie znajdują się obiekty objęte ochroną 

konserwatorską. Najbliższym zabytkiem jest oddalony o ok. 645 m na zachód budynek tzw. 

„Czerwona Karczma” oraz jego otoczenie położony przy ul. Turystycznej 2 w Lublinie (nr rej. 

Woj. Lub. A/268). 

Krajobraz wokół omawianego przedsięwzięcia nie posiada cech szczególnych dla 

krajobrazu kulturowego. 

W związku z powyższym nie przewiduje się znaczących oddziaływań na zabytki 

i krajobraz kulturowy podczas eksploatacji omawianego przedsięwzięcia. 

9.8 Oddziaływanie transgraniczne na środowisko 

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. 

9.9 Oddziaływanie w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

i katastrofy naturalnej i budowlanej 

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 (Dz. U., poz. 138 z późn. zm.), stwierdzono, że planowane 

przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane jako zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Katastrofa naturalna oznacza zdarzenie związane z działaniem sił natury, którego skutki 

stwarzają poważne zagrożenie życia i zdrowia ludzi, mienia lub środowiska. 

Zgodnie z art. 73, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018, poz. 

1202) katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu 

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

urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 

W przypadku katastrofy budowlanej, wystąpi emisja hałasu, a następnie emisja 

zanieczyszczeń do powietrza (pyłów) oraz emisja odpadów związana z demontażem hali.  



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Budowa zakładu produkcji karmy mokrej dla zwierząt 
towarzyszących: pies i kot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce położonej na terenie Zakładów 

Drobiarsko-Mięsnych SuperDrob S.A. przy ul. Zimnej 2 w Lublinie 
 

96 

Awarią możliwą do wystąpienia jest pożar. W wyniku pożaru wystąpiłoby znaczące 

oddziaływanie na powietrze, gdyż pożar powoduję emisję związków: CO, CO2, SOx, NOx, 

lotne związki organiczne, całkowity węgiel organiczny, wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne, dioksyny, furany, pyły, w tym metale ciężkie. 

9.10 Oddziaływanie na etapie likwidacji 

Wnioskodawca nie przewiduje etapu likwidacji. Jednak w przypadku zakończenia 

działalności teren wraz z budynkiem i wyposażeniem może zostać np. w całości odsprzedany, 

wydzierżawiony bądź częściowo wynajmowany. 

Demontaż urządzeń i wyposażenia oraz prace rozbiórkowe obiektów budowlanych pod 

względem emisji ścieków, odpadów, emisji do powietrza, w tym hałasu będą zbliżone do 

etapu realizacji. Podczas prawidłowo prowadzonych prac, etap likwidacji nie będzie 

powodował znaczących oddziaływań na środowisko. 

10 OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA WARIANTU 

ALTERNATYWNEGO 

Zastosowanie wariantu alternatywnego na etapie eksploatacji wiąże się 

ze zwiększeniem emisji substancji odprowadzanych w wyniku pracy kotłów: pył TSP, ditlenek 

siarki, ditlenek węgla, tlenek węgla. Jest to wariant mniej korzystny niż wariant 

proponowany przez Wnioskodawcę. 

11 OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA WARIANTU 

NAJKORZYSTNIEJSZEGO DLA ŚRODOWISKA WRAZ Z UZASADNIENIEM 

Analizując potencjalne oddziaływanie na środowisko wariantu proponowanego przez 

Wnioskodawcę, którego zakres przedstawiony został w rozdziale nr 3 „Opis planowanego 

przedsięwzięcia”, natomiast przewidywane oddziaływanie w rozdziale nr 8 „Określenie 

przewidywanego oddziaływania…” oraz racjonalnego wariantu alternatywnego 

przedstawionego w rozdziale nr 7.2 i jego oddziaływania przedstawionego w rozdziale nr 9, 

jak również mając na uwadze porównanie wariantów przedsięwzięcia przedstawione 

w rozdziale nr 7.2.2 stwierdza się, że w przedmiotowym przypadku wariant proponowany 

przez Wnioskodawcę jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska, 

w związku z czym przewidywane oddziaływanie wariantu najkorzystniejszego dla środowiska 

jest tożsame z oddziaływaniem wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę 

i szczegółowo zostało określone w rozdziale nr 7. 
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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 

Na podstawie art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska technologia stosowana 

w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach 

powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

 stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń 

W Zakładzie nie będą stosowane substancje niebezpieczne wymienione 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu 

do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 138). 

 efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii 

Proces wytwarzania karmy będzie przeprowadzony w sposób umożliwiający jak 

najmniejsze zużycie energii. Maszyny i urządzenia będą wyposażone w wyłączniki 

umożliwiające zatrzymanie procesu.  

Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej będzie polegało na:  

– wykorzystanie żarówek oraz urządzeń energooszczędnych, 

– praca przenośników w instalacjach z napełnionym materiałem, 

– wyłączanie instalacji bezpośrednio po zakończonej pracy. 

 zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw 

Racjonalne zużycie wody będzie zapewnione poprzez: 

– opracowanie planu oszczędzania wody, 

– optymalizację wykorzystania wody, 

– monitoring zużycia wody. 

Zużycie paliw będzie na bieżąco rejestrowane i analizowane pod względem możliwości 

ograniczenia jego zużycia. 

 stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów 

Stosowanie technologii małoodpadowych: 

– w pełni wykorzystanie surowca do produkcji karmy, co sprawia, że powstaje mało 

odpadów produkcyjnych, 

– wykorzystywanie dobrej jakości surowca na bieżąco,  

– wykorzystywanie surowców na bieżąco z jak najkrótszym okresem magazynowania. 
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 rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji 

Technologia produkcji karmy została dobrana z uwzględnieniem jak najlepszych 

dostępnych technik w taki sposób, aby zminimalizować możliwe oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko. Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji został przedstawiony 

w rozdziale czwartym Raportu. 

 wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej 

Proponowane instalacje, rozwiązania, procesy i metody są od lat stosowane w innych 

zakładach tego typu na terenie kraju i w europie. 

 postęp naukowo-techniczny 

Opracowując koncepcję realizacji instalacji Wnioskodawca korzystał z doświadczeń 

innych obiektów. Planując realizację instalacji uwzględniono najnowsze technologie i postęp 

naukowy w branży spożywczej. Technologie i rozwiązania przyjęte w Zakładzie są zgodne 

z założeniami najlepszych dostępnych technik. 

Technologia planowana do zastosowania w przedmiotowym przedsięwzięciu spełniała 

będzie ww. wymagania poprzez: 

 postęp naukowo-techniczny: 

– zaproponowana technologia jest zarówno stosowana w praktyce, jak i ciągle ulepszana 

z wykorzystaniem postępu naukowo–technicznego, 

 stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń: 

– nie będą stosowane substancje mogące stanowić zagrożenie dla środowiska wskazane 

w rozporządzeniu w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 

niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 

 efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii: 

– przedsięwzięcie nie ma na celu i nie będzie wytwarzało energii, 

– zastosowanie oświetlenia energooszczędnego, 

 zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw: 

– praca urządzeń będzie tak zoptymalizowana, aby zużycie wszystkich surowców, wody, 

materiałów i paliw było na jak najniższym poziomie, 

– prowadzenie monitoringu zużywanej wody, surowców oraz paliw. 

 stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów: 
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– systematyczny przegląd urządzeń i maszyn minimalizujący możliwość wystąpienia 

odpadów, 

 wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej: 

– technologia z zastosowaniem planowanych procesów i metod jest stosowana w tego 

typu instalacjach zarówno w kraju, jak i na świecie. 

 rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji: 

– rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji z przedmiotowej instalacji został szczegółowo 

przeanalizowany w rozdziale 3 Opis planowanego przedsięwzięcia, 

– zasięg występowania emisji zanieczyszczeń z analizowanego obszaru będzie ograniczony 

do terenu przedsięwzięcia. 

12.1 OGÓLNE KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT  

Systemy zarządzania środowiskowego 

BAT 1. Aby poprawić ogólną efektywność środowiskową, w ramach BAT należy 

zapewniać opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zawierającego 

w sobie wszystkie następujące cechy i elementy: 

(i) zaangażowanie, przywództwo i odpowiedzialność kierownictwa, w tym kadry 

kierowniczej wyższego szczebla, za wdrożenie skutecznego systemu zarządzania 

środowiskowego, 

(ii) analizę obejmującą określenie kontekstu organizacji, określenie potrzeb i oczekiwań 

zainteresowanych stron, określenie cech instalacji, które wiążą się z możliwym ryzykiem dla 

środowiska (lub zdrowia ludzkiego), jak również mających zastosowanie wymogów prawnych 

dotyczących środowiska, 

(iii) opracowanie strategii ochrony środowiska, która obejmuje ciągłą poprawę 

efektywności środowiskowej instalacji, 

(iv) określenie celów i wskaźników efektywności w odniesieniu do znaczących aspektów 

środowiskowych, w tym zagwarantowanie zgodności z mającymi zastosowanie wymogami 

prawnymi, 

(v) planowanie i wdrażanie niezbędnych procedur i działań (w tym w razie potrzeby 

działań naprawczych i zapobiegawczych), aby osiągnąć cele środowiskowe i uniknąć ryzyka 

