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1  WPROWADZENIE 

Raport o oddziaływaniu na środowisko został sporządzony na podstawie 

postanowienia o konieczności sporządzenia Raportu wydanego przez Prezydenta Miasta 

Lublin z dnia 17.05.2018 r. znak OŚ-OD-I. 6220.4.2018. 

Realizacja Lubelskiego Centrum Recyklingu będzie polegała na rozbudowie hali do 

sortownia odpadów zbieranych selektywnie na działce o nr ewid. 139/9 w mieście Lublin, 

przy ul. Metalurgicznej 17a. 

Analizowane przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z późn. zm.) § 3, ust. 1 pkt. 80) instalacje związane z odzyskiem lub 

unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem 

instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej 

niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do 

innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej 

odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów. 

W Raporcie przeanalizowano oddziaływania skumulowane na powietrze i klimat 

akustyczny uwzględniając wszystkie instalacje Zakładu Odzysku i Recyklingu Odpadów  

Kom - Eko S.A., a także ruch pojazdów po całym Zakładzie.  

Niniejszy Raport o oddziaływaniu na środowisko został sporządzony zgodnie art. 66 

ustawy 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 z 2017 r., poz. 1405) w celu uzyskania przez Wnioskodawcę decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach.  

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

niezbędna do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 
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1.1 Nazwa i adres Wnioskodawcy oraz Wykonawcy Raportu 

Wnioskodawcą, ubiegającym się o uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest: 

KOM EKO S.A 

ul. Wojenna 3 

20-424 Lublin 

 

Adres planowanego przedsięwzięcia: 

ul. Metalurgiczna 17a 

20-234 Lublin 

 

Wykonawcą Raportu o oddziaływaniu na środowisko jest firma: 

Eko Usługi K.B. Katarzyna Bojankowska 

ul. Wileńska 2E/9, 20 - 603 Lublin. 

1.2 Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu oraz podstawa 

prawna 

Podczas opracowywania dokumentu wykorzystano zapisy: 

− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 799), 

− Ustawy 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.z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) 

− Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992), 

− Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), 

− Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. 

zm.), 

− Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 

r., poz. 1446 z późn. zm.), 

− Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), 
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− 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.), 

− Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji 

o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym 

oraz usuwania ich następstw podpisanej w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r. (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 234, poz. 1692 z późn. zm.), 

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U., poz. 1923), 

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U., poz. 1973  późn. 

zm.), 

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

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 826 z późn. zm.), 

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej 

wody (Dz. U. poz. 1542), 

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

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

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów 

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

należnych opłat (Dz. U., poz. 274), 

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031), 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70), 

− Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 z późn. 

zm.), 
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− „Wskazówek dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących 

i programów ochrony powietrza”, Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska, Warszawa, 2003 r., 

−  „KRAJOWEGO RAPORTU INWENTARYZACYJNEGO 2014 Inwentaryzacja gazów 

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

Emisjami, Warszawa, maj 2014 r., 

− http://www.kobize.pl, 

− http://www.aerisfuturo.pl („Zieleń miejska a transport drogowy”, M. Kita, Polski Klub 

Ekologiczny), 

− http://www.klimada.mos.gov.pl („Wytyczne dla kierowników projektów: uodpornienie 

wrażliwych inwestycji na zmianę klimatu”), 

− „Łagodzenia zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenie oddziaływania na 

środowisko”, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 

− Mapy Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, Państwowy Instytut Geologiczny, marzec 

2009 r., 

− Internetowego Atlasu Polski, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii 

IGiPZ PAN, 

− „Geografii regionalnej Polski”, J. Kondracki, 2000 r., PWN, 

− „Statystycznym Vademecum Samorządowca 2016”, Urząd Statystyczny w Lublinie, 

− Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla zakładu zagospodarowania odpadów 

KOM-EKO S.A. zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 17a 

− danych przekazanych przez Wnioskodawcę, 

− strony internetowej Państwowego Instytutu Geologicznego 

(http://www.m.bazagis.pgi.gov.pl). 
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2 OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1 Usytuowanie przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie działki o nr ewid. 139/9 w mieście 

Lublin, powiat lubelski, województwo lubelskie.  

Od strony północnej i południowej analizowanej działki znajdują się tereny zakładu 

Kom-Eko S.A., na których prowadzona jest działalność związana z przetwarzaniem odpadów 

komunalnych. Od wschodu teren przedsięwzięcia sąsiaduje z torami kolejowymi, a od 

zachodu z terenami przemysłowymi.  

Najbliższą zabudowę mieszkaniową stanowią budynki jednorodzinne zlokalzizowane 

wzdłuż ul. Macieja Rataja w odległości ponad 670 m na południowy - wschód od 

przedsięwzięcia. Zabudowa mieszkaniowa znajduje się poza zasięgiem oddziaływania 

przedsięwzięcia.  

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie jest przekształcony antropogenicznie, 

obecnie znajdują tu budynki związane z przetwarzaniem odpadów. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza: 

− 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 danych z GUS „Powierzchnia i ludność 

w przekroju terytorialnym w 2016 r.” wynosi 2 310 osoby/km2. 
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2.1.1 Różnorodność biologiczna terenu 

Teren planowanego przedsięwzięcia w całości jest przekształcony antropogenicznie 

i zajmowany przez obiekty związane z przetwarzaniem odpadów i infrastrukturą 

towarzyszącą. Podczas wizji terenowej nie stwierdzono występowania chronionych 

gatunków roślin, grzybów i zwierząt.  

Tereny zielone występują w postaci niewielkich obszarów obsianych trawą. 

2.1.2 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 analizowanych działek nie znajdują się zabytki chronione na podstawie 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1446 z późn. zm.). 

Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się w obrębie zabytków ruchomych 

oraz krajobrazu kulturowego, układu urbanistycznego, ruralistycznego i zespołów 

budowlanych, cmentarzy, parków, ogrodów, miejsc upamiętniających wydarzenia 

historyczne bądź działalność wybitnych osobowości lub instytucji. Na przedmiotowym 

obszarze nie występują zabytki nieruchome, ani też archeologiczne. 

Najbliższym zabytkiem względem planowanego przedsięwzięcia jest położony 

w odległości ok. 1,4 km na południowy-zachód zespół dworsko-parkowy „Felin”, wpisany do 

rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/967.  

2.2 Charakterystyka przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie polega na realizacji Lubelskiego Centrum Recyklingu poprzez 

rozbudowę hali do sortowania odpadów zbieranych selektywnie. Rozbudowa będzie polegać 

na połączeniu obecnej hali do sortowania odpadów zebranych selektywnie z halą do 

produkcji paliwa alternatywnego. Pomiędzy nimi zostanie zbudowana trzecia hala, która 

będzie łącznikiem. Obecna hala do sortowania odpadów od strony północnej zostanie także 

powiększona. Istniejące maszyny w obu halach zostaną zdemontowane i sprzedane, 

natomiast w rozbudowanej hali zostanie zamontowana nowa instalacja do segregacji 

odpadów zebranych selektywnie i produkcji paliwa alternatywnego o wydajności 
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30 000 Mg/rok. W rozbudowanej hali będzie znajdować się także sala edukacyjna oraz 

pomieszczenia techniczne: dyspozytor, magazyny, laboratorium. 

Analizowane przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z późn. zm.) § 3, ust. 1 pkt. 80) instalacje związane z odzyskiem lub 

unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem 

instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej 

niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do 

innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej 

odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów. 

Budynek hali zaprojektowano w konstrukcji stalowej jako halę jednonawową 

z dachem dwuspadowym. 

Maksymalna rozpiętość hali wynosi ok. 41,6 m, maksymalna wysokość hali w kalenicy 

wynosi ok. 11,7 m, a przy okapie ok. 10,8 m. Fundamenty zaprojektowano jako stopy 

żelbetowe pod stalowe ramy, połączone przegubowo. 

Doświetlenie hali zapewnią okna umieszczone w ścianach podłużnych hali.  

Istniejące obiekty hal zostaną połączone łącznikiem o konstrukcji stalowej ramowej 

podobnie jak część nowo projektowana. Pokrycie nowo projektowanej hali zostanie 

uzupełnione blachą trapezową nawiązującą do istniejącego pokrycia. Komunikacja do hali 

odbywać się będzie przez bramy segmentowe o wymiarach 5 x 7 m i 4 x 4 m. Dla potrzeb 

wyposażenia technologicznego wewnątrz hali zostaną wykonane kanały technologiczne oraz 

mury oporowe w konstrukcji żelbetowej. W nowoprojektowanych częściach hali oraz 

w ramach uzupełnień w istniejącej hali wykonana zostanie posadzka betonowa. 

Projektowany obiekt zostanie wyposażony w instalacje elektryczne, wodne i wentylacyjne. 

 

2.3 Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko 

Realizacja Lubelskiego Centrum Recyklingu związana będzie z częściowym 

demontażem istniejącej części hali do segregacji odpadów zbieranych selektywnie i hali w 
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której znajduje się produkcja paliwa alternatywnego (w miejscu połączenia z 

nowowybudowaną halą) oraz demontażem murków betonowych (w miejscu rozbudowy hali 

pod zasobnie surowców wtórnych).  

W halach będą także zdemontowane i sprzedane używane dotychczas urządzenia.  

2.4 Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji  

Roboty budowlane i rozbiórkowe planowane są zgodnie z wytycznymi branżowymi 

i z zachowaniem zasad BHP. Za prawidłowość realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie 

odpowiedzialny kierownik budowy. Przy wykonawstwie obiektów powinni być zatrudnieni 

przeszkoleni pracownicy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401) i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. 

w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583). 

W fazie budowy należy prowadzić prace z wykorzystaniem sprzętu w pełni sprawnego 

technicznie, co zapobiegnie wystąpieniu niekontrolowanych emisji do powietrza 

atmosferycznego i hałasu. Ponadto należy stosować do przewożenia materiałów pojazdy 

o optymalnej ładowności z zastosowaniem zabezpieczeń np. opończy. 

Woda do celów budowlanych będzie pobierana z istniejącego, zakładowego ujęcia 

wody. Woda do celów pitnych zostanie zapewniona przez podmiot realizujący budowę. 

Energia elektryczna będzie pobierana z istniejącego przyłącza po uzgodnieniach z dostawcą 

energii. 

Na etapie eksploatacji warunkiem użytkowania terenu jest przestrzeganie przepisów 

bhp. Wszystkie urządzenia w hali będą posiadały instrukcję obsługi pozwalające na ich 

bezpieczną i właściwą eksploatację.  

W zakładzie będzie prowadzona stała konserwacja urządzeń oraz bieżące naprawy. 

Odpady przywożone do Lubelskiego Centrum Recyklingu będą na bieżąco przetwarzane. 

Odpady przeznaczone do przetwarzania oraz odpady wytworzone w wyniku procesu 

przetwarzania będą prawidłowo magazynowane w sposób zabezpieczający środowisko 

wodno – gruntowe.  
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2.5 Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 

2.5.1 Technologia 

Ilość odpadów rocznie:      30.000 Mg  

Czas pracy na rok:       250 dni 

Godziny pracy dziennie:      16 h  

Materiałem wejściowym będą odpady zebrane selektywnie o gęstości około 

60 kg/m³. Materiał dostarczany będzie do zasobni zbiorczej o powierzchni ok. 800 m2. 

Miejsce rozładunku odpadów ograniczone będzie z trzech stron murami oporowymi 

o wysokości 4 m, co pozwoli na składowanie i hałdowanie dowiezionych odpadów na 

wysokość ok. 3 m. 

Z zasobni odpady przekazywane będą za pomocą ładowarki do rozrywarki worków, 

która rozerwie znajdujące się w strumieniu odpadów worki i równomiernie poda cały odpad 

na taśmę przenośnika wznoszącego. Przenośnik wznoszący przetransportuje odpady do 

kabiny sortowania wstępnego. W kabinie wstępnego sortowania na przenośniku 

sortowniczym nastąpi wydzielenie ze strumienia odpadów tzw. odpadów problemowych, 

takich jak: odpady niebezpieczne oraz odpady surowcowe takie jak duże kawałki tektury, 

folii, szkło, które zostaną przez pracowników skierowane do kontenerów/pojemników 

umieszczonych pod kabiną. W dalszej kolejności strumień odpadów zostanie skierowany do 

stacjonarnego przesiewacza dyskowego, w którym nastąpi odseparowanie ze strumienia 

odpadów frakcji 0-50 mm. 

Frakcja poniżej 50 mm zostanie skierowana do dalszej obróbki jako preRDF.  

Frakcja powyżej 50 mm zostanie skierowana na separator balistyczny, który rozdzieli 

ją na frakcję płaską (2D), frakcję przestrzenną (3D) i frakcję drobną podsitową (0-40 mm), 

która będzie połączona z frakcją (0-50 mm) odsianą na przesiewaczu dyskowym 

i przeznaczona zostanie do dalszej obróbki jako preRDF.  

Z frakcji płaskiej (2D), za pomocą separatora optycznego w sposób pozytywny 

wydzielony zostanie papier mix (papier, tektura), a w sposób negatywny folia mix (folia 

o różnych kolorach i strukturze) oraz zanieczyszczenia. 

Folia mix będzie trafiać na stanowiska sortownicze, na których będzie wydzielana 

folia bezbarwna, pozostałość ze strumienia folii będzie trafiać do dalszej obróbki jako 

preRDF. 
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Wydzielony pozytywnie papier mix będzie trafiać do kabiny sortowniczej, w której 

pracownicy na przenośniku sortowniczym wydzielą karton oraz doczyszczą papier mix  

z ewentualnych zanieczyszczeń, kierując surowce – karton, papier mix do pojemników 

umieszonych pod kabiną. Pozostałe zanieczyszczenia połączone zostaną z wydzielonymi 

w poprzednich procesach frakcjami 0-40 mm, 0-50 mm, pozostałość ze strumienia folii. 

Frakcja przestrzenna (3D - tworzywa) zostanie skierowana pod działanie separatorów 

optycznych. Ze strumienia tworzyw wydzielone będą między innymi: PET zielony, PET 

niebieski, PET transparentny, PE.  

Układ separatorów optycznych i ich odpowiednie zaprogramowanie umożliwi 

wydzielenie surowców w dowolnej konfiguracji, przy zapewnieniu możliwości 

jednorazowego wydzielenia 4 wskazanych frakcji podstawowych. Surowce trafiają do kabiny 

sortowniczej, w której pracownicy na przenośnikach sortowniczych „doczyszczą” surowce 

z zanieczyszczeń stanowiących frakcję preRDF. Surowce kierowane będą do boksów 

usytuowanych pod kabiną sortowniczą oraz do przenośników bunkrowych, natomiast 

„zanieczyszczenia” kierowane będą do dalszej obróbki jako preRDF.  

W dalszej kolejności surowce będą podane na system przenośników, które skierują je 

do automatycznej prasy kanałowej, w celu ich zbelowania. Sprasowane surowce po ich 

zważeniu i opisaniu w postaci belek przetransportowane zostaną na magazyn surowców.  

Powstała w procesach przesiewania i sortowania frakcja preRDF będzie skierowana 

pod działanie separatora elektromagnetycznego, który odseparuje metale żelazne, 

przekazując je do pojemnika na metale żelazne. Następnie frakcja preRDF trafi pod działanie 

separatora powietrznego, który wydzieli mogące się w niej znajdować elementy ciężkie takie 

jak kamienie, elementy gruzu, duże i ciężkie elementy metalowe. Proces ten zapewni 

ochronę elementów tnących rozdrabniarki w dalszej części przetwarzania frakcji preRDF.  

Do procesu rozdrabniania trafi frakcja lekka odseparowana na separatorze 

powietrznym. Frakcja ta przed rozdrobnieniem trafi pod działanie separatora 

elektromagnetycznego, który odseparuje metale żelazne, przekazując je do pojemnika na 

metale żelazne, następnie zostanie skierowana do rozdrabniarki końcowej i po rozdrobnieniu 

do wielkości ok. 30 mm już jako RDF trafi systemem przenośników do dwóch pras 

zagęszczających, które wtłoczą ją do podczepionych kontenerów. Po zapełnieniu kontenery 

przewożone będą i opróżniane na magazyn RDF. 
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W przypadku awarii rozdrabniarki istnieje możliwość skierowania frakcji preRDF do 

boksu obok rozdrabniarki. Pozwoli to na płynne działanie całej instalacji.  

Dodatkowo do frakcji preRDF, dla zwiększenia jej kaloryczności, będzie istniała 

możliwość dodawania frakcji przemysłowych przed separatorem powietrznym. 

Frakcja ciężka z separatora powietrznego będzie kierowana, za pomocą systemu 

przenośników, na zewnątrz hali do kontenera. 

Hala będzie wentylowana grawitacyjnie, woda będzie dostarczana z własnego ujęcia 

wody – studnia nr 1. Do obsługi przedsięwzięcia będzie zatrudnionych 17 osób. Zaplecze 

socjalno – bytowe zaopatrzone w natryski i sanitariaty będzie znajdować się w budynku 

kontenerowym w innej części zakładu.  

2.5.2 Zapotrzebowanie na wodę, zapotrzebowanie na energię i jej zużycie 

Woda dla przedsięwzięcia będzie dostarczana z własnego ujęcia Wnioskodawcy 

 - studnia nr 1 zlokalizowana na działce przedsięwzięcia. 

W ramach planowanego przedsięwzięcia woda wykorzystywana będzie na cele 

bytowe 17 pracowników. Praca będzie odbywała się tak jak dotychczas, przez pięć dni 

w tygodniu.  

Przewidywane zapotrzebowanie na wodę wykorzystywaną na cele bytowe zostało 

oszacowane 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. 1,2 m³/d, 

tj. ok. 293,3 /rok, przy przyjętym współczynniku nierównomierności dobowej 1,15. 

Na terenie analizowanej działki zlokalizowana jest myjnia pojazdów. Zgodnie 

z informacjami od Wnioskodawcy zużycie wody na cele technologiczne mycia pozostanie na 

dotychczasowym poziomie ok. 1,5 m³/dobę, tj. 360 m³/rok. 