środowiskowego, 

(vi) określenie struktur, ról i obowiązków w odniesieniu do aspektów i celów 

środowiskowych oraz zapewnienie niezbędnych zasobów finansowych i ludzkich; 
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(vii) zapewnienie niezbędnych kompetencji i świadomości pracowników, których praca 

może mieć wpływ na efektywność środowiskową danej instalacji (np. poprzez przekazywanie 

informacji i szkolenia), 

(viii) komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, 

(ix) wspieranie zaangażowania pracowników w dobre praktyki zarządzania 

środowiskowego, 

(x) opracowanie i stosowanie podręcznika zarządzania oraz pisemnych procedur w celu 

kontroli działań o znaczącym oddziaływaniu na środowisko, jak również odpowiednich 

zapisów, 

(xi) skuteczne planowanie operacyjne i kontrolę procesu, 

(xii) wdrożenie odpowiednich programów konserwacji, 

(xiii) protokoły gotowości i reagowania na wypadek sytuacji wyjątkowej, w tym 

zapobieganie niekorzystnemu oddziaływaniu (na środowisko) sytuacji wyjątkowych lub 

ograniczanie ich negatywnych skutków, 

(xiv) w przypadku (ponownego) zaprojektowania (nowej) instalacji lub jej części, 

uwzględnienie jej oddziaływania na środowisko w trakcie użytkowania, co obejmuje budowę, 

konserwację, eksploatację i likwidację, 

(xv) program monitorowania i pomiarów, w stosownych przypadkach, z odpowiednimi 

informacjami można zapoznać się w sprawozdaniu referencyjnym dotyczącym 

monitorowania emisji do powietrza i wody przez instalacje IED, 

(xvi) regularne stosowanie sektorowej analizy porównawczej, 

(xvii) okresowe niezależne (o ile to możliwe) audyty wewnętrzne i okresowe niezależne 

audyty zewnętrzne w celu oceny efektywności środowiskowej i ustalenia, czy system 

zarządzania środowiskowego jest zgodny z zaplanowanymi rozwiązaniami i czy odpowiednio 

go wdrożono i utrzymywano, 

(xviii) ocenę przyczyn niezgodności, wdrażanie działań naprawczych w odpowiedzi na 

przypadki niezgodności, przegląd skuteczności działań naprawczych oraz ustalenie, czy 

podobne niezgodności istnieją lub mogą potencjalnie wystąpić, 

(xix) okresowy przegląd systemu zarządzania środowiskowego przeprowadzany przez 

kadrę kierowniczą wyższego szczebla pod kątem jego stałej przydatności, prawidłowości 

i skuteczności, 

(xx) monitorowanie i uwzględnianie rozwoju czystszych technik. 

Warunek zostanie spełniony. 
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BAT 2. Aby zwiększyć efektywne gospodarowanie zasobami i ograniczyć emisje, 

w ramach BAT należy zawrzeć postanowienia dotyczące ustanowienia, utrzymywania 

i regularnego dokonywania przeglądu (również w przypadku wystąpienia istotnej zmiany) 

wykazu zużycia wody, energii i surowców oraz strumieni ścieków i gazów odlotowych 

w ramach systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), który obejmuje wszystkie 

określone poniżej elementy. 

I. Informacje na temat procesów produkcji żywności, napojów i mleka, w tym: 

a) uproszczone schematy sekwencji procesów pokazujące pochodzenie emisji, 

b) opisy technik zintegrowanych oraz technik oczyszczania ścieków/gazów odlotowych 

w celu zapobiegania emisjom lub ich ograniczania, w tym ich efektywność. 

II. Informacja o zużyciu i wykorzystaniu wody (np. schematy przepływu i bilanse masy 

wody) oraz określenie działań mających na celu zmniejszenie zużycia wody i ilości ścieków 

(zob. BAT 7). 

III. Informacje na temat ilości i cech charakterystycznych strumieni ścieków, takie jak: 

a) wartości średnie i zmienność przepływu oraz pH i temperatura, 

b) średnie stężenie i wartości ładunków odpowiednich zanieczyszczeń/parametrów 

(np. OWO lub ChZT, związki azotu, fosforu, chlorku, przewodność właściwa) oraz ich 

zmienność. 

IV. Informacje na temat cech charakterystycznych strumieni gazów odlotowych, takie 

jak: 

a) wartości średnie i zmienność przepływu oraz temperatury, 

b) średnie stężenie i wartości ładunków odpowiednich zanieczyszczeń/parametrów 

(np.: pyłu, całkowitego LZO, CO, NOX, SOX) i ich zmienność, 

c) obecność innych substancji, które mogą mieć wpływ na układ oczyszczania gazów 

odlotowych lub bezpieczeństwo zespołu urządzeń (np. tlenu, pary wodnej, pyłu). 

V. Informacje na temat zużycia i wykorzystania energii, ilości użytych surowców, a także 

ilości i cech charakterystycznych wytworzonych pozostałości oraz określenie działań na rzecz 

ciągłej poprawy w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami (zob. np.: BAT 6 i BAT 

10). 

VI. Określenie i wdrożenie odpowiedniej strategii monitorowania w celu zwiększenia 

efektywnego gospodarowania zasobami, z uwzględnieniem zużycia energii, wody 

i surowców. Monitorowanie może obejmować bezpośrednie pomiary, obliczenia lub zapisy 

z odpowiednią częstotliwością. Monitorowanie jest prowadzone na najbardziej 

odpowiednim poziomie (np. na poziomie procesu lub zespołu urządzeń/instalacji). 
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BAT zostanie spełniony 

Monitorowanie 

BAT 3. 

BAT 3. W przypadku odnośnych emisji do wody określonych w wykazie strumieni 

ścieków (zob. BAT 2), w ramach BAT należy monitorować kluczowe parametry procesu 

(w tym stale monitorować przepływ ścieków, pH i temperaturę) w kluczowych lokalizacjach 

(np. na wlocie lub na wylocie z obróbki wstępnej, na wlocie do końcowego oczyszczania, 

w punkcie, w którym emisja opuszcza instalację). 

BAT 3 będzie spełniony poprzez prowadzenie bieżącego monitoringu parametrów linii 

technologicznej oraz oczyszczania ścieków natychmiast eliminując wszelkie odstępstwa od 

norm produkcji oraz parametrów odprowadzanych ścieków. 

BAT 4.  

BAT 4. W ramach BAT należy monitorować emisje do wody co najmniej z podaną 

poniżej częstotliwością i zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN są niedostępne, w ramach 

BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy 

zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej. 

W przedmiotowym przypadku BAT 4 nie dotyczy - odbiornikiem ścieków będzie 

kanalizacja będąca własnością innego podmiotu (kanalizacja gminna), przedmiotowe ścieki 

nie będą odprowadzane do wód, chlorki nie zostały zidentyfikowane jako substancja istotna 

w strumieniu ścieków. 

Substancja/parametr Normy 
Minimalna częstotliwość 

monitorowania (1) 

Monitorowanie 

powiązane z 

Chemiczne zapotrzebowanie na 

tlen (ChZT) (2) (3) 
Brak dostępnej normy EN 

Raz dziennie (4) 

BAT 12 

Azot ogólny (TN) (2) 

Dostępne różne normy EN 

(np. EN 12260, EN ISO 11905-

1) 

 

Ogólny węgiel organiczny 

(OWO) (2) (3) 
EN 1484  

Fosfor ogólny (TP) (2) 

Dostępne różne normy EN 

(np. EN 

ISO 6878, EN ISO 15681-1 i -

2, ENISO 11885) 

 

Zawiesina ogólna (TSS) (2) EN 872  

Biochemiczne zapotrzebowanie 

na tlen (BZTn) (2) 
EN 1899-1 Raz w miesiącu  
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Chlorki (Cl-) 

Dostępne różne normy EN 

(np. EN ISO 10304-1, EN ISO 

15682) 

Raz w miesiącu - 

(1) Monitorowanie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dana substancja została zidentyfikowana jako istotna w 

strumieniu ścieków na podstawie wykazu, o którym mowa w BAT 2. 
(2) Monitorowanie ma zastosowanie tylko w przypadku zrzutu bezpośredniego do odbiornika wodnego. 
(3) Monitorowanie OWO i ChZT są alternatywne. Monitorowanie OWO jest preferowanym wariantem ponieważ 

nie wiąże się z wykorzystaniem bardzo toksycznych związków. 
(4) Jeżeli dowiedziono, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne, można zmniejszyć częstotliwość 

monitorowania; monitorowanie należy jednak przeprowadzać w każdym przypadku co najmniej raz na miesiąc. 

BAT 5. W ramach BAT należy monitorować emisje zorganizowane do powietrza co 

najmniej z podaną poniżej częstotliwością i zgodnie z normami EN. 

Substancja/parametr Sektor Szczegółowy proces Normy 

Minimalna 

częstotliwość 

monitorowania 
(1) 

Monitorowanie 

powiązane z 

Pył 

Pasza 

Suszenie paszy zielonej 

EN 

13284-1 

Raz na trzy 

miesiące (2) 
BAT 17 

Mielenie i chłodzenie 

granulatu przy 

produkcji mieszanek 

paszowych 

Raz w roku BAT 17 

Ekstruzja suchej 

karmy dla zwierząt 

domowych 

Raz w roku BAT 17 

Piwowarstwo 

Obróbka i 

przetwarzanie słodu i 

dodatków 

Raz w roku BAT 20 

Mleczarstwo Procesy suszenia Raz w roku BAT 23 

Młynarstwo 
Czyszczenie i 

mielenie ziarna 
Raz w roku BAT 28 

Przetwarzanie 

nasion oleistych i 

rafinacja oleju 

roślinnego 

Przetwarzanie i 

przygotowywanie 

nasion, suszenie i 

chłodzenie mączki 
Raz w roku 

BAT 31 

Produkcja skrobi 
Suszenie skrobi, białka i 

włókna pokarmowego 
BAT 34 

Produkcja cukru 
Suszenie wysłodków 

buraczanych 
Raz w miesiącu (2) BAT 36 
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PM2,5 i PM10 Produkcja cukru 
Suszenie wysłodków 

buraczanych 

EN ISO 

23210 
Raz w roku BAT 36 

Całkowite LZO 

Przetwórstwo ryb, 

skorupiaków, 

mięczaków i innych 

bezkręgowców 

wodnych 

Komory wędzarnicze 

EN 

12619 

Raz w roku 

BAT 26 

Przetwórstwo 

mięsne 
Komory wędzarnicze BAT 29 

Przetwarzanie 

nasion 

oleistych i rafinacja 

oleju 

roślinnego (3) 

- - 

Produkcja cukru 

Suszenie wysłodków 

buraczanych w 

wysokiej 

temperaturze 

Raz w roku - 

NOX 

Przetwórstwo 

mięsne (4) 

Komory 

wędzarnicze 
EN 

14792 

Raz w roku 

- 

Produkcja cukru 

Suszenie wysłodków 

buraczanych w wysokiej 

temperaturze 

 

CO 

Przetwórstwo 

mięsne (4) 
Komory wędzarnicze 

EN 

15058 

 

Produkcja cukru 

Suszenie wysłodków 

buraczanych w wysokiej 

temperaturze 

 

SOX Produkcja cukru 

Suszenie wysłodków 

buraczanych bez użycia 

gazu ziemnego 

EN 

14791 

Dwa razy w roku 
(2) 

BAT 37 

(1) Pomiary są przeprowadzane w najwyższym oczekiwanym stanie emisji w normalnych warunkach 

eksploatacji. 
(2) Jeżeli dowiedziono, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne, można zmniejszyć częstotliwość 

monitorowania; monitorowanie należy jednak przeprowadzać w każdym przypadku co najmniej raz na rok. 
(3) Pomiary są przeprowadzane w trakcie dwudniowej kampanii. 
(4) Monitorowanie ma miejsce wyłącznie w przypadku stosowania utleniacza termicznego. 

 

Produkcja karmy będzie odbywać się na mokro, BAT 5 nie dotyczy. 
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Efektywność energetyczna 

BAT 6. Aby zwiększyć efektywność energetyczną, w ramach BAT należy stosować BAT 6a 

oraz odpowiednią kombinację wspólnych technik wymienionych poniżej w technice b. 
Technika Opis 

Plan racjonalizacji zużycia 

energii 

Plan racjonalizacji zużycia energii, jako element systemu zarządzania 

środowiskowego (zob. BAT 1), obejmuje definiowanie i obliczanie określonego 

zużycia energii w ramach działania (lub działań), ustalanie kluczowych 

wskaźników skuteczności działania w skali rocznej (na przykład konkretne 

zużycie energii) oraz planowanie okresowych celów usprawniania i 

powiązanych działań. Plan dostosowuje się do specyfiki instalacji. 

Wykorzystanie 

powszechnie stosowanych 

technik 

Powszechnie stosowane techniki obejmują między innymi: 

- regulację i kontrolę palnika, 

- kogenerację, 

- energooszczędne silniki, 

- odzysk ciepła przy użyciu wymienników ciepła lub pomp ciepła (w tym 

mechanicznej rekompresji oparów), 

- oświetlenie, 

- ograniczenie do minimum emisji z kotła, 

- optymalizację systemów dystrybucji pary, 

- wstępne podgrzewanie wody zasilającej (w tym korzystanie z 

ekonomizerów), 

- systemy kontroli procesów, 

- ograniczenie wycieków sprężonego powietrza z układu, 

- ograniczenie utraty ciepła dzięki izolacji, 

- napędy o zmiennej prędkości, 

- odparowywanie wielostopniowe, 

- wykorzystanie energii słonecznej. 

Dalsze sektorowe techniki zwiększania efektywności energetycznej podano w sekcjach 

2-13 niniejszych konkluzji dotyczących BAT. 

Zużycie wody i przepływ zrzutów ścieków 

BAT 7 

BAT 7. Aby ograniczyć zużycie wody i objętość odprowadzanych ścieków, w ramach BAT 

należy stosować BAT 7a i jedną z poniższych technik wymienionych w lit. b-k lub ich 

kombinację. 

BAT 7 będzie spełniony. 

W przedmiotowym przypadku BAT 7a nie może mieć zastosowania ze względu na 

wymogi w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności. 

BAT 7 będzie spełniony poprzez zastosowanie technik:  
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– ścieki technologiczne przed odprowadzeniem do odbiornika - sieci miejskiej poddawane 

będą oczyszczaniu na terenie zakładu, 

– urządzenia i strefy produkcyjne zaprojektowane zostały przez specjalistów 

z uwzględnieniem zoptymalizowania i łatwości utrzymania czystości, czyszczenie 

elementów linii z zachowaniem wymogów w zakresie higieny. 
Technika Opis Zastosowanie 

Wspólne techniki 

a 
Recykling lub ponowne 

wykorzystanie wody 

Recykling lub ponowne wykorzystanie ścieków 
(poprzedzone lub nie przez uzdatnianie wody), 
np. w celu czyszczenia, mycia, chłodzenia lub 

samego procesu. Może nie mieć zastosowania 
ze względu na wymogi w 

zakresie higieny i 
bezpieczeństwa żywności. 

b 
Optymalizacja przepływu 

wody 

Użycie urządzeń kontrolujących, np. fotoogniw, 
zaworów przepływowych, zaworów 

termostatycznych, w celu automatycznego 
regulowania przepływu wody. 

c 
Optymalizacja dysz wodnych 

i węży 
Stosowanie właściwej liczby i właściwego 

usytuowania dysz; regulacja ciśnienia wody. 

d Rozdzielenie strumieni wody 

Strumienie wody, które nie wymagają 
oczyszczania (np. niezanieczyszczona woda 

chłodząca lub niezanieczyszczona woda 
odpływowa), oddzielane są od ścieków, które 

muszą zostać poddane oczyszczaniu, 
umożliwiając w ten sposób recykling 

niezanieczyszczonej wody. 

Oddzielanie 
niezanieczyszczonych wód 
opadowych może nie mieć 
zastosowania w przypadku 

istniejących systemów 
zbierania ścieków. 

Techniki związane z czyszczeniem 

e Suche oczyszczanie 

Usunięcie jak największej ilości materiałów 
odpadowych z surowców i urządzeń, zanim 

zostaną one oczyszczone przy pomocy cieczy, 
np. za pomocą sprężonego powietrza, systemów 

próżniowych lub oddzielaczy kropel z osłoną 
sitową. 

Zastosowanie ogólne. 

f 
System opróżniania rur 

(pigowania) 

Korzystanie z systemu wykonanego z wyrzutni, 
oddzielaczy, urządzeń wykorzystujących 

sprężone powietrze i pocisków (określanych 
również jako "pigi", np. wykonanych z tworzywa 

sztucznego lub w zawiesinie lodowej) do 
czyszczenia rur. Zadaniem zaworów typu in-line 
jest umożliwienie pigom przejście przez system 
rurociągu oraz oddzielenie produktu i wody do 

płukania. 

g 
Czyszczenie 

wysokociśnieniowe 
Spryskiwanie powierzchni wodą pod ciśnieniem 

o wartości od 15 do 150 bar. 

Może nie mieć zastosowania 
ze względu na wymogi 

dotyczące zdrowia i 
bezpieczeństwa. 
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h 

Optymalizacja dawkowania 

substancji chemicznej i wody w 

systemie mycia mechanicznego 

sterowanego automatycznie w 

obiegu zamkniętym (CIP) 

Optymalizacja projektu CIP i pomiar zmętnienia, 

konduktywności, temperatury lub pH w celu 

dawkowania ciepłej wody i chemikaliów w 

zoptymalizowanych ilościach. 

Zastosowanie ogólne. i 

Mycie pianowe pod niskim 

ciśnieniem z wykorzystaniem 

piany lub żelu 

Wykorzystanie pianki niskociśnieniowej lub żelu do 

czyszczenia ścian, podłóg lub powierzchni urządzeń. 

j 

Zoptymalizowane projektowanie 

i konstruowanie urządzeń i stref 

produkcyjnych 

Urządzenia i strefy produkcyjne są zaprojektowane i 

skonstruowane w sposób ułatwiający czyszczenie. 

Przy optymalizacji projektu i konstrukcji uwzględnia 

się wymogi w zakresie higieny. 

k 
Jak najszybsze czyszczenie 

sprzętu 

Czyszczenie odbywa się jak najszybciej po użyciu 

sprzętu w celu zapobiegnięcia stwardnieniu odpadów. 