Czyszczenie powierzchni hali dokonywane jest przez firmę zewnętrzną, w sposób nie 

wymagający użycia wody. Czyszczenie linii technologicznych przeprowadzane będzie, tak jak 

dotychczas metodą „na sucho”, która polega na spryskiwaniu środkami myjącymi 

i wycieraniu czyściwem bądź odmuchiwaniu sprężonym powietrzem. 

W związku z powyższym zapotrzebowanie na wodę na terenie przedsięwzięcia 

wyniesie ok. 2,67 m³/dobę, tj ok. 668,25 m³/rok. 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie 1 MW.  
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2.5.3 Wykorzystanie zasobów naturalnych w tym gleby, wody i powierzchni ziemi 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie wykorzystywana woda. 

Zapotrzebowanie na wodę opisano w rozdziale 2.5.2.  

2.5.4 Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej lub budowlanej, przy 

uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko 

związane ze zmianą klimatu 

Na podstawie analizy zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 

2016 roku 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) 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. z 

2016 r., poz. 290 z późn. zm.) katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne 

zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów 

rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 

Konstrukcja obiektów budowlanych oraz rozwiązania techniczne zaprojektowane oraz 

sprawdzone zostaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, co zapewni zgodność 

z zasadami szeroko pojętych przepisów prawa budowlanego, a tym samym zapewnione 

zostaną należyte rozwiązania - działania adaptacyjne dla uzyskania właściwej odporności 

obiektu na czynniki zewnętrzne w tym ekstremalne takie jak: nawalne deszcze i burze, 

intensywne opady śniegu, silne wiatry, wyładowania atmosferyczne, powodzie, susze, 

osuwiska ziemne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur itp. 

Istniejąca konfiguracja terenu, budowa geologiczna oraz hydrografia terenu 

ograniczają realną możliwość wystąpienia podtopień bądź osuwisk. 

W projekcie uwzględniona zostanie instalacja odgromowa oraz rozwiązania 

zapewniające ochronę przeciwpożarową obiektu  

Do budynku zapewniona będzie droga pożarowa. Wykonanie obiektu przez osoby 

posiadające wymagane uprawnienia i doświadczenie, pod nadzorem osób z odpowiednimi 
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kwalifikacjami zapewni zastosowanie właściwych materiałów oraz należytą staranność 

wykonania poszczególnych elementów przekładającą się bezpośrednio na stabilność obiektu 

oraz odporność na czynniki zewnętrzne, w tym ekstremalne takie jak nawalne deszcze,  

burze, intensywne opady śniegu, silne wiatry, wyładowania atmosferyczne, powodzie, susze, 

długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur itp. Prawidłowa eksploatacja będzie 

minimalizowała możliwości wystąpienia awarii bądź jej skutki. 

Zakładając prawidłowe użytkowanie instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz 

z zachowaniem przepisów szeroko pojętego BHP i ochrony środowiska oraz wykonywanie 

bieżących kontroli, przeglądów i napraw brak jest podstaw do prawdopodobnego 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej bądź katastrofy budowlanej. 

Mając na uwadze powyższe brak wpływu prawdopodobnych katastrof naturalnych, 

budowlanych na inwestycję przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanej 

technologii jest uzasadniony. 

 

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

z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia 

2.6.1 Emisja ścieków 
Etap realizacji 

Ścieki socjalno-bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą związane 

z przebywaniem pracowników na placu budowy. Za wynajem i opróżnianie sanitariatów 

przenośnych będzie odpowiadała specjalistyczna firma, od której zostaną wynajęte 

urządzenia. 

Z uwagi na zmienną skalę zatrudnienia zależną od wykonawców przedmiotowego 

obiektu, obecnie nie jest możliwe określenie przewidywanej ilości ścieków powstających 

podczas realizacji przedsięwzięcia. 

Etap eksploatacji 

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z powstawaniem ścieków bytowych oraz 

wód opadowych i roztopowych z dachów i powierzchni utwardzonych, a także ścieków 

technologicznych powstających na terenie myjni. 
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Ilość powstających ścieków bytowych została oszacowana na podstawie ilości 

pobieranej wody na poziomie ok. 1,5 m³/dobę. Powstające ścieki odprowadzane są do 

miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie umowy z administratorem. 

Mycie powierzchni hali oraz czyszczenie linii technologicznych przeprowadzane 

będzie bez użycia wody, w sposób niepowodujący powstawania ścieków. 

Ścieki technologiczne powstające w myjni pojazdów znajdującej obok planowanej hali 

w ilości ok. 1,5 m³/dobę zbierane są oddzielnym systemem oraz kierowane przez separator 

substancji ropopochodnych do szczelnego zbiornika o pojemności 3,3 m³. Przedmiotowe 

ścieki wywożone są wozem asenizacyjnym przez uprawnioną firmę do oczyszczalni ścieków, 

na podstawie stosownej umowy.  

W związku z powyższym łączna ilość ścieków powstających w związku z eksploatacją 

przedsięwzięcia wyniesie ok. 2,67 m³/dobę, tj ok. 668,25 m³/rok. 

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów i powierzchni utwardzonych dróg 

i placów ujmowane są w zorganizowany system ich odprowadzania oraz kierowane do 

miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe powstające na terenie placów 

postojowych i dróg podczyszczane są za pomocą separatora substancji ropopochodnych 

zlokalizowanego przy głównym wjeździe na teren Zakładu. 

Przyjmując współczynnik spływu (ψ) 0,95 dla powierzchni dachu oraz 0,85 dla 

terenów utwardzonych, spływ wód opadowych na terenie działki przedsięwzięcia przy 

przyjętym deszczu q = 15 l/s×ha będzie kształtował się na poziomie ok. 22,1 l/s. 

2.6.2 Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

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 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na realizacji Lubelskiego Centrum 

Recyklingu przy ul. Metalurgicznej 17a w Lublinie 

 

20 

paliw w silnikach pojazdów emitowane będą: ditlenek azotu, tlenek węgla, pył, węglowodory 

aromatyczne i alifatyczne. 

Dla ochrony środowiska na etapie realizacji przedsięwzięcia ważna jest przede 

wszystkim prawidłowa organizacja zaplecza, ustalenie harmonogramu robót i wykonywanie 

ich przez wykwalifikowanych pracowników. 

Etap eksploatacji 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie poprzez dobudowanie 

nowej hali w formie łącznika pomiędzy halą do sortowania odpadów zebranych selektywnie 

a halą do produkcji paliwa alternatywnego oraz powiększenie istniejącej hali od strony 

północnej. 

Istniejące maszyny w obu halach zostaną zdemontowane i sprzedane, natomiast 

w rozbudowanej hali zostanie zamontowana nowa instalacja do segregacji odpadów 

zebranych selektywnie i produkcji paliwa alternatywnego o wydajności 30 000 Mg/rok. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia źródłami emisji wprowadzanej do powietrza 

atmosferycznego będą: 

− ruch pojazdów spalinowych, 

− tankowanie pojazdów na zakładowej stacji paliw i dowóz paliw, 

− prace naprawcze w warsztacie, 

− przetwarzanie mechaniczne dowożonych odpadów, 

− maszyny stacjonarne: sito do kompostu, 

− biofiltry w istniejącej kompostowni. 

Odpady zbierane selektywnie nie posiadają praktycznie frakcji organicznej, która jest 

odpowiedzialna za powstawanie zapachów. W związku z powyższym nie przewiduje się aby 

procesy prowadzone w rozbudowanej hali spowodowały występowanie emisji substancji 

odorotwórczych do powietrza. 

Budynek wagowy i budynek biurowy są ogrzewane elektrycznie. Istniejące hale nie są 

ogrzewane. Planowana hala nie będzie ogrzewana. Ciepło w planowanej hali będzie 

wytwarzane w wyniku pracy instalacji do sortowania odpadów. W związku z powyższym nie 

przewiduje się wystąpienia emisji ze spalania paliw na potrzeby grzewcze zakładu. 
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Emisja z ruchu pojazdów (emitory E1-E14, E52-E69) 

Ruch pojazdów spalinowych będzie wiązał się z niezorganizowaną emisją substancji: 

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

Stężenie zanieczyszczeń powietrza w otoczeniu drogi zależy od następujących 

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 (głównie od kierunku i siły wiatru), 

� lokalnego mikroklimatu, 

� obecności zabudowy, 

� rodzaju i zwartości roślinnych osłon izolacyjnych. 

Z pierwszej grupy czynników wynika bazowa wartość emisji substancji na krawędzi 

drogi, a z drugiej grupy wartość imisji, na obszarach sąsiadujących z drogą. 

Rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń do powietrza w otoczeniu drogi rządzą prawa 

fizyczne dyspersji gazów, wyznaczające stopniowy spadek koncentracji zanieczyszczeń 

w miarę oddalenia się od źródła emisji. 

Ruch pojazdów spalinowych po terenie planowanego przedsięwzięcia będzie stanowił 

źródło emisji niezorganizowanej i przyjęto go zgodnie z danymi przekazanymi przez 

Wnioskodawcę. 

Do obliczeń emisji z ruchu pojazdów poruszających się po drogach wewnętrznych 

(w obrębie zakładu) 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). 
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Tabela 1 Wskaźniki emisji dla pojazdów spalinowych 

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

 

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]. 

Przyjęto, że ruch pojazdów na drogach wewnętrznych będzie odbywał się w ciągu 

16 h/d przez 5 dni w tygodniu, tj. 4 160 h/rok w porze dnia. 

Jako pojazdy ciężarowe zaklasyfikowano ładowarkę. Wielkość emisji zanieczyszczeń 

z wózka widłowego obliczono jak dla pojazdów osobowych. 

Założono, że ładowarki i wózki widłowe przejadą w ciągu najbardziej niekorzystnej 

godziny 5 razy każdy odcinek swojej trasy w obie strony. 

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.: 

− dla wózka widłowego i ładowarek: 

→ 73 kg CO2/GJ, 
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→ 0,004 kg CH4/GJ, 

→ 0,03 kg N2O/GJ, 

− dla pojazdów ciężarowych: 

→ 72,43 kg CO2/GJ, 

→ 0,006 kg CH4/GJ, 

→ 0,003 kg N2O/GJ. 

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 = 43 000 kJ/kg oleju 

napędowego = 0,043 GJ/kg ON, 

W – wskaźnik emisji danej substancji [kg/J]. 

Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie 

wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz 

o wysokości należnych opłat (Dz. U. poz. 274) gęstość oleju napędowego przyjmuje się 

w wysokości 840 kg/m3. 

Zużycie paliwa obliczono według wzoru: 

]/[
100

hkg
ZL

B
××= ρ

 

gdzie: L - długość odcinka drogi [km], 

 ρ - gęstość paliwa [kg/l], 

Z – zużycie paliwa na drodze 100 km [l/h], przyjęto Z = 20 l oleju napędowego/100 km dla pojazdów 

ciężarowych, Z = 8,4 kg ON/h dla ładowarek i wózków widłowych. 

Natężenie ruchu pojazdów podano w tabeli poniżej. 

Tabela 2 Natężenie ruchu pojazdów 

Emitor, rodzaj pojazdu Ilość pojazdów [szt./h] Długość trasy [m] 

E3, wózki widł. 1 321 

E3, ładowarki 3 321 

E3, ciężarowe 19 64,2 

E4, wózki widł. 1 332,5 

E4, ładowarki 2 332,5 

E4, ciężarowe 19 66,5 

E5, ładowarki 2 148 

E5, ciężarowe 1 29,6 
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Emitor, rodzaj pojazdu Ilość pojazdów [szt./h] Długość trasy [m] 

E6, wózki widł. 1 272 

E6, ładowarki 1 272 

E6, ciężarowe 19 54,4 

E7, wózki widł. 1 282 

E7, ładowarki 1 282 

E7, ciężarowe 4 56,4 

E8, wózki widł. 1 329 

E8, ładowarki 1 329 

E8, ciężarowe 2 65,8 

E9, wózki widł. 1 121 

E9, ładowarki 2 121 

E9, ciężarowe 17 24,4 

E10, wózki widł. 1 160 

E10, ładowarki 2 160 

E10, ciężarowe 16 32 

E11, wózki widł. 1 273,5 

E11, ładowarki 1 273,5 

E11, ciężarowe 3 54,7 

E12, wózki widł. 1 121,5 

E12, ciężarowe 2 24,3 

E13, wózki widł. 1 387,3 

E13, ładowarki 1 387,3 

E13, ciężarowe 1 129,1 

E14, wózki widł. 1 432 

E14, ładowarki 1 432 

E14, ciężarowe 1 86,4 

E1, wózki widł. 1 472 

E1, ładowarki 1 472 

E1, ciężarowe 17 94,4 

E2, wózki widł. 1 363,5 

E2, ładowarki 2 363,5 

E2, ciężarowe 19 72,7 

E57, wózki widł. 1 1462,5 

E57, ładowarki 2 1462,5 

E57, ciężarowe 4 292,5 

E59, ładowarki 1 883,5 

E59, ciężarowe 2 176,7 

E60, wózki widł. 1 339 

E60, ładowarki 1 339 

E60, ciężarowe 1 67,8 

E53, wózki widł. 1 252 

E53, ładowarki 3 252 

E53, ciężarowe 15 50,4 

E55, wózki widł. 1 717,5 

E55, ładowarki 1 717,5 

E55, ciężarowe 16 143,5 

E56, ciężarowe 16 178,2 

E61, osobowe 40 135,9 

E61, ciężarowe 16 135,9 

E54, ładowarki 1 18,2 

E54, ciężarowe 1 91 

E52, ładowarki 1 432 

E52, ciężarowe 1 86,4 
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Emitor, rodzaj pojazdu Ilość pojazdów [szt./h] Długość trasy [m] 

E58, wózki widł. 1 648 

E58, ciężarowe 1 129,6 

E69, ładowarki 1 416 

E69, ciężarowe 2 83,2 

E68, ciężarowe 2 165 

E67, ciężarowe 2 50,7 

E66, wózki widł. 1 667,5 

E66, ładowarki 1 667,5 

E66, ciężarowe 1 133,5 

E65, wózki widł. 1 290 

E65, ładowarki 1 290 

E65, ciężarowe 4 58 

E64, wózki widł. 1 261 

E64, ładowarki 1 261 

E64, ciężarowe 6 52,2 

E62, wózki widł. 1 194 

E62, ładowarki 2 194 

E62, ciężarowe 1 38,8 

E63, wózki widł. 1 517 

E63, ładowarki 1 517 

E63, ciężarowe 1 103,4 

Wielkość obliczonej emisji na poszczególnych odcinkach podano w tabeli poniżej. 

Tabela 3 Emisja z ruchu pojazdów 

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

NO2 0,007600 0,031617 4160 

CO 0,002771 0,011529 4160 

pył 0,000293 0,001221 4160 

benzen 0,000049 0,000206 4160 

SO2 0,000044 0,000185 4160 

CO2 106,905801 444,728133 4160 

CH4 0,005876 0,024443 4160 

E3 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,043698 0,181784 4160 

NO2 0,006724 0,027972 4160 

CO 0,002523 0,010497 4160 

pył 0,000259 0,001079 4160 

benzen 0,000044 0,000182 4160 

SO2 0,000040 0,000165 4160 

CO2 80,561067 335,134037 4160 

CH4 0,004433 0,018441 4160 

E4 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,032863 0,136710 4160 

NO2 0,001125 0,004679 4160 

CO 0,000340 0,001415 4160 

pył 0,000044 0,000181 4160 

benzen 0,000007 0,000030 4160 

SO2 0,000006 0,000026 4160 

CO2 52,750688 219,442861 4160 

CH4 0,002891 0,012026 4160 

E5 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,021673 0,090158 4160 

NO2 0,004561 0,018974 4160 E6 
liniowy CO 0,001780 0,007405 4160 
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Emitor Substancja Emisja godz. [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] Czas [h/rok] 

pył 0,000176 0,000732 4160 

benzen 0,000030 0,000124 4160 

SO2 0,000027 0,000113 4160 

CO2 54,073175 224,944408 4160 

CH4 0,002978 0,012389 4160 

h = 0,5 m 

N2O 0,022022 0,091612 4160 

NO2 0,001807 0,007516 4160 

CO 0,000962 0,004002 4160 

pył 0,000069 0,000288 4160 

benzen 0,000012 0,000052 4160 

SO2 0,000012 0,000049 4160 

CO2 53,650402 223,185671 4160 

CH4 0,002943 0,012243 4160 

E7 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,022004 0,091539 4160 

NO2 0,001653 0,006877 4160 

CO 0,000985 0,004097 4160 

pył 0,000063 0,000262 4160 

benzen 0,000012 0,000048 4160 

SO2 0,000011 0,000046 4160 

CO2 53,601218 222,981065 4160 

CH4 0,002939 0,012226 4160 

E8 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,022002 0,091530 4160 

NO2 0,002292 0,009533 4160 

CO 0,000871 0,003625 4160 

pył 0,000088 0,000368 4160 

benzen 0,000015 0,000062 4160 

SO2 0,000014 0,000056 4160 

CO2 80,116998 333,286710 4160 

CH4 0,004396 0,018288 4160 

E9 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,032845 0,136633 4160 

NO2 0,002904 0,012081 4160 

CO 0,001114 0,004634 4160 

pył 0,000112 0,000466 4160 

benzen 0,000019 0,000079 4160 

SO2 0,000017 0,000072 4160 

CO2 80,167856 333,498281 4160 

CH4 0,004400 0,018305 4160 

E10 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,032847 0,136642 4160 

NO2 0,001563 0,006503 4160 

CO 0,000876 0,003644 4160 

pył 0,000060 0,000249 4160 

benzen 0,000011 0,000045 4160 

SO2 0,000010 0,000043 4160 

CO2 53,618223 223,051807 4160 

CH4 0,002940 0,012232 4160 

E11 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,022003 0,091533 4160 

NO2 0,000588 0,002444 4160 E12 
liniowy CO 0,000178 0,000739 4160 
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Emitor Substancja Emisja godz. [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] Czas [h/rok] 

pył 0,000023 0,000095 4160 

benzen 0,000004 0,000016 4160 

SO2 0,000003 0,000014 4160 

CO2 27,190189 113,111187 4160 

CH4 0,001491 0,006201 4160 

h = 0,5 m 

N2O 0,011165 0,046445 4160 

NO2 0,001857 0,007725 4160 

CO 0,001132 0,004711 4160 

pył 0,000071 0,000295 4160 

benzen 0,000013 0,000054 4160 

SO2 0,000013 0,000052 4160 

CO2 53,599910 222,975624 4160 

CH4 0,002939 0,012226 4160 

E13 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,022002 0,091530 4160 

NO2 0,001872 0,007789 4160 

CO 0,001203 0,005004 4160 

pył 0,000071 0,000296 4160 

benzen 0,000013 0,000055 4160 

SO2 0,000013 0,000054 4160 

CO2 53,577567 222,882681 4160 

CH4 0,002937 0,012218 4160 

E14 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,022001 0,091526 4160 

NO2 0,007263 0,030213 4160 

CO 0,002892 0,012030 4160 

pył 0,000280 0,001165 4160 

benzen 0,000048 0,000199 4160 

SO2 0,000043 0,000181 4160 

CO2 54,372046 226,187713 4160 

CH4 0,003003 0,012492 4160 

E1 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,022034 0,091663 4160 

NO2 0,007351 0,030580 4160 

CO 0,002759 0,011476 4160 

pył 0,000284 0,001180 4160 

benzen 0,000048 0,000199 4160 

SO2 0,000043 0,000180 4160 

CO2 80,622704 335,390447 4160 

CH4 0,004438 0,018462 4160 

E2 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,032866 0,136721 4160 

NO2 0,014421 0,059992 4160 

CO 0,006517 0,027109 4160 

pył 0,000554 0,002306 4160 

benzen 0,000096 0,000401 4160 

SO2 0,000089 0,000371 4160 

CO2 80,512144 334,930520 4160 

CH4 0,004429 0,018424 4160 

E57 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,032861 0,136702 4160 

NO2 0,004272 0,017773 4160 

CO 0,001292 0,005374 4160 

pył 0,000165 0,000688 4160 

E59 
liniowy 

h = 0,5 m 

benzen 0,000027 0,000113 4160 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na realizacji Lubelskiego Centrum 