 

Substancje szkodliwe 

BAT 8. Aby zapobiec stosowaniu substancji szkodliwych lub je ograniczyć, np. przy 

czyszczeniu lub odkażaniu, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich 

kombinację. 
 Technika Opis 

a 
Właściwy dobór chemikaliów używanych 

do czyszczenia lub środków 
dezynfekujących 

Unikanie lub ograniczanie do minimum stosowania 
chemikaliów używanych do czyszczenia lub środków 

dezynfekujących, które są szkodliwe dla środowiska wodnego, 
w szczególności substancji priorytetowych uwzględnionych w 

dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
(1)(ramowa dyrektywa wodna). Przy doborze substancji 

uwzględnia się wymogi w zakresie higieny i bezpieczeństwa 
żywności. 

b 

Ponowne użycie chemikaliów używanych 
do czyszczenia w systemie mycia 

mechanicznego sterowanego 
automatycznie w obiegu zamkniętym 

(CIP) 

Zbieranie i ponowne wykorzystanie chemikaliów używanych do 
czyszczenia w CIP. Przy ponownym wykorzystaniu chemikaliów 
używanych do czyszczenia uwzględnia się wymogi w zakresie 

higieny i bezpieczeństwa żywności. 

c Suche oczyszczanie Zob. BAT 7e. 

d 
Zoptymalizowane projektowanie i 

konstruowanie urządzeń i stref 
produkcyjnych 

Zob. BAT 7j. 

(1) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1). 
 

BAT 9. Aby zapobiec występowaniu emisji substancji zubożających warstwę ozonową 

oraz substancji o wysokim współczynniku globalnego ocieplenia uwalnianych wskutek 
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chłodzenia i mrożenia, w ramach BAT należy stosować czynniki chłodnicze bez potencjału 

niszczenia ozonu i o niskim współczynniku globalnego ocieplenia. 

Opis 

Do odpowiednich czynników chłodniczych zalicza się wodę, dwutlenek węgla lub 

amoniak. 

Efektywne gospodarowanie zasobami 

BAT 10. Aby zwiększyć efektywne gospodarowanie zasobami, w ramach BAT należy 

stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację. 
Technika Opis Zastosowanie 

Rozkład beztlenowy 

Przetwarzanie pozostałości 
ulegających biodegradacji przez 

mikroorganizmy bez udziału tlenu, 
w wyniku czego powstają biogazy 

i produkty pofermentacyjne. 
Biogaz wykorzystywany jest jako 

paliwo, np. w silniku gazowym lub 
w kotle. Produkty 

pofermentacyjne mogą być 
stosowane np. jako polepszacz 

gleby. 

Może nie mieć zastosowania w związku 
z ilością lub charakterem pozostałości. 

Wykorzystanie 
pozostałości 

Wykorzystuje się pozostałości, 
np. jako paszę. 

Może nie mieć zastosowania ze względu na 
wymogi prawne. 

Oddzielanie 
pozostałości 

Oddzielanie pozostałości, np. za 
pomocą dokładnie 

rozmieszczonych osłon 
przeciwrozbryzgowych, krat, klap, 

oddzielaczy kropel, tac 
ociekowych i rynienek. 

Zastosowanie ogólne. 

Odzysk i ponowne 
wykorzystywanie 

pozostałości z 
pasteryzatora 

Pozostałości z pasteryzatorów są 
ponownie wprowadzane do 

urządzenia mieszającego i w ten 
sposób są ponownie 

wykorzystywane jako surowce. 

Ma zastosowanie wyłącznie do płynnych 
produktów spożywczych. 

Odzysk fosforu w 
postaci struwitu Zob. BAT 12g. 

Ma zastosowanie wyłącznie do strumieni 
ścieków o wysokiej całkowitej zawartości 
fosforu (np. powyżej 50 mg/l) i znaczącym 

przepływie. 
BAT nie dotyczy - zawartość fosforu do 3 mg/l 

Wykorzystywanie 
ścieków do nawożenia 

gleb 

Po przeprowadzeniu 
odpowiedniego procesu 

oczyszczania ścieki są stosowane 
do nawożenia gleb w celu 
wykorzystania substancji 

biogennych lub użycia wody. 

Znajduje zastosowanie wyłącznie w 
przypadku udowodnionych korzyści 

agronomicznych, potwierdzonego niskiego 
poziomu zanieczyszczenia i braku 

negatywnego wpływu na środowisko (np. na 
glebę, wody gruntowe i powierzchniowe). 

Możliwość zastosowania może być 
ograniczona ze względu na ograniczoną 

dostępność odpowiednich terenów 
przylegających do danej instalacji. 
Możliwość zastosowania może być 
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ograniczona z uwagi na glebę i lokalne warunki 
klimatyczne (np. w przypadku wilgotnych lub 

zamarzniętych pól) lub ze względu na 
prawodawstwo. 

BAT nie ma zastosowania Brak odpowiednich 
terenów przylegających do terenu 

przedsięwzięcia 
Inne sektorowe techniki ograniczania ilości odpadów wysyłanych do unieszkodliwienia 

podane są w sekcjach 3.3, 4.3 oraz 5.1 niniejszych konkluzji dotyczących BAT. 

Nie dotyczy. 

Emisje do wody 

BAT 11. 

BAT 11. Aby zapobiec niekontrolowanym emisjom do wody, w ramach BAT należy 

zapewnić odpowiednią pojemność zbiornika buforowego ścieków. 

BAT 11 nie dotyczy nie jest planowane odprowadzanie ścieków do wód. Ścieki z zakładu 

odprowadzane będą do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, 

na podstawie wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. 

W zakładzie planowana jest oczyszczalnia, w której przed odprowadzeniem ścieków do 

kanalizacji miejskiej stosowane będą procesy fizyczne oraz flotacja. 

Opis 

Odpowiednia pojemność zbiornika buforowego określana jest na podstawie oceny 

ryzyka (z uwzględnieniem np. rodzaju substancji zanieczyszczających, ich wpływu na dalsze 

oczyszczanie ścieków oraz przyjmującego środowiska). 

Ścieki z tego zbiornika buforowego są odprowadzane po zastosowaniu odpowiednich 

środków (np. monitorowanie, oczyszczanie, ponowne użycie). 

Zastosowanie 

W przypadku istniejących zespołów urządzeń technika ta może nie mieć zastosowania 

ze względu na brak miejsca lub konstrukcję systemu zbierania ścieków. 

BAT 12 

BAT 12. Aby ograniczyć emisje do wody, w ramach BAT należy stosować odpowiednią 

kombinację technik podanych poniżej. 

W przedmiotowym przypadku BAT 12 nie ma zastosowania - nie jest planowane 

odprowadzanie ścieków do wód/ odbiornika wodnego. Ścieki z zakładu odprowadzane będą 

do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, na podstawie 

wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. 

W zakładzie planowana jest oczyszczalnia, w której przed odprowadzeniem ścieków do 

kanalizacji miejskiej stosowane będą procesy fizyczne oraz flotacja. 
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Technika 

Typowe docelowe 
substancje 

zanieczyszczające 
Zastosowanie 

Ostateczne usuwanie substancji stałych 

a Wyrównywanie 
Wszystkie substancje 
zanieczyszczające  

b Neutralizacja Kwasy, zasady Zastosowanie ogólne. 

c Oddzielanie fizyczne, np. kraty, sita, piaskowniki, 
separatory tłuszczów/ olejów lub osadniki wstępne 

Ogólnie ciała stałe, 
zawiesiny ciał stałych, 
olej/tłuszcz 

 

Oczyszczanie tlenowe lub beztlenowe (oczyszczanie wtórne) 

d 

Oczyszczanie tlenowe lub beztlenowe (oczyszczanie 
wtórne), np. proces osadu czynnego, laguna aerobowa, 
proces oczyszczania z zastosowaniem reaktora 
beztlenowego ze złożem zawieszonym (UASB), 
beztlenowy proces kontaktowy, bioreaktor 
membranowy 

Związki organiczne 
ulegające biodegradacji Zastosowanie ogólne. 

Usuwanie azotu 

e Nitryfikacja lub denitryfikacja Azot ogólny, 
amon/amoniak 

Nitryfikacji nie można stosować w 
przypadku wysokiego stężenia chlorków 
(np. ponad 10 g/l). Nitryfikacji nie 
można stosować, gdy temperatura 
ścieków jest niska (np. poniżej 12 °C). 

f Częściowa nitryfikacja - beztlenowe utlenianie amonu 
Nie można stosować, gdy temperatura 
ścieków jest niska. 

Odzysk lub usuwanie fosforu  

g Odzysk fosforu w postaci struwitu 

Fosfor ogólny 

Ma zastosowanie wyłącznie do 
strumieni ścieków o wysokiej całkowitej 
zawartości fosforu (np. powyżej 50 
mg/l) i znaczącym przepływie. 

h Strącanie Zastosowanie ogólne. 

i Proces wysokoefektywnego biologicznego usuwania 
fosforu 

 

Ostateczne usuwanie substancji stałych 

j Koagulacja i flokulacja 

Zawiesina ogólna 

Zastosowanie ogólne. 

k Sedymentacja  

l Filtracja (np. filtrowanie przez piasek, mikrofiltracja, 
ultrafiltracja) 

 

m Flotacja  
(1) Opis przedmiotowych technik przedstawiono w sekcji 14.1. 

 

Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) dla emisji do wody przedstawione w tabeli 

odnoszą się do bezpośrednich emisji do odbiornika wodnego – nie ma zastosowanie. 

Wszystkie BAT-AEL stosuje się w punkcie, w którym emisja opuszcza instalację. 

Parametr BAT-AEL (1) (2) (średnia dobowa) 

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) (3) (4) 25-100 mg/l (5) 

Zawiesina ogólna 4-50 mg/l (6) 
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Azot ogólny 2-20 mg/l (7) (8) 

Fosfor ogólny 0,2-2 mg/l (9) 

(1) Wartości BAT-AEL nie mają zastosowania do emisji pochodzących z młynarstwa, przetwarzania paszy 
zielonej oraz produkcji suchej karmy dla zwierząt domowych i mieszanek paszowych. 
(2) Wartości BAT-AEL mogą nie mieć zastosowania do produkcji kwasu cytrynowego lub drożdży. 
(3) Nie istnieje BAT-AEL mający zastosowanie w odniesieniu do biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT). 
Orientacyjnie, średni roczny poziom BZT5 w ściekach z biologicznej oczyszczalni ścieków wynosi zasadniczo ≤ 20 
mg/l. 
(4) Wartość BAT-AEL dla ChZT może zostać zastąpiona przez wartość BAT-AEL dla OWO. Korelacja między ChZT i 
OWO jest opracowywana w poszczególnych przypadkach. BAT-AEL dla OWO jest preferowanym wariantem, 
ponieważ jego monitorowanie nie wiąże się z wykorzystaniem bardzo toksycznych związków. 
(5) Górne granice przedziału wynoszą: 

- 125 mg/l dla mleczarni, 

- 120 mg/l dla instalacji przetwórstwa owoców i warzyw, 
- 200 mg/l dla instalacji do przetwarzania nasion oleistych i rafinowania olejów roślinnych, 

- 185 mg/l dla instalacji do produkcji skrobi, 

- 155 mg/l dla instalacji do produkcji cukru,jako średnie dobowe tylko wtedy, gdy skuteczność redukcji emisji 
wynosi ≥ 95% jako średnia roczna lub średnia w okresie produkcji. 
(6) Dolną granicę przedziału uzyskuje się zazwyczaj przy zastosowaniu filtracji (np. filtracja przez piasek, 
mikrofiltracja, bioreaktor membranowy), natomiast górną granicę przedziału uzyskuje się zazwyczaj przy 
zastosowaniu jedynie sedymentacji. 
(7) Górna granica przedziału wynosi 30 mg/l jako średnia dobowa tylko wtedy, gdy skuteczność redukcji emisji 
wynosi ≥ 80 % jako średnia roczna lub średnia w okresie produkcji. 
(8) Wartość BAT-AEL może nie mieć zastosowania w przypadku niskiej temperatury ścieków (np. poniżej 12 °C), 
która utrzymuje się przez dłuższy czas. 
(9) Górne granice przedziału wynoszą: 

- 4 mg/l dla mleczarni i instalacji do produkcji skrobi, wytwarzających zmodyfikowaną lub hydrolizowaną 
skrobię, 

- 5 mg/l dla instalacji przetwórstwa owoców i warzyw, 
- 10 mg/l dla instalacji do przetwarzania nasion oleistych i rafinowania olejów roślinnych, rozszczepiających 
sopstok,jako średnie dobowe tylko wtedy, gdy skuteczność redukcji emisji wynosi ≥ 95 % jako średnia roczna 
lub średnia w okresie produkcji. 

Powiązany monitoring opisano w BAT 4. 

Hałas 

BAT 13. Aby zapobiec występowaniu emisji hałasu lub, jeżeli jest to niemożliwe, 

ograniczyć je, w ramach BAT należy opracować, wdrożyć i regularnie przeglądać plan 

zarządzania hałasem, jako część systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), który 

obejmuje wszystkie następujące elementy: 

– protokół zawierający działania i harmonogram, 

– protokół monitorowania emisji hałasu, 

– protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia hałasu, np. skargi, 
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– program ograniczania hałasu mający na celu identyfikację jego źródeł, pomiar lub 

szacowanie narażenia na hałas i wibracje, określenie udziału poszczególnych źródeł 

i wdrożenie środków zapobiegawczych lub ograniczających. 

Zastosowanie 

BAT 13 ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w których oczekuje się, że obiekty 

wrażliwe odczują dokuczliwość hałasu lub gdy jego występowanie zostało udowodnione. 

BAT 13 nie ma zastosowania - przeprowadzona analiza akustyczna wykazała brak 

oddziaływań na tereny oraz obiekty podlegające ochronie akustycznej. 

BAT 14 

BAT 14. Aby zapobiec emisjom hałasu lub, jeżeli jest to niemożliwe, ograniczyć je, 

w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację. 

W ramach BAT 14, aby zapobiec emisjom hałasu oraz ograniczyć emisje, których 

wyeliminowanie jest niemożliwe na etapie projektu uwzględniono położenie terenów 

potencjalnie chronionych akustycznie (ogrody działkowe zlokalizowane na terenach 

kolejowych – zasadniczo nie podlegające ochronie akustycznej) od strony południowo-

wschodniej zakład zaplanowano na terenie o przeznaczeniu przemysłowym, w oddaleniu od 

terenów chronionych akustycznie, ponadto większość wjazdów/ wyjazdów, urządzeń 

pomocniczych zaplanowano od strony północnej hali tym samym wykorzystując 

przedmiotową halę jako ekran akustyczny dla terenów ogrodów działkowych. 

W hali planowane jest zastosowanie doków załadowczych z rękawami uszczelniającymi 

co ograniczało będzie misję hałasu przez otwarte bramy. 

Hala wykonana będzie z materiałów o wysokiej szczelności akustycznej. 
Technika Opis Zastosowanie 

a 

Właściwa 
lokalizacja 
urządzeń 

i budynków 

Poziomy hałasu można ograniczyć, zwiększając 
odległość między źródłem emisji a punktem 
odbioru, wykorzystując budynki jako ekrany 

chroniące przed hałasem oraz zmieniając 
umiejscowienie wejść i wyjść do budynków. 

W przypadku istniejących zespołów 
urządzeń przenoszenie sprzętu 
i wyjść lub wejść do budynków 
może nie mieć zastosowania 
z powodu braku miejsca lub 

nadmiernych kosztów. 

b Środki 
operacyjne 

Obejmuje to: 
I. udoskonaloną kontrolę i konserwację urządzeń; 
II. w miarę możliwości, zamykanie drzwi i okien na 

terenach zamkniętych; 
III. obsługę urządzeń przez doświadczony 

personel; 
IV. w miarę możliwości, unikanie 

przeprowadzania hałaśliwej działalności w nocy; 
V. zapewnienie ograniczenia emisji hałasu, np. 

podczas czynności konserwacyjnych. 

Zastosowanie ogólne. 
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c Mało hałaśliwy 
sprzęt 

Obejmuje to ciche sprężarki, pompy i 
wentylatory. 

Zastosowano ciche urządzenia – 
o niskich poziomach mocy 

akustycznej 

d Urządzenia do 
kontroli hałasu 

Obejmuje to: 
i. reduktory hałasu; ii. wytłumienie urządzeń; iii. 

obudowanie hałaśliwych urządzeń; iv. 
zastosowanie izolacji dźwiękoszczelnej budynków. 

Może nie mieć zastosowania do 
istniejących zespołów urządzeń ze 

względu na brak miejsca. 

e Redukcja hałasu 
Umieszczenie bariery między źródłami emisji a 
punktami odbioru (na przykład chroniące przed 

hałasem ściany, nasypy i budynki). 

Ma zastosowanie jedynie do 
istniejących zespołów urządzeń, 
ponieważ konstrukcja nowych 
zespołów urządzeń powinna 

sprawić, że technika ta stanie się 
zbędna. W przypadku istniejących 
zespołów urządzeń umieszczanie 

barier może nie mieć zastosowania 
ze względu na brak miejsca. 

 

Odory 

BAT 15. Aby zapobiec występowaniu emisji odorów lub, jeżeli jest to niemożliwe, 

ograniczyć je, w ramach BAT należy opracować, wdrożyć i regularnie przeglądać plan 

zarządzania odorami, jako część systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), który 

obejmuje wszystkie następujące elementy: 

- protokół zawierający działania i harmonogram, 

- protokół monitorowania odorów. Można go uzupełnić pomiarem/oszacowaniem 

narażenia na odory lub oszacowaniem skutków takiego narażenia, 

- protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia odorów, np. skargi, 

- program zapobiegania występowaniu odorów i ich ograniczania, mający na celu 

określenie ich źródeł; pomiar/ oszacowanie narażenia na odory; określenie udziału 

poszczególnych źródeł; oraz wdrożenie środków zapobiegawczych lub ograniczających. 

Zastosowanie 

BAT 15 ma zastosowanie tylko w przypadkach, w których oczekuje się, że obiekty 

wrażliwe odczują dokuczliwość odoru lub gdy jego występowanie zostało stwierdzone. Nie 

przewiduje się powstawania odorów na terenie planowanego przedsięwzięcia. 

KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO PASZ DLA ZWIERZĄT 

Konkluzje dotyczące BAT przedstawione w niniejszej sekcji mają zastosowanie do pasz 

dla zwierząt. Mają one zastosowanie w uzupełnieniu do ogólnych konkluzji dotyczących BAT 

podanych w sekcji 1. 
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Mieszanka paszowa/karma dla zwierząt domowych 

Ogólne techniki zwiększania efektywności energetycznej podano w sekcji 1.3 niniejszych 

konkluzji dotyczących BAT. W poniższej tabeli przedstawiono wskaźnikowe poziomy 

efektywności środowiskowej. 

Wskaźnikowe poziomy efektywności środowiskowej w odniesieniu do określonego 

zużycia energii 

Produkt Jednostka 
Określone zużycie energii (średnia 

roczna) 

Mieszanka paszowa 

MWh/t produktów 

0,01-0,10 (1) (2) (3) 

Sucha karma dla zwierząt domowych 0,39 - 0,50 

Wilgotna karma dla zwierząt 
domowych 

0,33 - 0,85 

(1) Dolną granicę przedziału można osiągnąć, nie stosując granulowania. 
(2) Określony poziom zużycia energii może nie mieć zastosowania w przypadku wykorzystania ryb i innych 
zwierząt wodnych jako surowców. 
(3) Górna granica przedziału wynosi 0,12 MWh/t produktów dla instalacji zlokalizowanych w zimnym klimacie 
lub przy obróbce cieplnej w celu dekontaminacji w przypadku skażenia salmonellą. 