Recyklingu przy ul. Metalurgicznej 17a w Lublinie 

 

28 

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

SO2 0,000024 0,000100 4160 

CO2 26,552511 110,458446 4160 

CH4 0,001460 0,006074 4160 

 

N2O 0,010844 0,045110 4160 

NO2 0,001469 0,006112 4160 

CO 0,000944 0,003927 4160 

pył 0,000056 0,000233 4160 

benzen 0,000010 0,000043 4160 

SO2 0,000010 0,000042 4160 

CO2 53,567835 222,842195 4160 

CH4 0,002936 0,012215 4160 

E60 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,022001 0,091524 4160 

NO2 0,005270 0,021924 4160 

CO 0,001965 0,008175 4160 

pył 0,000203 0,000846 4160 

benzen 0,000034 0,000143 4160 

SO2 0,000031 0,000129 4160 

CO2 106,663125 443,718601 4160 

CH4 0,005856 0,024359 4160 

E53 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,043688 0,181742 4160 

NO2 0,010545 0,043866 4160 

CO 0,004246 0,017664 4160 

pył 0,000406 0,001690 4160 

benzen 0,000069 0,000289 4160 

SO2 0,000063 0,000263 4160 

CO2 54,733706 227,692217 4160 

CH4 0,003033 0,012616 4160 

E55 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,022049 0,091725 4160 

NO2 0,009848 0,040969 4160 

CO 0,002978 0,012388 4160 

pył 0,000381 0,001587 4160 

benzen 0,000063 0,000261 4160 

SO2 0,000055 0,000230 4160 

CO2 1,491846 6,206078 4160 

CH4 0,000124 0,000514 4160 

E56 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,000062 0,000257 4160 

NO2 0,008539 0,035524 4160 

CO 0,010595 0,044076 4160 

pył 0,000315 0,001310 4160 

benzen 0,000071 0,000297 4160 

SO2 0,000079 0,000328 4160 

CO2 2,614397 10,875892 4160 

CH4 0,000175 0,000729 4160 

E61 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,000654 0,002721 4160 

NO2 0,000377 0,001569 4160 

CO 0,000114 0,000474 4160 

pył 0,000015 0,000061 4160 

benzen 0,000002 0,000010 4160 

SO2 0,000002 0,000009 4160 

CO2 26,415214 109,887292 4160 

CH4 0,001449 0,006027 4160 

E54 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,010838 0,045086 4160 
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Emitor Substancja Emisja godz. [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] Czas [h/rok] 

NO2 0,001791 0,007449 4160 

CO 0,000541 0,002252 4160 

pył 0,000069 0,000289 4160 

benzen 0,000011 0,000047 4160 

SO2 0,000010 0,000042 4160 

CO2 26,412807 109,877279 4160 

CH4 0,001449 0,006026 4160 

E52 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,010838 0,045086 4160 

NO2 0,000570 0,002372 4160 

CO 0,001128 0,004691 4160 

pył 0,000020 0,000084 4160 

benzen 0,000006 0,000024 4160 

SO2 0,000007 0,000029 4160 

CO2 27,232571 113,287496 4160 

CH4 0,001494 0,006215 4160 

E58 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,011166 0,046452 4160 

NO2 0,002012 0,008368 4160 

CO 0,000608 0,002531 4160 

pył 0,000078 0,000324 4160 

benzen 0,000013 0,000053 4160 

SO2 0,000011 0,000047 4160 

CO2 26,454666 110,051411 4160 

CH4 0,001452 0,006040 4160 

E69 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,010840 0,045093 4160 

NO2 0,001140 0,004742 4160 

CO 0,000345 0,001434 4160 

pył 0,000044 0,000184 4160 

benzen 0,000007 0,000030 4160 

SO2 0,000006 0,000027 4160 

CO2 0,172667 0,718296 4160 

CH4 0,000014 0,000060 4160 

E68 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,000007 0,000030 4160 

NO2 0,000350 0,001457 4160 

CO 0,000106 0,000441 4160 

pył 0,000014 0,000056 4160 

benzen 0,000002 0,000009 4160 

SO2 0,000002 0,000008 4160 

CO2 0,053056 0,220713 4160 

CH4 0,000004 0,000018 4160 

E67 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,000002 0,000009 4160 

NO2 0,002893 0,012035 4160 

CO 0,001859 0,007732 4160 

pył 0,000110 0,000458 4160 

benzen 0,000021 0,000085 4160 

SO2 0,000020 0,000083 4160 

CO2 53,602212 222,985201 4160 

CH4 0,002939 0,012227 4160 

E66 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,022002 0,091530 4160 

NO2 0,001858 0,007729 4160 

CO 0,000989 0,004115 4160 

pył 0,000071 0,000296 4160 

E65 
liniowy 

h = 0,5 m 

benzen 0,000013 0,000053 4160 
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Emitor Substancja Emisja godz. [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] Czas [h/rok] 

SO2 0,000012 0,000050 4160 

CO2 53,653750 223,199602 4160 

CH4 0,002943 0,012244 4160 

 

N2O 0,022005 0,091539 4160 

NO2 0,002033 0,008456 4160 

CO 0,000999 0,004157 4160 

pył 0,000078 0,000324 4160 

benzen 0,000014 0,000057 4160 

SO2 0,000013 0,000054 4160 

CO2 53,696237 223,376346 4160 

CH4 0,002947 0,012259 4160 

E64 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,022006 0,091547 4160 

NO2 0,001511 0,006285 4160 

CO 0,000743 0,003090 4160 

pył 0,000058 0,000241 4160 

benzen 0,000010 0,000043 4160 

SO2 0,000010 0,000040 4160 

CO2 79,920261 332,468288 4160 

CH4 0,004380 0,018220 4160 

E62 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,032836 0,136600 4160 

NO2 0,002241 0,009322 4160 

CO 0,001440 0,005989 4160 

pył 0,000085 0,000355 4160 

benzen 0,000016 0,000066 4160 

SO2 0,000016 0,000065 4160 

CO2 53,586462 222,919684 4160 

CH4 0,002938 0,012221 4160 

E63 
liniowy 

h = 0,5 m 

N2O 0,022002 0,091528 4160 

Sprawdzenie kryterium na opad pyłu 

Sprawdzenie kryterium na opad pyłu sporządzono dla emitora E3 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] 

ΣEf = 0,000293 kg/h * 1 000 000 mg / 3600 s = 0,082 mg/s 

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

0,082 < 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. 
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Emisja z przeładunku paliw na zakładowej stacji paliw (emitory E15, E16) 

Na terenie zakładu znajduje się stacja paliw wykorzystywana na własne potrzeby 

(obiekt nr 10). Na utwardzonym terenie jest posadowiony zbiornik o pojemności 5 m3 na olej 

napędowy i dystrybutor o wydajności tankowania 15 l/min., tj. 0,9 m3/h. Roczna wielkość 

przeładunku paliw wynosi ok. 265 m3. 

Do obliczeń przyjęto wydajność autocystern dostarczających paliwa w wysokości 

120 l/min., tj. 7,2 m3/h. 

Na przedmiotowej stacji paliw nie będą stosowane wahadła gazowe na stanowiskach 

spustowych przy napełnianiu zbiornika. 

Założono następujący udział emisji węglowodorów w oleju napędowym: 

− 60 % węglowodorów alifatycznych, 

− 40 % węglowodorów aromatycznych. 

Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie 

wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz 

o wysokości należnych opłat (Dz. U., poz. 274) ogólnie gęstość ON przyjmuje się w wysokości 

840 kg/m3. 

Ilość przeładowywanego ON w ciągu roku wyniesie: 

m = V x ρ [kg/rok] 

gdzie: V – wielkość przeładunku oleju napędowego [m
3
/rok], 

ρ – gęstość oleju napędowego [kg/m
3
]. 

m = 265 m3 x 840 kg/m3 = 222 600 kg/rok = 222,6 Mg/rok. 

Zgodnie z danymi CORINAIR 90 ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza 

z przeładunku oleju napędowego wynosi 0,001 kg węglowodorów/Mg ON. 

Emisję godzinową mieszaniny węglowodorów obliczono według wzoru: 

]/[
0001000%100

)100(
hkg

t

wm
Eg ××

−××= η
 

gdzie: m – wielkość przeładunku paliwa [kg/rok], 

w – jednostkowe stężenie węglowodorów w mieszaninie [g/Mg], 

η - sprawność hermetyzacji [%], 

t – czas przeładunku [h/rok]: 

]/[ rokh
q

V
t =  
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gdzie: V – wielkość przeładunku paliwa [m
3
/rok], 

 q – wydajność pompy autocysterny [m
3
/h]. 

t = 265 m3/rok / 120 dm3/min. = 37 h/rok 

Eg = 222 600 kg/rok x 1 g/Mg x (100 – 0) / (37 h/rok x 100 % x 1000 000) = = 0,006016 kg/h. 

Zanieczyszczenia gazowe pochodzące ze zbiornika są wprowadzane do powietrza 

atmosferycznego poprzez odpowietrznik, stanowiący emitor zadaszony. 

Tabela 4  Emisja z przeładunku oleju napędowego 

Emitor Substancja Emisja godzinowa [kg/h] 
Emisja roczna 

[Mg/rok] 
Czas 

[h/rok] 

węglowodory alifatyczne 0,003610 0,000134 E15 
zadaszony 

h = 4 m 
d = 0,05 m 

węglowodory aromatyczne 0,002406 0,000089 
37 

węglowodory alifatyczne 0,000453 0,000134 E16 
poziomy 
h = 0,8 m 

d = 0,05 m 
węglowodory aromatyczne 0,000302 0,000089 

295 

 

Emisja z warsztatu (emitor E17) 

Na terenie zakładu funkcjonuje warsztat, w którym są prowadzone w razie potrzeby 

naprawy mechaniczne własnego sprzętu. W wydzielonym pomieszczeniu wyposażonym 

w wentylację grawitacyjną są prowadzone m.in.: 

− prace spawalnicze metodami MIG, elektrodą, do których są zużywane materiały 

w ilościach: ok. 120 kg drutu spawalniczego/rok, ok. 60 kg elektrod/rok, 

− prace szlifierskie z użyciem szlifierek kątowych, rotacyjnych, oscylacyjnych. 

Prace spawalnicze i szlifierskie są wykonywane średnio 2 h/zmianę przez 3 zmiany/d, 

5 d/tydzień, tj. 1 560 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, 

− przy spawaniu z użyciem elektrod: 
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→ 1,31 kg pyłów krzemowych/Mg elektrod, 

→ 11,89 kg pyłów pozostałych/Mg elektrod, 

→ 0,49 kg CO/Mg elektrod, 

→ 0,55 kg tlenków azotu/Mg elektrod. 

Emisję ze spawania obliczono za pomocą wzoru: 

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

gdzie: W – wskaźnik emisji danej substancji [kg/Mg], 

Z – zużycie danego materiału spawalniczego [Mg], 

t – roczny czas spawania [h/rok]. 

Wielkość emisji ze szlifowania obliczono na podstawie artykułu M. Glińskiego pt. 

„Ograniczanie pylenia podczas szlifowania żeliwa” opublikowanego w Medycynie Pracy, 

2002, 53, 1, 89 – 93. Zgodnie z ww. opracowaniem określono wskaźniki emisji: 

− pył ogółem – 8 130,8 mg/min., 

− pył PM10 – max. 35 % pyłu ogółem, tj. 2 845,78 mg/min., 

− pył PM2,5 – max. 35 % pyłu ogółem, tj. 2 845,78 mg/min. 

Emisję godzinową zanieczyszczeń pochodzących ze szlifowania obliczono według 

wzoru: 

]/[
10

60
6

hkg
nw

Eg

××=  

gdzie: w – wskaźnik emisji danej frakcji pyłu [mg/min.], 

n – liczba jednocześnie prowadzonych procesów szlifowania [szt.]. 

W obliczeniach uwzględniono jednoczesną pracę 2 szlifierek kątowych oraz procesu 

spawania. Zakład posiada 1 stanowisko spawalnicze. 

Emisja zanieczyszczeń z warsztatu jest wprowadzana do powietrza atmosferycznego 

poprzez wywietrzak dachowy, tj. w sposób grawitacyjny. 

Tabela 5 Emisja z procesów spawania i szlifowania 

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

[h/rok] 

pył 0,976584 1,523472 

PM10 0,342382 0,534116 

PM2,5 0,342382 0,534116 

NO2 0,000056 0,000087 

E17 
zadaszony 
d = 0,3 m 
h = 5,5 m 

CO 0,000365 0,000569 

1 560 

 

13,2 kg pyłów/Mg elektrod 
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Emisja z przetwarzania mechanicznego dowożonych odpadów (emitory E18-E51, E73-E83) 

Magazynowanie i segregacja odpadów są związane z występowaniem emisji 

zanieczyszczeń zależnych od składu i rodzaju odpadów. Zgodnie z opracowaniem 

pt. „Biologiczne przetwarzanie odpadów”, Jędrczak A., PWN, Warszawa 2008 r. podczas 

dostawy odpadów i obróbki mechanicznej powstają: 

− metan w ilości 0 – 5 mg/m3, 

− N2O w ilości 0 – 1 mg/m3. 

Do obliczeń przyjęto średnie wartości ww. wskaźników. Źródła literaturowe podają 

przedziały wskaźników emisji odnoszące się do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów. W przedmiotowym zakładzie w analizowanych halach z wentylacją grawitacyjną 

obróbce poddawane są jedynie odpady zbierane selektywnie, tj. bez frakcji organicznej, 

a tym samym mające znacznie mniejszy wpływ na emisję substancji. 

Na podstawie artykułu pt. „Ocena narażenia pracowników na bioaerozole, 

występujące w powietrzu na stanowiskach pracy w czasie zbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych” opracowanego przez J. A. Krajewskiego, J. Szarapińską-Kwaszewską 

i innych oraz opublikowanego w Medycynie Pracy, 2001; 52; 6; 417-422 przyjęto średnie 

stężenie pyłu na stanowiskach operatora maszyn i operatora-sortowacza w sortowni – 

4,45 mg/m3 powietrza. 

Emisja zanieczyszczeń z przyjęcia i segregacji odpadów będzie występowała w halach 

produkcji paliw alternatywnych (nr 1, 3, 4, 15), hali sortowni i hali głównej (nr 5), które są 

wyposażone w wentylację grawitacyjną (wywietrzaki w dachach). Odpady będą 

przetwarzane mechanicznie podczas 2 zmian roboczych w ciągu dnia, tj. maksymalnie 16 h/d 

przez 5 dni w tygodniu, czyli przez 4 160 h/rok. 

Wielkość emisji godzinowej z przyjęcia i segregacji odpadów w halach obliczono 

według wzoru: 

]/[
106

hkg
wV

Eg

×=  

gdzie: V – kubatura hali [m
3
/h], 

 w – wskaźnik emisji danej substancji [mg/m
3
]. 
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Tabela 6 Emisja z dostaw i przeróbki mechanicznej odpadów 

Emitor Substancja 
Wydajność wentylacji 

[m
3
/h] 

Emisja godz. 
[kg/h] 

Emisja roczna 
[Mg/rok] 

Czas 
[h/rok] 

hala produkcji paliwa alternatywnego nr 1 

pył 0,002285 0,009505 

CH4 0,001284 0,005340 

E18-E21 
zadaszony 
h = 9,27 m 
d = 0,3 m 

N2O 

2 053,88 

0,000257 0,001068 

4 160 

hala sortowni 

pył 0,001828 0,007604 

CH4 0,001027 0,004272 

E22-E26 
zadaszony 
h = 9,22 m 
d = 0,3 m 

N2O 

2 053,88 

0,000205 0,000854 

4 160 

hala produkcji paliwa alternatywnego nr 3 

pył 0,008533 0,035497 

CH4 0,004794 0,019942 

E80-E83 
zadaszony 

h = 11,37 m 
d = 0,3 m 

N2O 

7 670 

0,000959 0,003988 

4 160 

hala produkcji paliwa alternatywnego nr 4 

pył 0,011377 0,047329 

CH4 0,006392 0,026589 

E77-E79 
zadaszony 

h = 11,37 m 
d = 0,3 m 

N2O 

7 670 

0,001278 0,005318 

4 160 

hala produkcji paliwa alternatywnego nr 15 

pył 0,010804 0,044945 

CH4 0,006070 0,025250 

E73-E76 
zadaszony 
h = 12 m 
d = 0,3 m 

N2O 

9 711,62 

0,001214 0,005050 

4 160 

hala główna nr 5 

pył 0,003716 0,015459 

CH4 0,002088 0,008685 

E27-E51 
zadaszony 
h = 13 m 
d = 0,3 m 

N2O 

20 877 

0,000418 0,001737 

4 160 

 

Emisja z maszyn stacjonarnych: sita do kompostu (emitory E71) 

Do obliczeń emisji dla maszyn stacjonarnych przyjęto wskaźniki emisji określone 

w „Opracowaniu charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów 

samochodowych” sporządzonym przez Z. Chłopka w Warszawie w kwietniu 2007 r. (tabela 

poniżej). 