Ilość zużytej energii w odniesieniu do jednostki produkcji zgodnie z danymi od 

Wnioskodawcy wynosiła będzie 0,11 MWh/t produktów (9152 MWh /83520 t) – dzięki 

zastosowaniu rozwiązań ograniczających zużycie energii zużycie będzie niższe niż zalecany – 

Bat będzie spełniony. 

Pasza zielona 

BAT 16. Aby zwiększyć efektywność energetyczną w przetwarzaniu paszy zielonej, 

w ramach BAT należy stosować odpowiednią kombinację technik określonych w BAT 6 oraz 

technik określonych poniżej. 

Technika Opis Zastosowanie 

a 
Wykorzystanie zielonki 
wstępnie odwadnianej 

Wykorzystanie pasz, które zostały poddane 
wstępnemu suszeniu (np. poprzez 

przewiędnięcie na płasko). 

Nie ma zastosowania 
w przypadku procesu 

mokrego. 

b 
Recykling gazów odlotowych z 

suszarni 
Wstrzykiwanie gazów odlotowych z cyklonu do 

palnika suszarni. 
 

c 
Wykorzystanie ciepła 

odpadowego do wstępnego 
osuszenia 

Ciepło pary wylotowej z suszarni 
wysokotemperaturowych jest wykorzystywane 

do wstępnego osuszenia części lub całości 
paszy zielonej. 

Zastosowanie ogólne. 

BAT 16 nie dotyczy. 

Zużycie wody i przepływ zrzutów ścieków 

Ogólne techniki ograniczania zużycia wody i ilości przepływu zrzutów ścieków 

przedstawiono w sekcji 1.4 konkluzji dotyczących BAT. W poniższej tabeli przedstawiono 
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wskaźnikowy poziom efektywności środowiskowej w odniesieniu do określonego przepływu 

zrzutów ścieków. 

Produkt Jednostka 
Określony przepływ zrzutów ścieków 

(średnia roczna) 

Wilgotna karma dla zwierząt domowych m3/tonę produktów 1,3-2,4 

Ilość powstających ścieków w odniesieniu do jednostki produkcji zgodnie z danymi od 

Wnioskodawcy wynosiła będzie 0,689 – dzięki zastosowaniu rozwiązań ograniczających 

pobór wody oraz poprawiających efektywność wykorzystania pobranej wody średni roczny 

zrzut ścieków w odniesieniu na jednostkę produktu będzie niższy niż zalecany – BAT będzie 

spełniony. 

Emisje do powietrza 

BAT 17. Aby ograniczyć zorganizowane emisje pyłu do powietrza, w ramach BAT należy 

stosować jedną z poniższych technik. 

Technika Opis Zastosowanie 

Filtr workowy 
Zob. sekcja 14.2. 

Może nie mieć zastosowania do redukcji emisji 

lepkiego pyłu. 

Cyklon Zastosowanie ogólne. 

 

Tabela 4 Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych 

emisji pyłu do powietrza z mielenia i chłodzenia granulatu w produkcji mieszanek paszowych 

Parametr Szczegółowy proces Jednostka 

BAT-AEL (średnia w okresie pobierania 

próbek) 

Nowe zespoły 

urządzeń 

Istniejące zespoły 

urządzeń 

Pył 
Mielenie 

mg/Nm3 
< 2-5 < 2-10 

Chłodzenie granulatu < 2-20 

 

Powiązany monitoring opisano w BAT 5. BAT 17 nie dotyczy – produkcja karmy będzie 

odbywać się na mokro. 

13 POWIĄZANIA Z INNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI I KUMULOWANIE SIĘ 

ODDZIAŁYWAŃ 

Przeprowadzona analiza wykazała, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczony 

będzie do terenu analizowanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym realizacja 

przedsięwzięcia nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami i nie będzie powodowała 
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kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub 

planowanych, 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. Na potrzeby Raportu przeprowadzono analizę sytuacji najbardziej 

niekorzystnej uwzględniając planowane przedsięwzięcie oraz istniejący zakład sąsiedni. 

14 OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 

Opracowanie Raportu oddziaływania na środowisko poprzedzono omówieniem 

z Wnioskodawcą i projektantem możliwości techniczne dla realizacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

Podczas oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko zastosowano dostępne metody 

interpretacji zaprojektowanych rozwiązań technologicznych. W określeniu zużycia wody, 

emisji ścieków i odpadów, a także oddziaływania przedsięwzięcia w tym zakresie na 

środowisko wykorzystano metodę szacowania na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej 

wynikającej z wykształcenia kierunkowego oraz z dotychczasowej praktyki i doświadczeń 

zespołu autorskiego Raportu, jak również dotychczasowej praktyki i doświadczeń 

Wnioskodawcy, założeń projektowych i charakterystyki planowanych urządzeń. 

W zakresie analizy oddziaływania na powietrze wykorzystano metodę symulacji 

komputerowej za pomocą programu komputerowego EK 100W wersja 5.3. 

Emitory oraz rozkład imisji zostały przedstawione graficznie. 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. 

Uwzględniając emitory odzwierciedlające pracę maszyn i urządzeń przeprowadzono 

symulację z wykorzystaniem 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. 
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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. 

15 OPIS PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ ZNACZĄCYCH 

W Raporcie zostały przeanalizowane możliwe oddziaływania przedsięwzięcia 

na poszczególne elementy środowiska. 

Przeprowadzona analiza wykazała brak znaczących oddziaływań planowanego 

przedsięwzięcia, wynikających zarówno z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów 

środowiska jak i z przewidywanych emisji, na poszczególne komponenty środowiska, 

zarówno bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- 

i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko. 

15.1 Oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie planowane jest na terenie typowo przemysłowym. Na analizowanym 

terenie nie występują cenne przyrodniczo siedliska grzybów, roślin ani zwierząt. Realizacja 

i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie przyczyną wystąpienia znaczących oddziaływań. 

15.2 Oddziaływania wynikające z wykorzystywania zasobów środowiska 

Wykorzystanie zasobów środowiska wynikające z planowanego przedsięwzięcia 

ograniczone będzie do zajęcia terenu pod przedsięwzięcie. 

15.3 Oddziaływania wynikające z emisji 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało przekroczenia standardów jakości 

środowiska w zakresie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza poza terenem 

przeznaczonym pod przedsięwzięcie, należącym do Wnioskodawcy. Odpady będą 

magazynowane na utwardzonym terenie i przekazywane uprawnionym podmiotom.  

Oddziaływania znaczące wynikające z emisji, w szczególności bezpośrednie, jak również 

pośrednie, wtórne, skumulowane, z uwzględnieniem czasu tj. krótkoterminowe, 

średnioterminowe, długoterminowe, stałe czy chwilowe nie wystąpią. 
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16 WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST KONIECZNE 

USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

Z uwagi na wykazane oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczone do terenu 

przedsięwzięcia - brak przekroczeń standardów jakości środowiska, nie występuje potrzeba 

ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

17 ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH 

Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

Przeprowadzona analiza nie wykazała znaczącego oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności oddziaływania wykraczającego poza teren 

przedsięwzięci należący do Wnioskodawcy. 

18 PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

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 z innego monitoringu, 

które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie przedstawiono 

w poniższych podrozdziałach. 

18.1 Monitoring powietrza 

Zgodnie z art. 2, ust. 6 rozporządzenia 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) analizowane przedsięwzięcie podlega 

obowiązkowi wykonywania pomiarów emisji okresowych co najmniej raz na trzy lata, 

ze względu na kotły gazowe o mocy powyżej 1 MW. W tym celu planuje się montaż 

specjalnych króćców pomiarowych na urządzeniach. 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz 

urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1860) stwierdzono, 

że kotły podlegają pod standardy emisyjne. 
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Emisje zanieczyszczeń do powietrza nie spowodują przekroczeń standardów jakości 

powietrza poza terenem, do którego właściciel posiada tytuł prawny. W związku 

z powyższym nie przewiduje się potrzeby monitorowania jakości powietrza. 

Zgodnie z art. 284, 285, 286 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 

2001 r. (Dz.U.2020. poz. 1219 t.j.), podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany 

przedkładać właściwemu ze względu na lokalizację Marszałkowi Województwa wykaz 

zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wielkości opłat związanych 

z rodzajem i ilością zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w terminie do końca marca 

następnego roku po danym roku kalendarzowym. 

Zgodnie z art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami 

gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1077 t.j.), przedmiotowy 

zakład jest podmiotem korzystającym ze środowiska, który podlega obowiązkowi 

sporządzenia raportu wprowadzanego do Krajowej bazy do końca lutego każdego roku. 

18.2 Monitoring wody i ścieków 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku 

W sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów 

ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2019 r. poz. 2286) planowane przedsięwzięcie nie podlega 

obowiązkowi wykonywania pomiarów emisji okresowych, czy ciągłych.  

Ilość pobieranej wody będzie określana na podstawie odczytów wodomierzy. 

Monitoring ilości odprowadzanych ścieków będzie prowadzony na podstawie analogii do 

wielkości zużycia wody. 

18.3 Monitoring odpadów 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.) 

Wnioskodawca jako posiadacz odpadów ma obowiązek prowadzenia ewidencji ilości 

wywarzanych odpadów. Ewidencja odpadów będzie odbywała się zgodnie z przyjętym 

katalogiem odpadów na podstawie następujących dokumentów: 

– kart ewidencji odpadów, prowadzonych dla każdego odpadu odrębnie, 

– kart przekazania odpadów. 

Ewidencja odpadów będzie odbywać się wyłącznie elektronicznie w bazie danych 

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).  
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18.4 Monitoring stanu klimatu akustycznego 

Z uwagi na lokalizację planowanego przedsięwzięcia oraz otrzymane wyniki symulacji 

propagacji dźwięku nie przewiduje się potrzeby prowadzenia monitoringu hałasu ani analizy 

porealizacyjnej. 

 

18.5 Monitoring oddziaływania na formy ochrony przyrody 

Analizowany teren nie znajduje się w obrębie korytarzy ekologicznych ani obszarów 

chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.). Z uwagi na brak wystąpienia prawdopodobnego 

znaczącego oddziaływania na obszary chronione oraz ciągłość łączących je korytarzy 

ekologicznych nie przewiduje się konieczności monitoringu oddziaływania na formy ochrony 

przyrody. 

 

19 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. 

 

20 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH 

W RAPORCIE 

Raport sporządzony został w odpowiedzi na postanowienie Prezydenta Miasta Lublin 

z dnia 23.02.2021 r. znak OŚ-OD-I.6220.156.2020 stwierdzające konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie zakładu produkcji karmy 

mokrej dla zwierząt towarzyszących: pies i kot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na 

działce położonej na terenie Zakładów SuperDrob S.A przy ul. Zimnej 2 w Lublinie. 

Przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie korytarzy ekologicznych, ani obszarów 

chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.). Wnioskodawca nie przewiduje wycinki drzew 

i krzewów. 
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Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) 

przedsięwzięcie zakwalifikowano jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko zgodnie z § 3 ust. 1: 

– pkt. 54), lit. b) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, 

lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie 

mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a., 

– pkt. 58), lit. b) garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby 

planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt. 

52, 54–57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie 

mniejszej niż 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a, 

– pkt. 80) instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, 

które nie powodują wprowadzania do wód lub urządzeń ścieków zawierających 

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w rozporządzeniu 

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. poz. 1311), 

– pkt. 93) instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia 

zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie 

mniejszej niż 50 t na rok, 

– pkt. 99) instalacje do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub produktów 

zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok. 

Raport sporządzony został 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 (Dz. U. 2021. 247 t.j.) w celu 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zgodnie z art. 72 ww. ustawy, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest 

niezbędna do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę decyzji pozwolenia wodnoprawnego. 

Wnioskodawcą, ubiegającym się o uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest: PetRepublic, ul. Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa. 

Wykonawcą Raportu o oddziaływaniu na środowisko jest firma: Eko Usługi Magdalena 

Grykałowska-Bednarczyk ul. Wileńska 2E/9, 20-603 Lublin. 
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Lokalizacja 

Teren planowanego przedsięwzięcia jest objęty zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, gdzie przeznaczony jest pod aktywność gospodarczą 

(oznaczenie IVB 8AG). 

W promieniu 100 m od przedsięwzięcia znajdują się tereny podlegające zapisom mpzp 

określone jako: aktywność gospodarcza stanowiące bezpośrednie sąsiedztwo od strony 

południowo – zachodniej, zachodniej i północnej, tereny kolejowe stanowiące bezpośrednie 

sąsiedztwo od strony wschodniej oraz południowo wschodniej oraz tereny pracowniczych 

ogrodów działkowych położone w odległości ok. 68 m na wschód, za torami kolejowymi. 

Przedmiotowy zakład jest zlokalizowana poza: 

– obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, ustawy o ochronie przyrody, 

– obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych, w tym siedliskami łęgowymi i ujściami rzek, 

– obszarami wybrzeży, 

– obszarami górskimi lub leśnymi, 

– obszarami objętymi ochroną, strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi 

zbiorników wód śródlądowych, 

– obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 

roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym 

obszarami Natura 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody, 

– obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, 

– obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 

– obszarami przylegającymi do jezior, 

– uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. 

Gęstość zaludnienia miasta Lublin według GUS w roku 2019 wynosiła 2304 osób/km². 

Cechy charakterystyczne - technologia 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie zakładu produkcji karmy 

mokrej dla zwierząt towarzyszących: pies i kot  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na 

działce położonej na terenie Zakładów SuperDrob S.A przy ul. Zimnej 2 w Lublinie. 

W przedmiotowej hali będzie prowadzony proces przetwórstwa, konfekcjonowania, 

pakowania i magazynowania. 

W części produkcyjnej hali prowadzona będzie produkcja karmy dla zwierząt domowych 

psów i kotów w puszkach i saszetkach. Wielkość produkcji przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 40 Wielkość produkcyjna 

Produkty w puszkach  76 320 Mg/rok 
Produkty w saszetkach  7 200 Mg/rok 

Suma 83 520 Mg/rok 
 

Planowane zużycie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego to ilość 

33 408 Mg/rok przy pełnym dociążeniu zakładu i pracy zakładu w systemie 3 zmian. 

Do produkcji karmy będą wykorzystywane produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego 

kwalifikowane jako uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego należące do materiałów 

kategorii III zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 

z dnia 21 października 2009 r.  

Surowce pochodzenia zwierzęcego będą rozdrabniane na specjalistycznym urządzeniu 

o nazwie „wilk” a następnie łączone z surowcami roślinnymi i innymi dodatkami 

technologicznymi. Całość będzie mieszana do momentu równomiernego wymieszania się 

składników. Po dokładnym wymieszaniu składników, mieszanina rozdrabniana będzie do 

homogennej masy. Jednorodna masa będzie poddawana krótkotrwałej obróbce termicznej 

w tunelu parowym, do którego para doprowadzana będzie z kotłowni zakładowej, następnie 

będzie schładzana. Schłodzony produkt będzie formowany i cięty na kęsy mięsne. 

Po napełnieniu opakowania puszka będzie zalewana sosem. Po wypełnieniu opakowania 

„kęsem mięsnym” i sosem następuje hermetycznie zamknięcie opakowanie na urządzeniach 

do tego przystosowanych. Po procesie hermetycznego zamknięcia półprodukt podlega 

głównej obróbce termicznej jakim jest proces sterylizacji. Proces sterylizacji odbywa się 

w zbiornikach zamkniętych przy wykorzystaniu ciśnienia i temperatury. Po zakończeniu 

sterylizacji następuje pakowanie w opakowania zbiorcze i paletyzacja.  

W produkcji wykorzystywane będą surowce: 

– pochodzenia zwierzęcego 32 - 45 %, 

– pochodzenia roślinnego 5 - 7,2 %, 

– woda 50 - 60 %.  

Każde opakowanie oznakowane będzie zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego I Rady ( WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009. 

Gotowe produkty będą magazynowane w pomieszczeniach o temperaturze nie wyższej 

niż 30°C. Chłodzenie prowadzone będzie z zastosowaniem jako czynnika chłodniczego CO2 

i glikolu propylenowego. 
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Realizacja/ likwidacja przedsięwzięcia 

Warunkiem użytkowania terenu w fazie budowy jest prowadzenie robót ziemnych 

zgodnie z wytycznymi branżowymi i z zachowaniem zasad BHP. Za prawidłowość realizacji 

planowanego przedsięwzięcia będą odpowiedzialni kierownicy robót oraz kierownik 

budowy. Przy wykonawstwie przedsięwzięcia powinni być zatrudnieni przeszkoleni 

pracownicy. Prace powinny być prowadzone z wykorzystaniem sprzętu w pełni sprawnego 

technicznie, co zapobiegnie wystąpieniu niekontrolowanych emisji. 

Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga wycinki drzew/krzewów, prac rozbiórkowych. 

Na etapie realizacji wystąpią emisja związana z wykonaniem planowanych założeń: 

wznoszeniem obiektu, prowadzeniem prac budowlanych oraz montażowych 

i wykończeniowych. 

Do realizacji tego typu przedsięwzięć stosowane są zazwyczaj pojazdy ciężarowe 

dostarczające materiały, ciężarówki samowyładowcze, koparki, szlifierki do betonu, itp. 

Ruch samochodowy ze zmienną strukturą i natężeniem stanowił będzie mobilne źródło 

emisji zanieczyszczeń. Pojazdy, pracujący sprzęt budowlany i wykończeniowy stanowią 

źródła hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza takich jak: dwutlenek azotu, tlenek 

węgla, pył, węglowodory aromatyczne i alifatyczne. 

Odpady wytworzone na etapie realizacji: odpady opakowaniowe, sorbenty, materiały 

filtracyjne, odpady z betonu, gruzu ceglanego, drewno, metale, odpady komunalne będą 

gromadzone selektywnie w sposób odpowiedni do danego rodzaju odpadu, w miejscu 

przeznaczonym pod zaplecze budowy. 

Woda na etapie realizacji zapewniona będzie z sieci miejskiej. Woda pitna dla 

pracowników powinna być zapewniona przez wykonawcę prac np. w formie butelkowanej. 

Ścieki bytowe na etapie realizacji należy gromadzić w przenośnych toaletach, które 

powinny być zapewnione przez wykonawcę robót oraz opróżniane w miarę potrzeb przez 

specjalistyczne firmy, posiadające stosowane uprawnienia. 