Tabela 7  Wskaźniki emisji dla maszyn stacjonarnych 

Substancja zanieczyszczająca [g/kWh] 
Typ pojazdów 

NO2 CO pył SOx C6H6 węgl. alifat. węgl. aromat. 

koparka 0,63 1,575 0,09 0,0034 0,0046 0,198 0,049 

Do obliczeń przyjęto, że udział SO2 w tlenkach siarki i pyłów PM10 oraz PM2,5 w pyle 

ogółem wynoszą 100 %. 
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Wskaźniki emisji CO2, N2O i CH4 wykorzystano analogicznie i obliczono emisję jak dla 

ładowarek. 

Wielkość emisji dla analizowanych odcinków drogi obliczono według wzoru: 

E = Wi x P / 1000  [kg/h] 

gdzie: E – emisja substancji [kg/h], 

Wi – wskaźnik emisji substancji kategorii pojazdu i [g/kWh], 

P – moc maszyny [kWh], przyjęto 74 kW dla sita. 

Ze względu na usytuowanie maszyny stacjonarnej w obrębie terenu ogrodzonego 

blachą o wysokości co najmniej 2 m uznano, że ewentualna niezorganizowana emisja pyłów 

nie będzie rozprzestrzeniała się poza obręb zakładu. Ponadto na ograniczenie rozwiewania 

pyłów będzie miała korzystny wpływ istniejąca wzdłuż ogrodzenia roślinność średnia 

i wysoka. 

Wielkość emisji przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 8 Emisja z maszyny stacjonarnej 

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

NO2 0,046620 0,096970 

CO 0,116550 0,242424 

PM 0,006660 0,013853 

węgl. alifat. 0,014652 0,030476 

węgl. aromat. 0,003626 0,007542 

SOx 0,000252 0,000523 

C6H6 0,000340 0,000708 

CO2 13,183800 0,027422 

CH4 0,000722 0,000002 

E71 
poziomy 
d = 0,1 m 
h = 0,5 m 

N2O 0,005418 0,000011 

2 080 

 

Emisja z kompostowania (emitory E70, E72) w istniejącej kompostowni 

Proces kompostowania dynamicznego, stanowiący pierwszą fazę przetwarzania 

biologicznego frakcji podsitowej z odpadów zmieszanych, jest związany z powstawaniem 

substancji gazowych z grup: alkoholi, ketonów, aldehydów, terpenów, estrów, związków 

siarki, eterów, amoniaku. Zanieczyszczenia gazowe są strącane do soli w płuczce chemicznej, 

gdy stężenie amoniaku przekroczy 50 mg/m3. Z doświadczenia Wnioskodawcy na podobnych 

tego typu instalacjach wynika, że nie nastąpiło osiągnięcie ww. progu i w związku z tym 

stosowanie kwasu siarkowego nie jest konieczne. Podczyszczone powietrze 

z kompostowania jest następnie kierowane poprzez wentylator do biofiltru posiadającego 
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wypełnienie z materiałów organicznych. Skuteczność redukcji emisji wynosi ok. 90 %, poza 

metanem. 

Według danych od producenta sprawność biofiltru wynosi 100 % - załącznik nr 5.5. 

Emisja z biologicznego przetwarzania odpadów frakcji podsitowej powstaje 

w pierwszej fazie kompostowania, tzw. intensywnego, w reaktorach. 

W pierwszej kolejności odpady przeznaczone do kompostowania są dostarczane 

hakowcami w kontenerach i rozładowywane w reaktorach. Ostatnich kilka kontenerów, 

które już nie zmieszczą się, są ustawiane możliwie jak najbliżej reaktorów, a surowce 

transportowane za pomocą ładowarki przedsiębiernej. Napełnianie reaktorów jest 

prowadzone przy włączonej wentylacji odprowadzającej zanieczyszczenia do biofiltru. 

Podczas załadunku ładowarką występuje emisja niezorganizowana, którą pominięto 

w dalszych obliczeniach. 

Frakcja podsitowa odpadów podlega biologicznemu przetwarzaniu w szczelnych, 

zamykanych reaktorach. Powietrze poprocesowe jest odprowadzane do płuczki chemicznej, 

w której kwas siarkowy wiąże amoniak do kryształów siarczanu amonu. Dozowanie 

ww. związku nastąpi, gdy stężenie amoniaku przekroczy 50 mg/m3. Gazy odlotowe 

z reaktorów są odprowadzane poprzez wentylator o wydajności 15 000 m3/h do biofiltru, 

który jest ustawiony na zewnątrz budynku i posiada wymiary 32 x 8 x 1,4 m (dł. x szer. x 

wys.). Wypełnienie stanowi materiał biologiczny, np. kora sosnowa, torf, kompost po 

kompostowaniu odpadów zielonych czystych. Zakładana według projektu planowanej 

kompostowni temperatura powietrza poprocesowego wynosi 42-44°C (średnio 43°C). 

Przetwarzanie biologiczne w reaktorach jest prowadzone w cyklach 

17-21-dniowych, a biofiltr jest użytkowany w sposób ciągły przez cały rok. W związku 

z powyższym przyjęto, że emisja z kompostowania dynamicznego trwa przez 8 760 h/rok. 

Zgodnie z opracowaniem pt. „Biologiczne przetwarzanie odpadów”, Jędrczak A., 

PWN, Warszawa 2008 r. kompostowanie polega na rozkładzie substancji organicznych. 

Produktami reakcji w procesie są dwutlenek węgla, woda i ciepło oraz kompost, zgodnie 

z reakcją: 

odpady organiczne + mikroorganizmy + O2 → H2O + CO2 + kompost + ciepło 

Z uwagi na zróżnicowaną podatność na rozkład substancji organicznych zawartych 

w przetwarzanej materii, są one rozkładane w różnym czasie (tabela poniżej). 
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Tabela 9 Podatność na rozkład substancji organicznych w materii organicznej 

Podatność na rozkład 

bardzo podatne podatne oporne 

węglowodany, cukry celuloza lignina 

białka 

tłuszcze 
hemicelulozy niskocząsteczkowe związki alifatyczne i związki aromatyczne 

Kompostowanie przebiega w 4 etapach: 

− faza wstępnego kompostowania – trwa krótko (do kilku dni), charakteryzuje się 

wzrostem temperatury, 

− faza intensywnego kompostowania – trwa do kilku tygodni, rozkładowi ulegają 

substancje organiczne łatwo ulegające biodegradacji, powstają dwutlenek węgla, 

amoniak i woda, 

− faza przemian – trwa zwykle kilka tygodni, charakteryzuje się spadkiem temperatury 

i rozkładem związków typu ligniny, tłuszcze, woski, żywice, następuje zmniejszenie 

objętości substratów, 

− faza dojrzewania kompostu – trwa do kilku miesięcy, jej istotą jest wytworzenie stabilnej 

frakcji kompostu, wzrasta ilość makrofauny. 

Zasadniczo proces kompostowania dzieli się na 2 etapy. I etap, zwany 

kompostowaniem intensywnym powoduje powstanie kompostu świeżego w wyniku 

higienizacji. W II fazie następuje rozkład mało podatnych na przetwarzanie substancji 

i otrzymanie struktur próchnicznych. 

Na terenie zakładu w reaktorach zachodzi I etap kompostowania, a drugi na placu 

dojrzewania. 

Z uwagi na prowadzenie najbardziej odorotwórczej fazy kompostowania w szczelnych 

i zamkniętych reaktorach z wykorzystaniem płuczki chemicznej i biofiltru, uznano, że emisja 

zanieczyszczeń na placu dojrzewania jest nieistotna dla stanu jakości powietrza 

atmosferycznego. 

Dla zapewnienia prawidłowej pracy kompostowni niezbędne jest regulowanie 

temperatury i wilgotności w pryzmach, a także ilości tlenu. Przy niedostatecznym natlenieniu 

odpadów biodegradowalnych, zwłaszcza na początku procesu, mikroorganizmy 

odpowiedzialne za kompostowanie obumierają i zastępują je beztlenowe. Zaburzenie 

równowagi procesu powoduje emisję, takich substancji jak siarkowodór, metan. 

Reaktory są wyposażone w system regulujący napowietrzanie i nawilżenie pryzm. 
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Maksymalna ilość przetwarzanych w instalacji odpadów biodegradowalnych wynosi 

35 000 Mg/rok, a ilość powietrza usuwanego wraz z zanieczyszczeniami poprzez biofiltr 

z reaktorów wynosi 15 000 m3/h. 

Do obliczeń emisji z kompostowania wykorzystano wskaźniki emisji określone 

w opracowaniu pt. „Biologiczne przetwarzanie odpadów”, Jędrczak A., PWN, Warszawa 

2008 r. (tabela poniżej). 

Tabela 10 Wskaźniki emisji z kompostowania 

Substancja odniesienia Substancja Emisja [g/Mg odpadów] 

- 2-propanol 134 

- etanol 133 

alkohol izobutylowy izobutanol 5,8 

- 2-butanol 3,7 

aceton aceton 125 

- butanon 22 

- 2-heptanon 1,4 

- 3-metylobutanal 4 

- limonen 56 

- alfa-pinen 8 

- tujon 6,8 

- p-cymen 2,9 

octan etylu octan etylu 35 

octan metylu octan metylu 9,6 

- propionian metylu 2,1 

 propionian propylu 1 

- siarczek dimetylu 8,2 

disiarczek dimetylu disiarczek dimetylu 0,4 

disiarczek węgla disiarczek węgla 0,4 

- disiarczek metylopropylowy 0,2 

- 2-etylofuran 1,6 

- 2-metylofuran 0,9 

- eter dietylowy 0,2 

- CO2 291 000 

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

odpadów biodegradowalnych poddawanych obróbce biologicznej (kompost i fermentat): 

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

kompostowania wynosi odpowiednio: 

− 0,75 kg CH4/Mg odpadów, 

− 0,096 kg N2O/Mg odpadów. 

Emisję z kompostowania w reaktorach obliczono dla substancji posiadających 

wartości odniesienia oraz dla CH4, CO2, N2O. Z uwagi na planowane zastosowanie biofiltru, 

stwierdzono że emisja pyłów nie będzie występowała. 
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Wskaźnik emisji amoniaku przyjęto w wysokości 50 mg/m3, gdyż po przekroczeniu tej 

wartości w powietrzu poprocesowym jego stężenie będzie redukowane poprzez stosowanie 

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

instalacjach tego typu w innych lokalizacjach nie został dotychczas osiągnięty i używanie 

kwasu siarkowego nie było wymagane. 

Zgodnie z opracowaniem pt. „Biologiczne przetwarzanie odpadów”, Jędrczak A., 

PWN, Warszawa 2008 r. skuteczność biofiltrów jest bardzo wysoka dla większości substancji 

i wynosi > 90 %. Dla CH4 przyjęto 0 % zmniejszenie emisji, a dla pozostałych 

zanieczyszczeń 90 %. 

Wielkość emisji zanieczyszczeń z kompostowania na wylocie z biofiltrów obliczono 

według wzoru: 

]/[
1001000

)100(
hkg

nt

WZ
Eg

×××
−××= η

 

gdzie: Z – maksymalna ilość przetwarzanych odpadów w planowanej kompostowni [Mg/rok], 

 W – wskaźnik emisji danej substancji [g/Mg przetwarzanych odpadów], 

 η - skuteczność redukcji emisji przez biofiltr [%], 

 t – czas pracy biofiltrów (występowania emisji) [h/rok], 

 n – ilość emitorów biofiltru [szt.]. 

W obrębie zakładu obecnie są eksploatowane 2 obiekty, w których prowadzi się 

kompostowanie, tzw. kompostownie I i II. Proces dojrzewania kompostu odbywa się na 

wspólnym placu kompostowym, tzw. kompostowni pryzmowej. 

Biofiltry ww. obiektów przyjęto jako emitory powierzchniowe. 

Tabela 11 Emisja pochodząca z kompostowania odpadów biodegradowalnych w reaktorach 

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

izobutanol 0,001159 0,010150 

aceton 0,024971 0,218750 

octan etylu 0,006992 0,061250 

octan metylu 0,001918 0,016800 

disiarczek dimetylu 0,000080 0,000700 

disiarczek węgla 0,000080 0,000700 

amoniak 0,030365 0,266000 

CH4 1,498288 13,125000 

N2O 0,191781 1,680000 

E70, E72 
powierzchniowe 

a = 13 m 
h = 1,4 m 

CO2 581,33562 5092,500 

8 760 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na realizacji Lubelskiego Centrum 

Recyklingu przy ul. Metalurgicznej 17a w Lublinie 

 

41 

Teren zakładu wzdłuż wschodniej granicy w rejonie kompostowni I i II oraz pryzm 

kompostowych jest wyposażony w kurtyny antyodorowe zapobiegające rozprzestrzenianiu 

się zanieczyszczeń gazowych na obszary sąsiednie. 

W kurtynie antyodorowej wykorzystuje się preparat STANDARD PLUS (karta 

charakterystyki jako załącznik nr 5.6) w technologii jako bariera antyodorowa mokra (dane 

o technologii dostępne pod linkami: http://www.bioarcus.pl/bariera-antyodorowa-mokra, 

http://www.bioarcus.pl/standard-1, http://www.bioarcus.pl/skutecznosc-dzialania, 

http://www.bioarcus.pl/bezpieczenstwo). 

2.6.3 Emisja hałasu 

Etap realizacji 

Na etapie realizacji wystąpi emisja hałasu związana z wykonaniem planowanych 

założeń - prowadzeniem prac budowlanych, montażowych oraz wykończeniowych. 

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 prac, 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. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na realizacji Lubelskiego Centrum 

Recyklingu przy ul. Metalurgicznej 17a w Lublinie 

 

42 

Etap eksploatacji 

Opis uwarunkowań akustycznych, usytuowanie względem terenów chronionych przed 

hałasem 

Głównymi źródłami kształtującymi istniejący klimat akustyczny w sąsiedztwie 

planowanego przedsięwzięcia jest ruch samochodowy po ul. Metalurgicznej będącej drogą 

wyjazdową z Lublina w kierunku wschodnim, w tym do przejścia granicznego oraz ruch 

kolejowy na sąsiadującej z zakładem linii kolejowej obsługującej trasę Lublin - Łuków. 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie geoportal.lublin.eu w miejscu 

zakładu poziom hałasu dla pory dnia kształtuje się w przedziale 55-60 dB od dróg, a od kolei 

i przemysłu poniżej 40 dB. 

W obliczeniach nie uwzględniono tła akustycznego z uwagi na brak szczegółowych 

danych liczbowych na jego temat. 

Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren 

przedsięwzięcia znajduje się w strefie techniczno-produkcyjnej, a w jego otoczeniu znajdują 

się: od strony północnej, zachodniej i południowej tereny o takim samym przeznaczeniu, od 

strony wschodniej teren oznaczone symbolem KK - tereny komunikacji kolejowej i urządzeń 

kolejowych. 

Tereny podlegające ochronie akustycznej określone są rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

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

Tereny sąsiadujące z przedsięwzięciem zgodnie z ww. rozporządzeniem nie podlegają 

ochronie akustycznej. 

Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej to zabudowa jednorodzinna 

wzdłuż ul Macieja Rataja w odległości ponad 670 m na południowy - wschód od 

przedsięwzięcia. 

Pozostałe tereny chronione akustycznie wskazane w ww. rozporządzeniu w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu, tj.: strefa ochronna "A" uzdrowiska, tereny szpitali poza 

miastem, zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domy 

opieki społecznej, tereny szpitali w miastach, tereny zabudowy wielorodzinnej, zabudowy 

zamieszkania zbiorowego, zabudowy zagrodowej, tereny mieszkaniowo-usługowe, tereny 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na realizacji Lubelskiego Centrum 

Recyklingu przy ul. Metalurgicznej 17a w Lublinie 

 

43 

w strefie śródmiejskiej czy śródmiejskiej miasta powyżej 100 tys. mieszkańców oddalone 

są od przedsięwzięcia o nie mniej niż kilkaset metrów. 

W odległości ok. 80 m na wschód oraz 130 m na południe, za torami kolejowymi, 

na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) 

oznaczone symbolem KK - tereny komunikacji kolejowej i urządzeń kolejowych, znajdują się 

altanki ogrodów działkowych będące potencjalnie obiektami rekreacyjno-wypoczynkowymi. 

W odległości ok. 120 m na wschód, za torami kolejowymi, na terenie oznaczony w mpzp jako 

R1 – tereny rolne bez prawa zabudowy znajduje się pojedynczy budynek zabudowy 

jednorodzinnej będący obiektem chronionym akustycznie. W ww. przypadkach ochrona 

przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe 

warunki akustyczne w budynkach. 

Dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu dla zabudowy jednorodzinnej to: 50 dB dla pory 

dnia (6:00 – 22:00), 40 dB dla pory nocy (22:00 – 6:00), natomiast dla terenów rekreacyjno – 

wypoczynkowych: 55 dB dla pory dnia (6:00 – 22:00), 45 dB dla pory nocy (22:00 – 6:00). 

Zastosowana metodyka obliczeń 

Poziom mocy akustycznej poszczególnych źródeł określono na podstawie informacji 

przekazanych od Wnioskodawcy, instrukcji ITB nr 338/2008 „Metody określania emisji i imisji 

hałasu przemysłowego w środowisku”, danych od potencjalnych producentów urządzeń, 

literatury branżowej, danych od projektanta oraz danych przyjmowanych dla podobnych 

zdarzeń akustycznych. 

Sumaryczną moc akustyczną obliczono za pomocą wzoru: 

LW = 10 log Σ
WiL⋅1,010 , [dB] 

WiL
- poziom mocy akustycznej pojedynczego źródła dźwięku 

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

z zależności: 
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Ф– współczynnik kierunkowości źródła, 

Ω – kąt bryłowy w jakim zachodzi promieniowanie, 
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r – odległość punktu obserwacji od źródła dźwięku, 

Rp – stała akustyczna pomieszczenia 

Równoważny poziom dźwięku obliczono z zależności: 
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LWi - moc akustyczna i-tego emitora 

ti – czas emisji hałasu w czasie odniesienia, 

T – czas odniesienia 

Stałą akustyczną pomieszczeń obliczono z zależności: 

α−
=

1

A
R p  

A – chłonność akustyczna pomieszczenia 

Chłonność akustyczną pomieszczeń obliczono z zależności: 

ii sA ⋅= α  

iα
 – średni współczynnik pochłaniania dźwięku w pomieszczeniu 

s – pole powierzchni ograniczających przegrody 

Izolacyjność akustyczną przegród obliczono z zależności: 

)log(10
iR0,1-10 ⋅⋅Σ

Σ=
i

i

s

sR  

si – pole powierzchni i-tego elementu przegrody 

Ri – izolacyjność akustyczna i-tego elementu przegrody 

Dane przyjęte na potrzeby obliczeń i symulacji 

W symulacji rozprzestrzeniania się dźwięku uwzględniono emitory dźwięku na 

potrzeby symulacji zastąpione przez: 

− emitory kubaturowe „em”, 

− emitory punktowe - urządzenia stacjonarne na zewnątrz pomieszczeń, 

− emitory liniowe „t”- transport: 

− ekrany kubaturowe „ek” - obiekty kubaturowe niebędące emitorami, w tym obiekt 

mieszkalny oznaczony dodatkowym symbolem „m”. 
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Przyjęte na potrzeby analizy dane emitorów oraz ekranów opisano poniżej, 

przedstawiono w postaci tabelarycznej oraz przedstawiono na załączniku nr 6.1. 

W związku z funkcjonowaniem Zakładu będą występowały procesy mogące 

wywoływać zdarzenia akustyczne tj.: 

− dostawy odpadów i ich rozładunek, 

− transport wewnętrzny odpadów i frakcji wysortowanych, 

− załadunek i odbiór wysortowanych frakcji, 

− praca urządzeń w halach oraz w warsztacie (spawarka, szlifierka, wiertarka), 

− obsługa Zakładu (dostawy paliw do stacji paliw na analizowanej działce, utrzymanie 

czystości). 

Przyjęto, że przedsięwzięcie stanowiło będzie źródło hałasu wyłącznie w porze dnia. 

Na potrzeby analizy i przyjęcia sytuacji najbardziej niekorzystnej zgodnie z danymi 

od Wnioskodawcy przyjęto, że praca prowadzona będzie w porze dnia na 2 zmiany. Na 

potrzeby analizy przyjęto maksymalny uzasadniony technologicznie czas prac w porze 

odniesienia. 

W analizie uwzględniono pracę zakładu, w tym ruch pojazdów na terenie działki, 

na której planowane jest przedsięwzięcie. 

Dane emitorów punktowych 

Istniejące na analizowanym terenie urządzenia stacjonarne zakładu, zlokalizowane 

na zewnątrz pomieszczeń uwzględniono jako emitory punktowe oznaczone symbolami:  

p – prasa, pr - przenośnik, sp – sprężarkownia. 

Przyjęte dane oraz obliczone równoważne poziomy emitorów zastępczych 

przedstawiono w postaci tabelarycznej oraz w załączniku nr 6.1. 

Tabela 12 Przyjęte dane emitorów punktowych 

Współrzędne Moc akustyczna Czas emisji w porze odniesienia 
Emitor 

x [m] y [m] z [m] LW [dB] tiD [h] 

p1 216,1 149,0 1,2 95,8 2,667 

p2 187,3 209,3 1,2 95,8 2,667 

P3 168,1 165,8 1,2 95,8 2,667 

sp 173,3 195,9 1,5 86,0 8,000 

pr1 179,9 193,2 6,0 89,0 8,000 

pr2 179,6 198,5 2,0 89,0 8,000 

Dane emitorów liniowych „t” - transport 
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Na podstawie danych od Wnioskodawcy przyjęto dane do analizy: ruch 

poszczególnych rodzajów pojazdów ciężarowych, dostawczych jak również transport 

wewnętrzny hakowce oraz wózki widłowe. 

Na potrzeby symulacji przyjęto łączny ruch pojazdów poruszających się po terenie 

zakładu uwzględniając stan docelowy - po zrealizowaniu przedsięwzięcia. 

Ruch pojazdów odbywał się będzie wyłącznie w porze dnia. 

Prędkość poruszania się pojazdów przyjęto w wysokości 15 km/h, a wysokość 

emitorów zastępczych 1,0 m npt. 

Na potrzeby symulacji przyjęto ruch po terenie Zakładu pojazdów o mocach 

akustycznych: 

− hakowiec 106 dB, 

− ciężarówka 106 dB, 

− ciężarówka 107 dB, 

− śmieciarka 86,5 dB, 

− śmieciarka 98 dB 

− śmieciarka 100 dB, 

− ładowarka 102 dB, 

− ciągnik 102 dB, 

− wózek widłowy 80 dB. 

Natężenie ruchu poszczególnych pojazdów na poszczególnych odcinkach przyjęto 

zgodnie z danymi przekazanymi przez Wnioskodawcę i na tej podstawie obliczono 

sumaryczne moce akustyczne poszczególnych odcinków. 

W celu przeprowadzenia symulacji obliczono sumaryczne moce akustyczne dla 

poszczególnych tras stosując wzory przedstawione w podrozdziale „Zastosowana metodyka 

obliczeń” otrzymano wyniki poziomu dźwięku dla emitorów liniowych ruchu pojazdów. 

Na potrzeby obliczeń teren przedsięwzięcia podzielono na odcinki, dane emitorów 

liniowych - wartości mocy akustycznych przedstawiono w postaci tabelarycznej oraz 

na załączniku nr 6.1 obrazującym dane wejściowe do obliczeń imisji dźwięku. 
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Tabela 13 Dane emitorów przyjęte do obliczeń imisji 

Współrzędne [m] 

Początek Koniec 
Symbol 
emitora 

Długość 
trasy 
[m] x1 y1 x1 y1 

Sumaryczna 
moc akustyczna 

[dB] 

Równoważny 
poziom dźwięku 

[dB] 

t1-t2 94,4 147,4 144,5 193,9 136,4 122,0 94,8 

t2-t3 72,7 193,9 136,4 225,2 117,9 122,6 96,7 

t3-t4 64,2 225,2 117,9 257,3 117,9 122,6 97,8 

t4-t5 66,5 257,3 117,9 270,1 148,6 122,6 97,6 

t5-t6 54,4 270,1 148,6 280,6 173,7 122,5 94,2 

t5-t7 29,6 256,4 154,1 270,1 148,6 106,8 93,3 

t6-t14 56,4 306,6 162,8 280,6 173,7 119,0 91,6 

t14-t15 65,8 298,2 131,0 306,6 162,8 116,4 91,6 

t6-t8 24,4 280,6 173,7 260,2 195,8 123,6 92,2 

t8-t13 32,0 260,2 195,8 263,5 207,3 122,5 92,9 

t8-t9 54,7 233,6 202,4 260,2 195,8 114,6 90,6 

t9-t10 24,3 231,8 190,2 233,6 202,4 113,1 82,5 

t9-t11 129,1 171,0 217,9 233,6 202,4 112,5 94,2 

t11-t12 67,8 160,6 185,6 171,0 217,9 112,5 91,4 

t1-t12 86,4 147,4 144,5 160,6 185,6 112,5 92,4 

 

Dane emitorów kubaturowych „em” 

Budynki istniejące na terenie przedsięwzięcia oraz planowane do rozbudowy to 

obiekty jednokondygnacyjne o konstrukcji ścian i dachu z płyt warstwowych z blachy 

trapezowej izolowanej styropianem. 

Na potrzeby analizy przyjęto izolacyjność przegród [R] na poziomie 24 dB, okien, 

drzwi 16 dB, współczynnik odbicia ścian, w zależności od udziału otworów z zakresu 0,0 - 1,0. 

Hale zakładu uwzględniono jako emitory kubaturowe z uwzględnieniem znajdujących 

się / planowanych wewnątrz maszyn i urządzeń. Na potrzeby analizy przyjęto maksymalny 

możliwy czas pracy w porze odniesienia tj. 28800 s w porze dnia, brak pracy w porze nocy. 

Mając na uwadze powyższe równoważny poziom dźwięku będzie tożsamy z poziomem mocy 

akustycznej. 

Dane emitorów przedstawiono w poniższych tabelach. 

Tabela 14 Dane poszczególnych emitorów w pomieszczeniach 

Emitor Uwzględnione źródła dźwięku LW [dB] Liczba szt. ti [s] 

przenośniki 95,0 23 28800 

rozdrabniarka 107,0 1 28800 em1 

wózek widłowy 80,0 1 28800 
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Emitor Uwzględnione źródła dźwięku LW [dB] Liczba szt. ti [s] 

przenośniki I 93,0 6 28800 

prasa 110,0 1 28800 em2 

przenośniki II 87,0 3 28800 

spawarka 89,0 1 10800 

wiertarka stołowa 90,7 1 3600 em3 

szlifierka  100,4 1 10800 

przesiewacz 105,0 1 28800 

rozdrabniarka 108,0 1 28800 em4 

przenośniki 92,0 17 28800 

ładowacz 102,0 1 28800 

rozrywarka do worków 84,0 1 28800 

rozdrabniarka 102,0 2 28800 

podajnik wznoszący 90,0 15 28800 

podajnik sortowniczy 78,0 5 28800 

podajnik taśmowy 86,0 25 28800 

przesiewacz 88,0 3 28800 

separator balistyczny 88,0 4 28800 

separator optyczny 93,0 2 28800 

separator pneumatyczny 87,0 1 28800 

separator elektromagnetyczny 87,0 1 28800 

em5 

prasa 86,0 6 28800 

em6 ładowacz 102,0 1 28800 

 

Dane techniczne emitora przedstawiono w poniższych tabelach. 

Tabela 15 Dane techniczne emitora kubaturowego 

Wymiary [m] 
Emitor 

A B H 

Równoważny poziom dźwięku 
tożsamy z poziomem mocy 

akustycznej [dB] 

em1 30,6 8,8 8,3 110,9 

em2 38,6 16,8 7,5 110,5 

em3 14,4 15,8 4,5 96,6 

em4 20,0 7,0 4,3 110,9 

em5 95,5 24,9 12,0 109,3 

em6 32,8 13 7,0 102,0 
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Tabela 16 Parametry akustyczne emitora kubaturowego 

Emitor em1 em2 em3 em4 em5 em6 

Ściana pn 91,0 85,8 73,9 94,0 79,8 79,3 

Ściana wsch 86,6 83,8 73,9 90,3 76,8 76,8 

Ściana pd 91,0 85,8 73,9 94,0 79,8 79,3 

Ściana zach 86,6 83,8 73,9 90,3 76,8 76,8 

Lwew 
[dB] 

Dach 87,8 86,3 72,3 92,7 80,0 78,9 

Ściana pn 22,9 22,6 24,0 21,3 17,1 10,2 

Ściana wsch 22,4 22,0 24,0 18,6 22,0 24,0 

Ściana pd 22,9 0,0 24,0 24,0 3,4 0,0 

Ściana zach 22,4 22,0 22,7 18,0 22,0 24,0 

R 
[dB] 

Dach 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

A 595,1 1061,2 363,4 255,0 3822,8 747,0 

Lwew - Poziom dźwięku wewnętrznego 

R - izolacyjność akustyczna 

A - Chłonność akustyczna pomieszczenia 

Dane ekranów akustycznych „ek” 

Budynki sąsiednie uwzględniono jako ekrany kubaturowe „ek”. Obiekt mieszkalny 

oznaczono dodatkowo symbolem „m”. 

Dla poszczególnych przegród przyjęto współczynnik odbicia z zakresu 1,0 (brak 

otworów) - 0,8 (okna/drzwi w przegrodzie). 

Parametry akustyczne ekranów przedstawiono tabelarycznie. 

Tabela 17 Parametry akustyczne ekranów 

Współrzędne [m] 
Ekran 

x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 

h 
[m] 

ek1 120,1 182,7 148,3 174,6 142,4 154,4 114,3 162,5 7,0 

ek2 114,6 210,9 156,3 198,8 149,3 174,3 107,5 186,4 7,0 

ek3 80,7 91,1 95,0 141,3 107,7 137,7 93,4 87,5 7,0 

ek4 104,0 36,8 121,1 32,0 118,9 24,2 101,8 29,0 5,0 

ek5 252,0 282,4 143,0 313,5 152,3 346,3 261,4 315,1 10,0 

ek6 208,5 362,8 160,9 376,4 164,7 389,7 212,3 376,2 10,0 

ek7 219,1 45,7 231,5 61,3 208,1 79,9 195,7 64,3 7,0 

ek10 266,1 104,2 279,9 100,1 286,8 123,6 273,0 127,7 4,5 

ek12 239,4 110,4 262,8 103,6 264,8 110,5 241,4 117,2 4,5 

ek17 332,1 195,4 272,2 212,3 276,6 228,0 336,5 210,8 4,5 

ek18 331,7 227,2 280,5 241,7 284,9 257,5 336,2 243,1 4,5 

ek32 162,8 109,1 111,3 123,2 115,4 138,4 166,9 124,4 4,5 

ek8 246,7 65,8 209,1 96,7 219,2 109,0 256,8 78,2 10,4 
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Współrzędne [m] 

ek9 166,0 13,8 150,9 18,2 164,4 64,7 179,5 60,3 10,4 

ek11 195,8 251,2 130,6 269,9 134,3 283,0 199,5 264,3 11,0 

ekm 496,0 285,5 493,8 296,3 498,8 297,2 500,9 286,5 4,0 

h - wysokość ekranu od poziomu terenu 

2.6.4 Emisja odpadów 
Etap realizacji 

Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na etapie realizacji przedstawiono 

w poniższej tabeli.  

Tabela 18 Rodzaje i ilości odpadów wytworzonych na etapie realizacji 

Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Masa odpadów 

[Mg] 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 1,50 

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 1,00 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  10,00 

17 02 01 Drewno 1,00 

17 02 02 Szkło 1,00 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 1,00 

17 04 05 Żelazo i stal 10,00 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 0,10 

17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 2,00 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
2,00 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) 0,50 

 

Na etapie realizacji będą powstawały masy ziemne w ilości 50 m3, które będą 

wykorzystane na terenie przedsięwzięcia.  

Wytwórca odpadów jest zobowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez 

siebie odpadami oraz może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami 

wyłącznie uprawnionym podmiotom. 

Wszystkie odpady wytworzone na etapie realizacji będą selektywnie gromadzone 

czasowo na terenie przedsięwzięcia na utwardzonym terenie, w miejscu przeznaczonym pod 

zaplecze budowy.  
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Odpady będą magazynowane w sposób selektywny na utwardzonym podłożu, 

w sposób zabezpieczający je przed rozwiewaniem i zanieczyszczaniem powierzchni ziemi. 

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.  

Część odpadów będzie przetwarzanych na terenie Zakładu: 

− drewno, tworzywa sztuczne, zmieszane odpady opakowaniowe, niesegregowane 

odpady komunalne będą przetwarzane na paliwo alternatywne, 

− gruz betonowy –będzie kruszony na kruszarce gruzu.  

Pozostałe odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom. Transport odpadów 

powinien zapobiegać ich zmieszaniu i wypadaniu ich na zewnątrz. 

Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane procesom odzysku, 

a unieszkodliwiane jedynie w przypadku, gdy nie ma możliwości ich ponownego 

wykorzystania. 

2.6.5 Etap eksploatacji 

Na terenie Lubelskiego Centrum Recyklingu na linii do segregacji odpadów będzie 

prowadzone doczyszczanie odpadów zebranych selektywnie – proces odzysku R12 - 

wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji 

R1-R11. 

Odpady przeznaczone do odzysku będą magazynowane luzem w zasobni zbiorczej 

o powierzchni ok. 800 m2, która będzie częścią hali. Miejsce rozładunku odpadów 

ograniczone będzie z trzech stron murami oporowymi o wysokości 4 m, co pozwoli na 

składowanie i hałdowanie dowiezionych odpadów na wysokość ok. 3 m. 

Zasobnia będzie zadaszona, w związku z tym odpady będą zabezpieczone przed 

czynnikami atmosferycznymi. Odpady przeznaczone do przetwarzania będą magazynowane 

na utwardzonym podłożu.  