Na etapie realizacji wystąpi emisja hałasu związana z prowadzeniem planowanych prac 

budowlanych, montażowych, wykończeniowych, instalacji sprzętu. Emisja związana 

z realizacją przedsięwzięcia będzie miała miejsce wyłącznie w trakcie trwania tego etapu 

i ustanie z chwilą zakończenia prac nie powodując dalszego oddziaływania na klimat 

akustyczny na tym terenie. 

Dla ochrony środowiska na etapie realizacji istotna jest dobra logistyka przedsięwzięcia 

oraz właściwe zagospodarowanie terenu budowy, co ograniczy ruch pojazdów i czas pracy 
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urządzeń (dobór sprzętu o optymalnej wydajności) oraz zminimalizuje drogę przejazdu, 

a tym samym ograniczy czas emisji, ograniczy emisję ścieków oraz odpadów. 

W przypadku zakończenia działalności teren wraz z budynkami i wyposażeniem może 

zostać w całości odsprzedany, wydzierżawiony bądź częściowo wynajmowany. Demontaż 

urządzeń i wyposażenia oraz prace rozbiórkowe obiektu budowlanego pod względem emisji 

ścieków, odpadów, emisji do powietrza, w tym hałasu będą zbliżone do etapu realizacji. 

Podczas prawidłowo prowadzonych prac, etap likwidacji nie będzie powodował znaczących 

oddziaływań na środowisko. 

Eksploatacja przedsięwzięcia 

Zapotrzebowanie na wodę realizowane będzie z miejskiej sieci wodociągowej. 

Na terenie przedsięwzięcia będą powstawały ścieki bytowe oraz technologiczne, które 

będą kierowane do sieci miejskiej na warunkach odbiorcy - MPWiK Lublin oraz pozwolenia 

wodnoprawnego. 

Wody opadowe i roztopowe na terenie przedsięwzięcia będą pochodzić z powierzchni 

dachów i nawierzchni utwardzonych dróg, chodników i miejsc postojowych, odprowadzane 

będą za pomocą wpustów deszczowych po uprzednim oczyszczeniu z zawiesin oraz 

substancji ropopochodnych do szczelnego zbiornika na wody opadowe stanowiącego 

jednocześnie zabezpieczenie p.poż. oraz rezerwuar wody do utrzymana zieleni. 

Przedsięwzięcie nie wpłynie na wody powierzchniowe i podziemne, w związku z czym 

nie będzie utrudniało osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla jednolitych części 

wód podziemnych i powierzchniowych. 

Na analizowanym terenie źródła hałasu stanowił będzie ruch pojazdów, praca urządzeń 

stacjonarnych: urządzenia wentylacji mechanicznej, chłodnice, skraplacze oraz obiekty 

kubaturowe. 

Na potrzeby Raportu przeprowadzono analizę sytuacji najbardziej niekorzystnej 

uwzględniając planowane przedsięwzięcie oraz istniejący zakład sąsiedni, możliwe 

oddziaływania skumulowane dla wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz 

wariantu alternatywnego. 

Odpady na etapie eksploatacji powstawać będą w trakcie procesów produkcyjnych, 

prac porządkowych, funkcjonowania części socjalnej oraz biurowej, a także podczyszczania 

ścieków technologicznych i eksploatacji urządzeń do oczyszczania wód opadowych. 

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w sposób selektywny, zapobiegający 

negatywnemu wpływowi na środowisko. W zależności od charakterystyki danych odpadów 

będą one magazynowane wewnątrz budynku, w wyznaczonym miejscu, w którym panuje 
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obniżona temperatura lub na zewnątrz w szczelnych, zamykanych pojemnikach, ustawionych 

na podłożu utwardzonym. Miejsca magazynowania odpadów zabezpieczone będą przed 

dostępem osób trzecich oraz zwierząt, a także odpowiednio oznaczone. Po zgromadzeniu 

ilości odpadów zapewniającej ekonomiczny transport, zostaną one przekazane podmiotom 

posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami. 

Do produkcji karmy będą wykorzystywane produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego 

kwalifikowane jako uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego należące do materiałów 

kategorii III zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 

z dnia 21 października 2009 r.  

Nadzór nad strumieniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego sprawuje 

Inspekcja Weterynaryjna i w związku z tym technologia produkcji będzie zatwierdzana przez 

lekarza Weterynarii. Zatwierdzenie zakładu będzie na podstawie wymogów jakościowych 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr. 183/2005 z dnia 12 

stycznia 2005 ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz. 

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego wykorzystywane do produkcji karmy nie 

będą odpadami. Będą świeże schłodzone lub świeżo zamrożone produkty pochodzące 

bezpośrednio z rozbioru zwierząt.  

Do zakładu dostarczane będą produkty w dwóch formach: schłodzonym o temp. od 0-

4oC oraz surowiec mrożony w temp. od -15°C do -18°C. Czas magazynowanie surowca 

schłodzonego w komorze specjalnie do tego przygotowanej to maksymalnie 24h, 

w przypadku surowca mrożonego maksymalny czas magazynowania wyniesie 3 tygodnie.  

Oddziaływania 

Poszczególne elementy środowiska przyrodniczego pozostają ze sobą w ścisłej korelacji 

co oznacza, że oddziaływanie na pojedynczy komponent skutkuje bezpośrednio na niego 

oraz pośrednio na inne z nim powiązane. Zanieczyszczenie pojedynczego elementu może 

oddziaływać na pozostałe i może prowadzić do zachwiania równowagi ekologicznej. 

Na podstawie wyników obliczeń komputerowych przeprowadzonych w programie 

EK100W wersja 5.3 oraz map z izoliniami stężeń substancji w powietrzu wykazano, że nie 

wystąpią przekroczenia wartości odniesienia lub dopuszczalnych dla substancji emitowanych 

z zespołu hal poza jego terenem. Ponadto stwierdzono, że roczny opad pyłu nie zostanie 

przekroczony na obszarach sąsiednich. 

W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu 

wynikającego z funkcjonowania analizowanego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza 

atmosferycznego. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Budowa zakładu produkcji karmy mokrej dla zwierząt 
towarzyszących: pies i kot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce położonej na terenie Zakładów 

Drobiarsko-Mięsnych SuperDrob S.A. przy ul. Zimnej 2 w Lublinie 
 

127 

Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała, że planowane przedsięwzięcie nie będzie 

przyczyną przekroczeń standardów jakości środowiska w zakresie oddziaływania 

akustycznego. 

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia zgodnie z założeniami przedstawionymi do 

analizy w niniejszym raporcie jak również zgodnie z szeroko pojętymi unormowaniami 

prawnymi nie będzie oddziaływała, w szczególności znacząco, na poszczególne elementy 

środowiska w szczególności na: ludzi, w tym zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, 

rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, formy ochrony przyrody, wody 

powierzchniowe i podziemne, powierzchnię ziemi, zabytki, klimat ani krajobraz, 

wynikających zarówno z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska jak 

i z przewidywanych emisji, na poszczególne komponenty środowisk, obejmujący 

bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe 

i chwilowe oddziaływania na środowisko.  

Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się potrzeby ustanowienia obszaru 

ograniczonego użytkowania, wystąpienia oddziaływań transgranicznych, ani konfliktów 

społecznych. 

W przedmiotowym przypadku wariant proponowany przez Wnioskodawcę jest 

jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska, w związku z czym przewidywane 

oddziaływanie wariantu najkorzystniejszego dla środowiska jest tożsame z oddziaływaniem 

wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę. 

Analiza i monitoring 

Opracowując raport nie napotkano na trudności wynikających z niedostatków 

współczesnej techniki oraz luk we współczesnej wiedzy. 

Na podstawie wyników obliczeń komputerowych przeprowadzonych za pomocą 

specjalistycznego oprogramowania i map z rozkładem izolinii poszczególnych zanieczyszczeń, 

w tym hałasu stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało 

przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia oraz dopuszczalnych substancji poza 

terenem zakładu. W związku z powyższym nie przewiduje się konieczności prowadzenia 

monitoringu emisji zanieczyszczeń powstających w obrębie planowanego przedsięwzięcia, 

jak również oddziaływania na formy ochrony przyrody. 

Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała, że planowane przedsięwzięcie nie będzie 

przyczyną przekroczeń standardów jakości środowiska w zakresie oddziaływania 

akustycznego, nie przewiduje się potrzeby prowadzenia monitoringu hałasu ani analizy 

porealizacyjnej. 
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Wnioskodawca powinien prowadzić ewidencję ilościowej i jakościowej ewidencji 

odpadów. 

21 ZAŁĄCZNIKI 

1. Mapa zagospodarowania terenu przeznaczonego pod przedsięwzięcie, 

2. Powietrze: 

2.1. Informacja o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza, 

2.2. Wyniki obliczeń komputerowych – komplet w wersji elektronicznej, 

2.3. Rozkład izolinii stężeń godzinowych dwutlenku azotu, 

2.4. Rozkład izolinii stężeń rocznych dwutlenku azotu, 

3. Hałas: 

3.1. Dane wyjściowe - parametry emitorów i ekranów oraz wyniki analizy tożsame dla 

wariantu proponowanego przez wnioskodawcę jak i wariantu alternatywnego, 

3.2. Mapa rozkładu przestrzennego izofon imisji hałasu pora odniesienia dnia - tożsame 

wartości poziomu dźwięku w punktach obserwacyjnych zarówno dla wariantu 

proponowanego przez wnioskodawcę jak i wariantu alternatywnego. 

4. Oświadczenie kierującego zespołem. 