Odpady wytworzone w wyniku segregacji – surowce wtórne będą magazynowane 

w magazynie surowców wtórnych na utwardzonym podłożu pod zadaszeniem.  
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Tabela 19 Sposób magazynowania surowców wtórnych 

Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Sposób magazynowania 

19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 
Odpad magazynowany luzem w 
boksach pod zadaszeniem na 
utwardzonym podłożu 

19 12 01 Papier i tektura 
Odpad magazynowany w formie 
zbelowanej w boksach pod 
zadaszeniem na utwardzonym podłożu 

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma (PET  transparentny) 
Odpad magazynowany w formie 
zbelowanej w boksach pod 
zadaszeniem na utwardzonym podłożu 

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma (PE-PP) 
Odpad magazynowany w formie 
zbelowanej w boksach pod 
zadaszeniem na utwardzonym podłożu 

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma (PET zielony) 
Odpad magazynowany w formie 
zbelowanej w boksach pod 
zadaszeniem na utwardzonym podłożu 

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma (PET niebieski) 
Odpad magazynowany w formie 
zbelowanej w boksach pod 
zadaszeniem na utwardzonym podłożu 

19 12 05 Szkło 
Odpad magazynowany luzem w 
boksach pod zadaszeniem na 
utwardzonym podłożu 

19 12 02 Metale żelazne 
Odpad magazynowany w kontenerach  
na utwardzonym podłożu 

19 12 03 Metale nieżelazne 
Odpad magazynowany w kontenerach 
na utwardzonym podłożu 

19 12 11* 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów zawierające 
substancje niebezpieczne (, baterie, drobny sprzęt 
elektryczny i elektroniczny) 

Odpad magazynowany w kontenerach 
na utwardzonym podłożu w hali 

 

Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do odzysku w procesie odzysku R 12 

przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 20 Szacunkowe rodzaje i ilości odpadów jakie będą kierowane na instalację do segregacji odpadów 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Mg/rok 

20 01 01 Papier i tektura 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 
10710,0 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 
7020,0 

20 01 02 Szkło 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 
6360,0 

20 01 40 Metale 

15 01 04 Opakowania z metali 
690,0 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 270,0 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 4950,0 
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Kod odpadu Rodzaj odpadu Mg/rok 

20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 
(zmieszane odpady zebrane selektywnie) 

 

Suma: 30 000 

 

Podczas procesu odzysku R 12 na linii do segregacji odpadów zostaną wytworzone 

następujące rodzaje i ilości odpadów przedstawionych w poniższej tabeli. 

Tabela 21 Rodzaje i ilości odpadów jakie będą wytwarzane w wyniku sortowania odpadów 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Mg/rok 

19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 12090 

19 12 01 Papier i tektura 9630 

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma (PET  transparentny) 2280 

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma (PE-PP) 330 

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma (PET zielony) 1020 

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma (PET niebieski) 390 

19 12 05 Szkło 3390 

19 12 02 Metale żelazne 480 

19 12 03 Metale nieżelazne 240 

19 12 11* 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje 
niebezpieczne (drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny) 

150 

Suma: 30 000 

 

Odpady wytworzone w wyniku segregacji będą magazynowane w magazynie 

surowców wtórnych na utwardzonym podłożu na działce o nr ewid. 139/9, a następnie 

przekazywane uprawnionym odbiorcom. Wnioskodawca nie przewiduje występowania 

w zebranych selektywnie w odpadach odpadów wielkogabarytowych, kamieni, gruzu 

drewna.  

Podczas segregacji odpadów zebranych selektywnie przewiduje się wytwarzanie 

odpadów o kodzie 19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne (drobny sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, baterie).  

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą wytwarzane odpady związane 

z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów przedstawione w poniższej tabeli.  
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Tabela 22 Rodzaje i ilości odpadów wytwarzane na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Mg/rok 

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) – zużyte 
sorbenty wytworzone przy usuwaniu ewentualnych wycieków olejowych 

0,01 

16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (świetlówki0) 

0,01  

16 02 14 
Zużyte urządzenia inne niż wymienione 16 02 09 do16 02 13 (urządzenia 
wymienione z instalacji do przetwarzania odpadów) – elementy 
metalowe  

0,05 

16 02 14 
Zużyte urządzenia inne niż wymienione 16 02 09 do16 02 13 (urządzenia 
wymienione z instalacji do przetwarzania odpadów) – zużyte taśmy 

2 

13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe.  0,1 

 

Zużyte świetlówki i przepracowane oleje magazynowane będą w magazynie części, 

zlokalizowanym przy warsztacie na szczelnym podłożu w sposób zabezpieczony przed 

czynnikami atmosferycznymi. 

Przepracowane oleje magazynowane będą w szczelnych pojemnikach zgodne 

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowym (Dz.U.2015, poz. 1694). 

Miejsce magazynowania przepracowanych olejów będzie zaopatrzone w sorbent do 

usuwania ewentualnych wycieków olejowych. 

Zużyte taśmy gumowe przetwarzane będą na przedmiotowej instalacji jako 

komponent do paliwa alternatywnego.  

Metalowe elementy usunięte z maszyn będą magazynowane w kontenerze recyklera 

złomu.  

3 OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM 

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 

ŚRODOWISKO 

3.1 Elementy środowiska podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych 

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie 

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.,  
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poz. 2134 z późn. zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Tereny chronione znajdujące się 

najbliżej analizowanego terenu to: 

− położony w odległości ok. 2,4 km na wschód Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Natura 

2000 Świdnik o kodzie PLH060021, który zajmuje powierzchnię 122,8 ha. Zajmuje 

trawiastą płytę lotniska i jest siedliskiem występowania susła, który jest objęty ochroną. 

Na tym samym terenie występuje użytek ekologiczny siedliska susła perełkowanego, 

− położony w odległości ok. 5,2 km w kierunku południowo-zachodnim Obszar 

Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi, zajmuje powierzchnię 2 627 ha. Jest to obszar 

o dużej atrakcyjności krajobrazowej. Jego głównym walorem jest głęboko wcięta dolina 

rzeki Ciemięgi z przylegającymi do niej stokami lessowymi, na których rozwinęła się gęsta 

sieć wąwozów i suchych dolin z ciekawą roślinnością kserotermiczną.  

Według strony internetowej Pracowni na rzecz Wszystkich Istot 

(http://www.korytarze.pl) teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w odległości 

ok. 11,6 km na południe w stosunku do korytarza ekologicznego Północna Lubelszczyzna 

o kodzie KPdC-3B. 

3.2 Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne biologiczne i chemiczne wód 

Najbliższym ciekiem wodnym względem planowanego przedsięwzięcia jest rzeka 

Dopływ spod Świdnika, położona w odległości ok. 1,8 km w kierunku północnym.   

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Jednolitej Części Wód 

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

PLRW20001524699 w regionie wodnym Środkowej Wisły. Ww. JCWP stanowi naturalną 

część wód powierzchniowych, należącą do 15 typu abiotycznego, do którego zaliczane są 

średnie rzeki wyżynne – wschodnie. 

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Aktualizacji Planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911) aktualny stan ww. JCWP oceniony został 

jako zły, jest ona zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych ze względu na brak 

możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty i wymaga przedłużenia terminu 

osiągnięcia celu do 2021 r.  
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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, 

−  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. 

Zgodnie z Mapą Głównych Zbiorników Wód Podziemnych Państwowego Instytutu 

Geologicznego (marzec 2009) analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 406 Niecka Lubelska. Zbiornik ten ma 

charakter szczelinowo-porowy. Woda występuje tu w utworach kredowych; średnio na 

głębokości 85 m ppt.  

Zgodnie z podziałem na JCWPd, dostępnym na stronie Państwowej Służby 

Hydrogeologicznej, przedsięwzięcie znajduje się na terenie JCWPd nr 89 o kodzie 

PLGW200089 o powierzchni 1 319,9 km². Woda występuje na utworach czwartorzędowo-

kredowych oraz kredowych.  

W oparciu o aPGW stan jakościowy i ilościowy JCWPd nr 89 określono jako dobry, 

natomiast ocena ryzyka: niezagrożona. 

Na terenie zakładu Kom-Eko S.A. znajdują się 4 studnie służące do zaopatrzenia 

zakładu w wodę. Zgodnie z mapą hydrograficzną Polski dostępną na stronie 

(geoportal.gov.pl) najbliżej zlokalizowana studnia poza terenem Wnioskodawcy znajduje się 

w odległości ok. 780 m w kierunku południowo-zachodnim. 

Analizowany teren przedsięwzięcia nie jest położony w zasięgu stref ochronnych ujęć 

wód, nie jest zagrożony podtopieniami.  

Teren przedsięwzięcia leży na obszarach przeznaczonym do poboru wód 

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

wrażliwych na substancje biogenne pochodzenia komunalnego (obejmuje teren całego 

kraju). Zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie 

związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ 
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azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć w granicach regionów wodnych: 

Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej oraz Jarft (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 

z 2017 r., poz. 1322) planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze szczególnie 

narażonym na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, który obejmuje cały 

region wodny Środkowej Wisły. 

Według mapy hydrograficznej dostępnej na stronie internetowej 

http://mapy.geoportal.gov.pl pierwszy poziom wodonośny na analizowanym terenie 

znajduje się na głębokości ok. 10-20 m ppt.  

3.3 Położenie, morfologia, budowa geologiczna, hydrogeologiczna, gleby 

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.  

Według strony internetowej http://m.bazagis.pgi.gov.pl w obrębie analizowanej 

działki występują gezy, wapienie, opoki, piaski i piaskowce glaukonitowe, margle, mułki i iły.  

Na podstawie mapy hydrograficznej dostępnej na stronie internetowej 

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

występują na głębokości ok. 10-20 m ppt.  

3.4 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.  
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Średnia suma rocznych opadów wynosi 550-600 mm. Liczba dni burzowych wynosi  

20 - 30, a pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 80-90 dni.  

3.5 Stan jakości powietrza 

Aktualny stan jakości powietrza określony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Lublinie dla rejonu planowanego przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli 

poniżej. 

Tabela 23 Wartości średnioroczne stężeń zanieczyszczeń dla rejonu planowanego przedsięwzięcia 

Substancja Jednostka 
Stężenia średnioroczne 

(Sa) 
Dopuszczalne stężenia 

średnioroczne (Da) 
Sa/Da 

[%] 

benzen µg/m
3
 1,9 5 38,0 

dwutlenek azotu µg/m
3
 19,2 40 48,0 

ołów µg/m
3
 0,007 0,5 1,4 

pył zawieszony PM10 µg/m
3
 26,8 40 67,0 

pył zawieszony PM2,5 µg/m
3
 21,0 25 84,0 

 

Informację o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza zawiera załącznik nr 5.1. 

3.6 Rośliny, zwierzęta, grzyby, różnorodność biologiczna 

Teren planowanego przedsięwzięcia w całości jest przekształcony antropogenicznie 

i zajmowany przez obiekty związane z przetwarzaniem odpadów i infrastrukturą 

towarzyszącą. Podczas wizji terenowej nie stwierdzono występowania chronionych 

gatunków roślin, grzybów i zwierząt.  

Tereny zielone występują w postaci niewielkich obszarów obsianych trawą. 

3.7 Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane 

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka 

mieści się na terenach techniczno-produkcyjnych o symbolu IVA3P o podstawowym 

przeznaczeniu pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów, magazynów o ograniczonej 

uciążliwości, nie stwarzających zagrożeń dla istniejącej w sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej.  

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obrębie zakładu Kom-Eko S.A., w którym 

prowadzona jest działalność związana z przetwarzaniem odpadów. Krajobraz w otoczeniu 
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analizowanej działki ma charakter przemysłowy. Od strony wschodniej znajdują się tory 

kolejowe, a dalej teren ogródków działkowych.  

4 OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UNIKANIE, 

ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 

NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA 

FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z 

DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE I 

PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE 

KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI 

ODPOWIEDNIO NA ETAPACH REALIZACJI, EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

4.1 Etap realizacji/likwidacji 

Ograniczenie oddziaływań na środowisko etapu realizacji/likwidacji przedsięwzięcia 

możliwe będzie poprzez zastosowanie przez wykonawcę następujących rozwiązań: 

− prowadzenie wszelkiego rodzaju prac zgodnie z wytycznymi branżowymi, przepisami BHP, 

− zatrudnienie wyłącznie pracowników odpowiednio przeszkolonych oraz posiadających 

wymagane kwalifikacje właściwe do zajmowanego stanowiska, wykonywanej pracy 

i obsługiwanych urządzeń, 

− stosowanie sprawnego technicznie, odpowiednio dobranego sprzętu budowlanego, 

montażowego i transportowego, a także materiałów o odpowiedniej jakości, co pozwoli 

na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, 

− utrzymywanie porządku na terenie placu budowy, 

− prowadzenie systematycznej segregacji wytwarzanych odpadów umożliwiającej ich 

ponowne wykorzystanie (przez uprawnione podmioty),  

− przekazywanie odpadów uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania, 

− zabezpieczenie miejsca gromadzenia odpadów, wyposażenie zaplecza w pojemniki 

i kontenery zapewniające selektywny sposób magazynowania odpadów, eliminujący 

negatywny wpływ gospodarki odpadami na środowisko, 

− zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

− właściwa organizacja pracy oraz utrzymywanie porządku na terenie placu budowy 

pozwolą na ograniczenie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza, 
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− zapewnienie pracownikom przenośnych sanitariatów przez wykonawcę, 

− prosty i liniowy rozkład dróg dojazdowych na plac budowy oraz ich utwardzenie 

zminimalizują oddziaływanie hałasu oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza, 

− wykorzystanie mas ziemnych w obrębie terenu przedsięwzięcia.  

4.2 Etap eksploatacji 

� Gospodarka wodno-ściekowa: 

− pomiar oraz rejestracja ilości pobieranej wody przy użyciu wodomierza, 

− odprowadzanie powstających ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, 

− zastosowanie separatora substancji ropopochodnych w celu podczyszczenia ścieków 

deszczowych z dróg i placów, 

� Ochrona powietrza atmosferycznego: 

− wykorzystywanie pojazdów o optymalnej ładowności, 

− stosowanie opończy na pojazdach transportujących materiały sypkie w celu ograniczenia 

pylenia, 

− zastosowanie ogrzewania elektrycznego, co wyeliminuje emisję ze spalania paliw 

grzewczych, 

� Gospodarka odpadami: 

− przeszkolenie pracowników w zakresie procesu technologicznego, obsługi maszyn 

− gromadzenie odpadów niebezpiecznych, które ewentualnie mogą się pojawiać, 

w specjalistycznych pojemnikach, a następnie przekazywanie uprawnionym odbiorcom, 

− stała konserwacja i serwis urządzeń, 

− stosowanie oświetlenia o długim czasie działania, 

− monitoring odpadów, 

� Ograniczenie propagacji dźwięku: 

− dobra logistyka przedsięwzięcia oraz właściwe zagospodarowanie terenu ograniczą ruch 

pojazdów a tym samym czas emisji do niezbędnego minimum, 

− dobór sprzętu o optymalnej wydajności ograniczą czas i wielkość emisji, 

− dobór sprzętu o możliwie niskich poziomach mocy akustycznych, 

− prowadzenie bieżących konserwacji, napraw i korekty ustawień ograniczą możliwość 

wystąpienia dźwięków odbiegających od warunków standardowej pracy. 
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5 OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 

NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Brak realizacji przedsięwzięcia uniemożliwi osiągnięcie wymaganych poziomów 

odzysku odpadów zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

 porządku w gminie (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1289) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016, 

poz. 2167).  

Zgodnie z wyżej wymienionymi aktami prawnymi gminy są obowiązane osiągnąć do 

dnia 31 grudnia 2020 roku poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

w wysokości, co najmniej 50% wagowo. 

6 OPIS WARIANTÓW UWZGLĘDNIAJĄCY SZCZEGÓLNE CECHY PRZEDSIĘWZIĘCIA 

LUB JEGO ODDZIAŁYWANIA WRAZ Z UZASADNIENIEM WYBORU 

6.1 Wariant proponowany przez Wnioskodawcę 

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę polegać będzie na realizacji Lubelskiego 

Centrum Recyklingu poprzez rozbudowę hali do sortowania odpadów zbieranych 

selektywnie. Rozbudowa będzie polegać na połączeniu obecnej hali do sortowania odpadów 

zebranych selektywnie z halą do produkcji paliwa alternatywnego. Pomiędzy nimi zostanie 

zbudowana trzecia hala, która będzie łącznikiem. Obecna hala do sortowania odpadów od 

strony północnej zostanie także powiększona. Istniejące maszyny w obu halach zostaną 

zdemontowane i sprzedane, natomiast w rozbudowanej hali zostanie zamontowana nowa 

instalacja do segregacji odpadów zebranych selektywnie i produkcji paliwa alternatywnego 

o wydajności 30 000 Mg/rok. W rozbudowanej hali będzie znajdować się także sala 

edukacyjna oraz pomieszczenia techniczne: dyspozytor, magazyny, laboratorium. 

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę szczegółowo został opisany w rozdziale 

nr 2  
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6.2 Racjonalny wariant alternatywny 

Racjonalny wariant alternatywny jest to montaż instalacji do segregacji odpadów, bez 

instalacji do wytwarzania paliwa alternatywnego. Jest to wariant mniej korzystny dla 

środowiska, gdyż odpady pre-rdf należałoby wewnętrznym transportem przewozić do 

oddzielnej instalacji produkującej paliwo alternatywne. Realizacja wariantu alternatywnego 

wiązałaby się z dodatkowym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu 

poprzez dodatkowy transport, a także z utrudnioną organizację pracy.  

6.3 Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska jest to wariant proponowany 

przez Wnioskodawcę tj. realizacja Lubelskiego Centrum Recyklingu poprzez rozbudowę hali 

do sortowania odpadów zbieranych selektywnie. Rozbudowa będzie polegać na połączeniu 

obecnej hali do sortowania odpadów zebranych selektywnie z halą do produkcji paliwa 

alternatywnego oraz montaż nowej instalacji do segregacji odpadów zebranych selektywnie 

i produkcji paliwa alternatywnego o wydajności 30 000 Mg/rok.  

7 OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA WRAZ Z UZASADNIENIEM 

WARIANTU PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 

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

materialne 

Etap realizacji 

Na etapie realizacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia, zostaną zaangażowane 

firmy budowlane zatrudniające własnych pracowników. W związku z powyższym obowiązek 

zapewnienia odpowiednich warunków w zakresie higieny pracy oraz bezpieczeństwa będzie 

spoczywał na wykonawcy. 

Podczas prac budowlanych zatrudniona ekipa będzie narażona na chwilowe 

zwiększone emisje hałasu oraz pyłów do powietrza. Niekorzystne warunki powinny być 

neutralizowane poprzez stosowanie przepisów BHP, odpowiednich zabezpieczeń 

i prawidłową organizację czasu pracy robót budowlanych. 

Realizacja prac budowlanych nie będzie miała odczuwalnego wpływu na 

mieszkańców terenów znajdujących się poza Zakładem. Czasowe uciążliwości mogą 

odczuwać pracownicy firm sąsiadujących z terenem przedsięwzięcia. Jednakże biorąc pod 
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uwagę charakter terenu (przemysłowy), na którym będzie realizowane oraz skalę 

zamierzenia budowlanego, uciążliwości te będą czasowe i skala ich występowania niewielka. 

 

Etap eksploatacji 

Na etapie eksploatacji podczas obsługi instalacji będą zatrudnieni pracownicy, którzy 

będą przeszkoleni w zakresie obsługi urządzeń oraz przepisów BHP.  

Jak wykazano w analizie oddziaływania na powietrze atmosferyczne i oddziaływania 

na klimat akustyczny, przy zaleceniach zawartych w Raporcie wszelkie normy w zakresie 

imisji zanieczyszczeń do powietrza oraz imisji hałasu na etapie eksploatacji zostaną 

dotrzymane. 

W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia znaczących oddziaływań 

związanych z realizacją Lubelskiego Centrum Recyklingu na ludzi i dobra materialne. 

7.2 Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 

Teren planowanego przedsięwzięcia jest przekształcony antropogenicznie i występuje 

tu w niewielkiej ilości jedynie roślinność ruderalna, która będzie zlikwidowana. Podczas wizji 

terenowej nie spotkano siedlisk chronionych gatunków zwierząt lub grzybów. Obecnie 

wartość przyrodnicza analizowanej działki jest niska. 

W związku z powyższym nie przewiduje się znaczących oddziaływań na rośliny, 

zwierzęta i grzyby na etapie realizacji i eksploatacji.  

7.3 Oddziaływanie na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot 

ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy 

ekologicznych 

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie 

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 

2134 z późn. zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Realizacja przedsięwzięcia nie 

spowoduje przerwania ciągłości korytarzy ekologicznych znajdujących się pomiędzy 

obszarami chronionymi. 

W związku z tym nie przewiduje się znaczących oddziaływań na formy ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
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przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących 

je korytarzy ekologicznych na etapie realizacji i eksploatacji.  

7.4 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

Etap realizacji 

Na etapie realizacji woda wykorzystywana będzie na cele socjalne pracowników oraz 

na cele budowlane. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z wykorzystywaniem 

wód powierzchniowych. 

Podczas budowy zaopatrzenie w wodę planowane jest ze zlokalizowanej na terenie 

Zakładu studni. Woda pitna dla pracowników powinna być zapewniona przez wykonawcę 

prac np. w formie butelkowanej. Ekipa budowlana będzie korzystała z toalet przenośnych 

obsługiwanych i opróżnianych przez specjalistyczną firmę. 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od projektanta wykopy będą prowadzone do 

głębokości ok. 1,10 m. Zgodnie z mapą hydrograficzną Polski zwierciadło wód podziemnych 

w rejonie przedsięwzięcia występuje na głębokości ok. 15 m ppt. W związku z powyższym nie 

przewiduje się konieczności odwadniania terenu na etapie budowy. 

Prawidłowa organizacja placu budowy oraz jego zaplecza na etapie realizacji, a także 

fakt znacznego oddalenia wód powierzchniowych od omawianego terenu wyeliminuje 

możliwość wystąpienia oddziaływań na wody podziemne oraz powierzchniowe. 

 

Etap eksploatacji 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie JCWP - Bystrzyca od 

Zbiornika Zemborzyckiego do ujścia o kodzie PLRW20001524699. Zgodnie z Planem 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911) aktualny 

potencjał ww. JCWP oceniony został jako zły. Jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia 

celów środowiskowych.  

Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych 

brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z Ramową 

Dyrektywą Wodną (RDW) warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla przedmiotowej JCWP 

celem będzie osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego. Dla jego spełnienia dodatkowo 

konieczne będzie utrzymanie, co najmniej dobrego stanu chemicznego.  
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Wody powierzchniowe nie będą wykorzystywane na potrzeby przedsięwzięcia 

w trakcie jego eksploatacji. Z uwagi na znaczne oddalenie od wód powierzchniowych oraz 

technologię i rodzaj prowadzonej działalności nie przewiduje się wpływu planowanego 

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

biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych oraz stanu chemicznego. 

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych GZWP nr 406 Niecka Lubelska oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 89. 

Stan ilościowy i jakościowy ww. JCWPd oceniany został jako dobry, ocena ryzyka: 

niezagrożona. 

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) w art. 4 przewiduje dla jednolitych części wód 

podziemnych następujące główne cele środowiskowe: 

− zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 

− zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami 

wymienionymi w RDW), 

− zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 

− wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności 

człowieka. 

W najbliższym sąsiedztwie analizowanego terenu brak jest zbiorowych ujęć wód 

i terenów o płytkim poziomie zalegania wód podziemnych, w tym wodno-błotnych. Zgodnie 

z mapą hydrograficzną Polski dostępną na stronie internetowej http://www.geoportal.gov.pl 

najbliższa studnia leżąca poza terenem Zakładu znajduje się w odległości ok. 990 m 

w kierunku zachodnim od terenu przedsięwzięcia. Teren przedsięwzięcia położony jest poza 

terenami stref ochronnych ujęć wód podziemnych. W związku z powyższym nie wystąpi 

znaczące oddziaływanie na przedmiotowe wody. 

Na terenie analizowanej działki znajduje się studnia nr 1, z której woda pobierana jest 

na potrzeby przedsięwzięcia. Studnia posiada strefę ochrony bezpośredniej w obrębie 

swojego ogrodzenia. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze 

zwiększeniem ilości pobieranej z ujęcia wody. Zgodnie z obowiązującą decyzją pozwolenia 

wodnoprawnego, dopuszczony jest pobór wód podziemnych z przedmiotowej studni w ilości 

Qdśr = 28 m³/dobę.  
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Poza studnią nr 1, położoną na działce nr 139/9, na terenie zakładu Kom Eko znajdują 

się jeszcze 3 studnie, których strefy ochrony bezpośredniej zamykają się w granicach ich 

ogrodzeń. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na 

przedmiotowe istniejące studnie. 

Podczas badań geotechnicznych jakie były prowadzone na terenie sąsiedniej działki 

nr 139/73 nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości 4,4 m ppt. Wody 

podziemne w rejonie przedsięwzięcia izolowane są przez nakłady słabo przepuszczalnej gliny 

pylastej.  

Na podstawie powyższej analizy oraz przy zastosowaniu rozwiązań chroniących 

środowisko a także biorąc pod uwagę skalę i charakter przedsięwzięcia oraz niewielką 

powierzchnię w odniesieniu do obszaru JCWP i JCWPd stwierdzono, że nie wpłynie ono na 

wody powierzchniowe i podziemne, w związku z czym nie będzie utrudniało osiągnięcia 

celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód podziemnych 

i powierzchniowych. 

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

i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu 

Etap realizacji 

Etap realizacji związany z pracami budowlanymi, ziemnymi i wykończeniowymi nie 

będzie miał istotnego wpływu na klimat lokalny. Emisje zanieczyszczeń będą pochodziły 

przede wszystkim z ruchu pojazdów dowożących materiały oraz odbierających odpady. 

Przewiduje się, że w największym stopniu będzie występowała emisja pyłów. Wszystkie 

oddziaływania zakończą się w momencie oddania obiektu do użytkowania. 

Etap eksploatacji 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia źródłami emisji wprowadzanej do powietrza 

atmosferycznego będą: 

− ruch pojazdów spalinowych, 

− tankowanie pojazdów na zakładowej stacji paliw i dowóz paliw, 

− prace naprawcze w warsztacie, 

− przetwarzanie mechaniczne dowożonych odpadów, 

− maszyny stacjonarne: sito do kompostu, 
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− biofiltry w istniejącej kompostowni. 

Obliczenia najwyższych ze stężeń maksymalnych dla zanieczyszczeń w powietrzu 

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

programu EK100W wersja 5.1, który wykazuje pełną analizę stanu zanieczyszczenia 

powietrza zgodnie z referencyjnymi metodykami modelowania poziomów substancji 

w powietrzu według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. 

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

Kryterium oceny dla analizowanego terenu stanowią wartości dopuszczalne 

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

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

Tabela 24 Dopuszczalne wartości poziomów substancji w powietrzu 

Nazwa substancji 
(numer CAS) 

Okres uśrednienia wyników 
pomiarów 

Dopuszczalny poziom substancji 
w powietrzu [μg/m

3
] 

jedna godzina 200 
c) 

Dwutlenek azotu
 

(10102-44-0) rok kalendarzowy 40
 c) 

jedna godzina 350 
c)

 

24 godziny 125 
c)

 Dwutlenek siarki 
(7446-09-5) rok kalendarzowy i pora zimowa 

(okres od 1 X do 31 III) 
20 

e)
 

25
 c), j)

 Pył zawieszony
 

PM2,5 
g)

 
rok kalendarzowy 

20
 c), k)

 

24 godziny 50 
c)

 Pył zawieszony
 

PM10 
h)

 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, 
j)
 – poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I), 

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

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

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

określone zostały wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. 

Określone w ww. rozporządzeniu wartości odniesienia, zestawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 25 Wartości odniesienia dla emitowanych substancji 

Wartości odniesienia (µµµµg/m
3
), uśrednione do okresu 

Nazwa substancji Oznaczenie numeryczne substancji 
(numer CAS) 

1 godziny roku kalendarzowego 

aceton 67-64-1 350 30 

benzen 71-43-2 30 5 

amoniak 7664-41-7 400 50 

disiarczek dimetylu 624-92-0 5 0,44 

disiarczek węgla 75-15-0 50 10 

dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40 

ditlenek siarki 7446-09-5 350 20 

alkohol izobutylowy 78-83-1 300 26 

octan etylu 141-78-6 100 8,7 

octan metylu 79-20-9 70 6,1 

pył zawieszony PM10 - 280 40 

tlenek węgla 630-08-0 30 000 - 

węglowodory alifatyczne - 3 000 1 000 

węglowodory aromatyczne - 1 000 43 

 

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

200 g/(m2 x rok). 

Oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na jakość powietrza określono na 

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. i przyjęto jako 

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

wysokości najwyższego z emitorów zakładu występuje zabudowa przemysłowa niska, 

ogródki działkowe, tory kolejowe, a poza miastem zabudowa wiejska i pola uprawne oraz 

drogi szybkiego ruchu. Mając na uwadze powiększający się obszar zabudowy w bliskim 

sąsiedztwie Lublina przyjęto ten sam współczynnik z0 dla niskiej zabudowy miast jak i zwartej 

zabudowy wiejskiej. 

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. 
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Informację o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza dla rejonu przedsięwzięcia 

przedstawiono jako załącznik nr 5.1. 

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

uśrednionej dla roku. 

Pełny zakres obliczeniowy wykonano dla emitowanych do powietrza substancji 

według obowiązującego rozporządzenia. 

Obliczenia wykonano w sieci punktów receptorowych rozmieszczonych na poziomie 

terenu w odstępach co 20 m. 

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/m
3
], 

D1 – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu 

uśrednione dla roku [µg/m
3
]. 

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/m
3
], 

Da – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, 

uśrednione dla roku [µg/m
3
], 

R - tło substancji [µg/m
3
]. 

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

parterowe budynki mieszkalne. W związku z powyższym nie uwzględniono w obliczeniach 

emisji zanieczyszczeń do powietrza najbliższej zabudowy. 

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

W związku z powyższym wyczerpany został zakres obliczeń, zmierzających do 

ustalenia wpływu źródeł emisji na stan czystości powietrza, wynikający z obowiązujących 

aktów prawnych. 

Załącznik nr 5.2 przedstawia wyniki obliczeń komputerowych imisji zanieczyszczeń 

wprowadzanych do powietrza atmosferycznego. 
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Wykonano mapy z lokalizacją emitorów i izoliniami stężeń godzinowych i rocznych dla 

amoniaku – załączniki nr 5.3 i 5.4. 

Na podstawie wyników obliczeń komputerowych przeprowadzonych w programie 

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

wystąpią przekroczenia wartości odniesienia lub dopuszczalnych dla substancji emitowanych 

z planowanego przedsięwzięcia poza jego terenem. Ponadto stwierdzono, że roczny opad 

pyłu nie zostanie przekroczony na obszarach sąsiednich. 

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. 

Na podstawie otrzymanych obliczeń komputerowych oraz artykułu opracowanego 

przez Z. Maklesa i M. Galwas-Zakrzewskiej pt. „Złowonne gazy w środowisku pracy” 

opublikowanego w Bezpieczeństwie Pracy 9/2005 przeprowadzono analizę potencjalnej 

uciążliwości odorowej planowanego przedsięwzięcia na tereny sąsiednie. 

Tabela 26 Porównanie maksymalnych stężeń uśrednionych dla 1 godziny poza terenem 
przedsięwzięcia z progami wyczuwalności 

Substancja 
odorowa 

Max. stężenie godz. 
[mg/m

3
] poza terenem 

Wyczuwalność 
węchowa [mg/m

3
] 

Najwyższe 
dopuszczalne stężenie 

(NDS) [mg/m
3
] 

Zapach 

aceton 0,072 31,40 600 eteryczny 

amoniak 0,088 3,68 14 
drażniący, 

amoniakalny 

Na podstawie obliczeń analizy stwierdzono, że poza terenem planowanego 

przedsięwzięcia nie powinny występować odory o wartościach przekraczających próg 

wyczuwalności. 

W celu redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz odorów Wnioskodawca 

obecnie stosuje następujące rozwiązania, z których najistotniejsze to: 

− kurtyna antyodorowa od strony wschodniej zakładu, 

− płuczki wodne, z ewentualnym dozowaniem kwasu siarkowego, 

− biofiltry ograniczające emisję zanieczyszczeń powodujących odory. 

Skuteczność wyżej wymienionych rozwiązań w ograniczeniu emisji substancji 

złowonnych jest uzależniona od systematyczności wykonywanych zadań i czasu. 
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„Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej” opracowany przez Departament 

Ochrony Powietrza i Klimatu w Warszawie we wrześniu 2016 r. przedstawia szereg metod 

zapobiegania i ograniczania emisji. Poniżej odniesiono się do sposobów, jakie zostały 

określone dla gospodarki odpadami: 

− odpowiednia lokalizacja – instalacje MBP mogą być lokalizowane na terenach 

przemysłowych w pobliżu składowisk odpadów w miejscach gdzie jest łatwy dostęp do 

środków transportu: 

� lokalizacja planowanego przedsięwzięcia przewidziana jest na terenie istniejącego 

zakładu wykorzystywanego do przetwórstwa odpadów, w związku z czym 

stwierdzono, że jest to odpowiednia lokalizacja, 

− spełnienie wymagania dokumentu referencyjnego BAT Waste Treatments Industries: 

� planowane przedsięwzięcie ani też cały zakład nie podlegają pod wymagania BAT, 

− przestrzeganie procedur eksploatacyjnych – zamykanie wrót, opuszczanie klap itp.: 

� są przestrzegane procedury eksploatacyjne, 

− hermetyzacja: 

� wszystkie procesy, w których jest to możliwe przebiegają wewnątrz budynków, np. 

sortowanie odpadów, wykorzystywanie bioreaktorów przy kompostowaniu ze 

skierowaniem powstających gazów do płuczek wodnych i następnie do biofiltrów, 

− stosowanie wentylacji w zamkniętych halach – ujmowanie gazów: 

� jest stosowane, 

− utlenianie biologiczne (biofiltracja): 

� jest stosowane poprzez biofiltry w kompostowni, 

− biologiczne suszenie – zmniejszenie zawartości wilgoci: 

� w przypadku kompostu nie ma zastosowania, 

− ujmowanie gazów procesowych i poddawanie spalaniu z odzyskiem energii: 

� gazy procesowe są ujmowane w kompostowaniu i kierowane do biofiltrów, nie 

prowadzi się spalania, 

− stosowanie podciśnieniowego systemu napowietrzania: 

� jest stosowane w bioreaktorach kompostowni, powietrze jest wtłaczane od góry ku 

dołowi poprzez metodę odsysania powietrza, 

− stosowanie preparatów biologicznych: 
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� do dezodoryzacji powietrza poprzez kurtyny antyodorowe są stosowane preparaty 

biologiczne firmy bioArcus, 

− zastosowanie wtrysku biogazu zamiast mieszadła mechanicznego w celu mieszania 

wsadu w procesie fermentacji: 

� nie prowadzi się procesu fermentacji, 

− izolowanie i okrywanie pryzmy warstwami słomy, dojrzałym kompostem: 

� pierwsza i jednocześnie najintensywniejsza faza kompostowania jest prowadzona 

w zamkniętych reaktorach, dopiero dojrzewanie kompostu prowadzi się na placu, 

− maskowanie zapachu: 

� wzdłuż wschodniej granicy zakładu przy kompostowni stosowana jest kurtyna 

antyodorowa, stosowane preparaty antyodorowe firmy bioArcus pozwalają na 

neutralizację odorów, co jest korzystniejsze niż maskowanie zapachów, 

− sadzenie drzew, roślinności średnio i wysokopiennej: 

� wzdłuż wschodniej granicy zakładu są nasadzenia roślinności krzewiastej, 

� planuje się posadzenie nowych roślin średnich lub wysokich: 

• drzew wysokich, takich jak: buk zwyczajny, topola berlińska, grab zwyczajny, 

klon (zwyczajny lub srebrzysty), jesion wyniosły, wiąz (polny lub szypułkowy), 

lipa drobnolistna, dąb (szypułkowy, bezszypułkowy lub czerwony), sosna 

czarna, modrzew europejski; 

• drzew średniowysokich, takich jak: klon jesionolistny, olsza czarna, grab 

zwyczajny, wierzba iwa, jarząb pospolity; 

• krzewów, takich jak: głóg, śnieguliczka biała, ligustr pospolity, suchodrzew 

tatarski, czeremcha amerykańska, dereń biały lub lilak 

Bardzo skutecznym sposobem ograniczenia emisji wszelkich zanieczyszczeń powietrza 

są strefy ochronne tworzone w formie zwartego, ażurowego lub przewiewnego pasa zieleni. 

Ww. system ma charakter profilaktyczny i jest oparty na podstawowych zasadach ekologii. 

Zieleń pełni również walory estetyczne. Zwarte pasy roślinności wysokiej i średniej mają 

korzystny wpływ na lokalny mikroklimat oraz ograniczają rozprzestrzenianie się odorów. Od 

strony wschodniej wzdłuż granicy zakładu jest uformowany zwarty pas zieleni średniej na 

nasypie, co ogranicza rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. 
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Najbliższe sąsiedztwo przedmiotowego terenu stanowią od strony zachodniej 

zabudowa przemysłowa, a od wschodniej drogi i pola uprawne. Zabudowania mieszkalne 

znajdują się od strony wschodniej. 

Ze względu na dotychczas stosowane działania planowane przedsięwzięcie nie będzie 

powodowało znaczącej uciążliwości odorowej poza przedmiotowym terenem. 

Wszystkie przewidywane imisje występujące w obrębie zakłdu nie spowodują 

przekroczenia wartości dopuszczalnych ze względu na ochronę zdrowia ludzi i roślin oraz 

wartości odniesienia poza obszarem planowanego przedsięwzięcia. 

Po realizacji przedsięwzięcia w rozbudowanej hali będzie prowadzone przetwarzanie 

odpadów zebranych selektywnie, które nie będzie źródłem emisji odorów. 

W związku z powyższym przedmiotowa inwestycja nie wpłynie na oddziaływanie 

odorowe zakładu. 

Oddziaływanie na klimat 

Zgodnie ze stroną internetową http:/www.klimada.mos.gov.pl największym 

wpływem na klimat odznaczają się ekstremalne zjawiska, jak np. fale upałów. Na podstawie 

wieloletnich badań zmienności opadów w Polsce stwierdzono, że zanikają opady ciągłe 

i małe (< 1 mm/d), a wydłużyły się susze przy wzroście liczby dni z opadem > 10 mm/d 

(ogólnie znacznie wzrosła liczba dni z opadem dobowym o dużym natężeniu). Na 

występowanie suszy bezpośredni wpływ mają: 

− okresy bezdeszczowe trwające ponad 10 dni w zimie przy braku opadów i pokrywy 

śnieżnej, 

− w okresie wiosenno-letnim wysokie temperatury, silna insolacja słoneczna 

(nasłonecznienie), brak opadów, bardzo słabe wiatry trwające 15-20 dni. 

Podsumowując należy stwierdzić, że stale wzrasta temperatura, a opady stały się 

bardziej intensywne i krótkotrwałe, co skutkuje gwałtownymi powodziami. 

Planowane przedsięwzięcie, jak i pozostała część zakładu należącego do 

Wnioskodawcy, będą źródłami emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów, które mają 

wpływ na klimat. 

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 
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(fluorowęglowodory) i grupy gazów PFC (perfluorowęglowodory) oraz prekursory gazów 

cieplarnianych: tlenek węgla - CO, tlenki azotu (NO + NO2) - NOX, niemetanowe lotne związki 

organiczne – NMLZO, jak również dwutlenek siarki – SO2. 

Gazy cieplarniane nie posiadają wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu 

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

substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Prekursor gazów cieplarnianych w postaci CO 

nie posiada rocznej wartości odniesienia. 

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania innych gazów 

cieplarnianych, takich jak: sześciofluorek siarki, grupy gazów HFC i PFC. 

Planowane przedsięwzięcie, jak i część zakładu w obrębie działki o nr ewid. 139/9 

będą miały wpływ na bezpośredni wzrost emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów, co 

będzie związane z ruchem pojazdów spalinowych i użytkowaniem warsztatu oraz zakładowej 

stacji paliw (napełnianie zbiornika, tankowanie przez pojazdy). 

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 27 Emisja gazów cieplarnianych i ich prekursorów z terenu planowanego przedsięwzięcia 

Typ substancji Substancja Emisja roczna [Mg/rok] 

CO2 16891,543601 

CH4 27,139059 

N2O 6,204392 
gazy cieplarniane 

Suma 16924,887052 

NO2 0,597504 

SO2 0,003150 

CO 0,483423 

NMLZO (niemetanowe lotne związki organiczne) 0,625263 

prekursory gazów 
cieplarnianych 

Suma 1,709341 

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 biologicznie czynnego (ok. 0,23 ha) zdolność 

pochłaniania CO2 wyniesie ok. 0,11-1,767 Mg/rok po realizacji planowanego przedsięwzięcia. 
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Według strony internetowej http://www.zbeco.pl średniej wielkości drzewo 

absorbuje 6 kg CO2 w ciągu roku. Wnioskodawca przewiduje nasadzenia drzew/krzewów, 

które będą redukować CO2 w ilości zależnej od rodzaju i ilości roślin – 0,474 Mg CO2/rok przy 

planowanych 79 krzewach/drzewach. 

Przedstawienie charakterystyki, rodzaju i skali oddziaływań inwestycji na klimat 

sporządzono w poniższej tabeli. 

Tabela 28 Oddziaływanie na klimat z uwzględnieniem oddziaływań skumulowanych związane 
z planowanym przedsięwzięciem 

Zagadnienia Charakterystyka Rodzaj Skala 

etap realizacji 

Bezpośredni wzrost 
emisji gazów 

cieplarnianych i ich 
prekursorów 

spalanie paliw przez pojazdy spalinowe 
będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych 
(CO2, N2O, CH4) oraz ich prekursorów (SO2, 
NOx, CO), pojazdy będą służyły do realizacji 

przedsięwzięcia (transport wyposażenia, 
odpadów) 

pojazd 
spalinowy 

teren planowanego 
przedsięwzięcia 

Pośredni wzrost emisji 
gazów cieplarnianych 

i ich prekursorów 

przekształcenie terenu wykorzystywanego 
przez zakład 

prace ziemne 
teren planowanego 

przedsięwzięcia 

Utrata siedlisk 
zapewniających 

sekwestrację CO2 

planowane przedsięwzięcie nie znajduje się 
na terenach potencjalnych składowisk 
dwutlenku węgla, zgodnie ze stroną 

internetową 
http://www.skladowanie.pgi.gov.pl; usunięcie 

roślinności nie będzie miało znaczącego 
wpływu na pochłanianie CO2, gdyż są 

planowane nasadzenia roślinności wysokiej 

usunięcie 
roślinności 

teren planowanego 
przedsięwzięcia 

etap eksploatacji 

Bezpośredni wzrost 
emisji gazów 

cieplarnianych i ich 
prekursorów 

spalanie paliw w silnikach pojazdów spalinowych, tankowanie pojazdów na 
zakładowej stacji paliw i dowóz paliw, prace naprawcze w warsztacie, przetwarzanie 
mechaniczne dowożonych odpadów, maszyny stacjonarne: kruszarka gruzu, sito do 

kompostu, biofiltry w istniejącej kompostowni będą źródłem emisji gazów 
cieplarnianych (CO2, N2O, CH4) oraz ich prekursorów (SO2, NOx, CO), pojazdy będą 

służyć do obsługi obiektów 

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 zmianę powierzchni biologicznie czynnej zostaną zaplanowane 
tereny zielone, w tym nasadzenia drzew/krzewów 

etap likwidacji 

Bezpośredni wzrost 
emisji gazów 

cieplarnianych i ich 
prekursorów 

jak w etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia 

Pośredni wzrost emisji 
gazów cieplarnianych 

i ich prekursorów 
brak 
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Zagadnienia Charakterystyka Rodzaj Skala 

Utrata siedlisk 
zapewniających 

sekwestrację CO2 
brak, możliwe zniszczenie istniejącej zieleni 

 

Dotychczas analizowany teren był użytkowany do przetwórstwa odpadów przez 

przedmiotowy zakład. Nasadzenie roślinności średniej lub wysokiej będzie stanowiło 

działanie łagodzące likwidację istniejącej zieleni oraz oznacza, że siedliska zapewniające 

sekwestrację CO2 docelowo nie zostaną utracone. Ww. działania nie spowodują znaczącej 

utraty bioróżnorodności, a podniosą wartość estetyczną terenów zielonych. Planowana 

zabudowa będzie nawiązywała charakterem i kubaturą do istniejącej w sąsiedztwie. 

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. Analizę przestawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 29 Analiza wrażliwości planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatu 

Czynniki i zagrożenia klimatyczne Kategoria wrażliwości [zerowa/średnia/wysoka] 

Stały wzrost temperatury powietrza średnia 

Wzrost temperatur maksymalnych średnia 

Stała zmiana wielkości opadów deszczu średnia - dla zieleni 

Zmiana maks. sum opadów deszczu zerowa 

Średnia prędkość wiatru 
średnia – wpływ na rozprzestrzenianie się 

zanieczyszczeń 

Maksymalna prędkość wiatru 
średnia – wpływ na rozprzestrzenianie się 

zanieczyszczeń 

Wilgotność średnia - dla zieleni 

Promieniowanie słoneczne zerowa 

Względny wzrost poziomu mórz zerowa 

Temperatura wody morskiej zerowa 

Dostęp do wody zerowa 

Burze średnia - utrudniona funkcjonalność obiektu 

Powodzie (morskie i rzeczne) zerowa 

Kwasowość oceaniczna zerowa 

Burze piaskowe zerowa 

Erozja morska zerowa 

Erozja gleby zerowa 
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Czynniki i zagrożenia klimatyczne Kategoria wrażliwości [zerowa/średnia/wysoka] 

Zasolenie gleby zerowa 

Pożary lasów zerowa 

Jakość powietrza zerowa 

Niestabilność gruntu / osuwiska zerowa 

Miejska wyspa ciepła zerowa 

Okres wegetacyjny średnia – dla zieleni 

Na podstawie ww. tabeli należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie będzie 

odporne na zmiany klimatu. 

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 30 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 przedsięwzięcia posiada stosunkowo płaską rzeźbę i nie 
jest zagrożony wystąpieniem powodzi 

TAK 

pożary 
obiekt będzie wyposażony na wypadek pożaru w niezbędny 
sprzęt gaśniczy 

TAK 

fale upałów 
w razie upałów obiekt będzie miał zapewnioną wodę 
butelkowaną do spożycia dla ludzi 

TAK 

susze 
woda będzie pobierana z wodociągu, nie przewiduje się 
podlewania terenów zielonych, przy wschodniej granicy zakładu 
stosuje się zraszanie poprzez kurtyny antyodorowe 

TAK 

nawalne 
deszcze 
i burze 

wszystkie obiekty będą trwale posadowione na gruncie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami budowlanymi, wody opadowe będą 
rozprowadzane na terenach zielonych 

TAK 

silne wiatry 
wszystkie obiekty będą trwale posadowione na gruncie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami budowlanymi 

TAK 

katastrofalne 
opady śniegu 

śnieg z terenów utwardzonych będzie usuwany w miarę potrzeb 
na tereny zielone, do zimowego utrzymania powierzchni 
utwardzonych będą stosowane materiały obojętne dla gleb 
i wód, np. piasek, żwir 

TAK 

fale mrozu 
wszystkie obiekty będą przystosowane do niskich temperatur 
(materiały budowlane odporne na niskie temperatury 
i przystosowane zasilanie) 

TAK 

podnoszący 
się poziom 
mórz 

teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza zasięgiem 
występowania mórz 

TAK 

sztormy, 
erozja 
wybrzeża 
i intruzje wód 
zasolonych 

teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza zasięgiem 
występowania sztormów, erozji wybrzeży i intruzji wód 
zasolonych 

TAK 

osuwiska 
teren charakteryzuje się niewielkim spadkiem, w bezpośrednim 
sąsiedztwie występują wzniesienia terenu w formie łagodnych 
skarp, nie przewiduje się wystąpienia osuwisk 

TAK 
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Na podstawie powyższej analizy stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie będzie 

przystosowane do zmian klimatu i nie wymaga dalszej adaptacji. 

Skala oddziaływań ograniczy się do terenu przedsięwzięcia. 

W celu złagodzenia zmian klimatu lokalnego Wnioskodawca będzie dbał o regularne 

kontrole stanu technicznego wszystkich maszyn i pojazdów spalinowych oraz zapewni dobre 

jakościowo paliwa. 

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie przekształconym 

antropogenicznie, w związku z czym nie przewiduje się przeprowadzenia działań związanych 

z adaptacją przedmiotowej inwestycji do zmian klimatu. 

7.6 Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Etap realizacji 

Na etapie realizacji wystąpi emisja hałasu związana ze wznoszeniem obiektów, 

prowadzeniem prac wykonawczych oraz wykończeniowych. 

Sposób prowadzenia robót oraz dobór sprzętu zależne będą od preferencji 

wykonawcy prac. Do realizacji tego typu przedsięwzięć stosowane są zazwyczaj ciężarowe 

pojazdy samowyładowcze dostarczające materiały, koparki, spycharki, stopy wibracyjne, itp. 

Pojazdy i pracujący sprzęt stanowią źródło hałasu o poziomie mocy akustycznej ok. 

80 - 105 dB. 

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. 

 

Etap eksploatacji 

Na potrzeby opracowania za pomocą programu SON2 pracującego na algorytmie 

zgodnym z normą PN ISO 9613-2 „Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji 

w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczenia” przeprowadzono symulację 

rozprzestrzeniania się dźwięku oraz analizę poziomu dźwięku w punkcie obserwacyjnym przy 

najbliższym obiekcie mieszkalnym - chronionym akustycznie i przy altanach działkowych. 

Sytuacją akustyczną, w tym lokalizację terenów i obiektów chronionych akustycznie 

przedstawiono w podrozdziale „Opis uwarunkowań akustycznych (…)”. 
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Punkty obserwacyjne ulokowano zgodnie ze wskazówkami 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 2014 r., poz. 

1542). Przy budynku mieszkalnym (zlokalizowanym na terenie oznaczonym w mpzp jako 

teren rolny - bez prawa do zabudowy) ulokowano punkt obserwacyjny P1, w świetle okna, 

na wysokości 1,8 m npt. (jednorodzinny budynek parterowy), przy altanach na terenie 

ogrodów działkowych (urządzonych na terenie oznaczonym w mpzm jako tereny komunikacji 

kolejowej) ulokowano punkty obserwacyjne P2-P6, w świetle okien altan, na wysokości 

1,5 m npt. (obiekty parterowe). 

W okolicy przedsięwzięcia nie występują tereny podlegające ochronie przed hałasem. 

Dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w porze dnia (przedsięwzięcie czynne wyłącznie 

w porze dnia) dla zabudowy jednorodzinnej to: 50 dB, dla terenów rekreacyjno – 

wypoczynkowych: 55 dB. 

Charakterystykę punktów obserwacyjnych wraz z wynikami symulacji przedstawiono 

w poniższej tabeli. 

LAeq [dB] 
Wartość 

dopuszczalna [dB] 
Punkty 

obserwacji 
x [m] y [m] z [m] 

pora dnia pora dnia 

P1 492,0 290,0 1,8 39,9 50 

P2 420,0 192,0 1,5 41,2 55 

P3 402,0 127,0 1,5 45,9 55 

P4 371,0 63,0 1,5 43,8 55 

P5 171,0 -133,0 1,5 36,6 55 

P6 100,0 -128,0 1,5 34,3 55 

 

Zgodnie z wynikami symulacji izofona o wartości 50 dB znajduje się w odległości 

co najmniej 80 m (na północ) od analizowanego terenu, a izofona 55 dB zamyka się na 

terenie zakładu. W zasięgu izofon o wartościach granicznych nie występują obiekty ani 

tereny podlegające chronione akustycznie. 

Na podstawie analizy stwierdza się, że przedsięwzięcie nie będzie przyczyną 

oddziaływań na tereny podlegające ochronie akustycznej wymienione w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu na terenach chronionych akustycznie, tj.: 
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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. 

 

7.7 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych i 

krajobraz 

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.: użytkowaniu sprzętu sprawnego technicznie przez uprawnione do tego celu 

osoby, zapewnieniu właściwej gospodarki odpadami. 

Przygotowanie terenu i budowa będą bezpośrednio oddziaływać na powierzchnię 

ziemi: utwardzenie terenu, zdjęcie warstwy gruntów i wyrównanie terenu. Wytworzone 

masy ziemne zostaną one wywiezione poza terenem przedsięwzięcia.  

Odpady powinny być segregowane i gromadzone na placu budowy. Odpady lekkie 

powinny być gromadzone w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem, odpady 

o charakterze komunalnym, w tym biodegradowalne w pojemnikach. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia ruchów masowych 

na analizowanym terenie. 

Etap eksploatacji 

Instalacja do przetwarzania odpadów będzie znajdowała się na utwardzonej 

powierzchni. Ruch pojazdów będzie odbywał się także po terenach utwardzonych.  
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Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zabezpieczający przed ich 

wypadaniem.  

W związku z powyższym nie przewiduje się znaczących oddziaływań na etapie 

eksploatacji.  

7.8 Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, 

w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 

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 znalezisk mających cechy 

odkrycia archeologicznego, prace powinny być natychmiast przerwane, a fakt ten powinien 

zostać niezwłocznie zgłoszony do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

W związku z powyższym nie przewiduje się znaczących oddziaływań na zabytki i 

krajobraz kulturowy podczas eksploatacji omawianego przedsięwzięcia. 

7.9 Oddziaływanie transgraniczne na środowisko 

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w odległości ok. 73 km w kierunku 

wschodnim do najbliższej granicy Polski z Ukrainą. 

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. 

7.10 Oddziaływanie w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i 

katastrofy naturalnej i budowlanej 

Parametry hali w szczególności rodzaj stosowanych materiałów, surowców 

i produktów jak również skala przedsięwzięcia i jego usytuowanie praktycznie wykluczają 

możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, katastrofy naturalnej bądź 

budowlanej. 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 

rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących 
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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. 

z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne 

zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów 

rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 

Konstrukcja obiektu, rozwiązania techniczne zostaną zaprojektowane oraz 

sprawdzone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, co zapewni zgodność 

z zasadami szeroko pojętych przepisów prawa budowlanego, a tym samym zapewni należyte 

rozwiązania - dla uzyskania właściwej odporności obiektu na czynniki zewnętrzne w tym 

ekstremalne takie jak: nawalne deszcze i burze, intensywne opady śniegu, silne wiatry, 

wyładowania atmosferyczne, powodzie, susze, osuwiska ziemne, długotrwałe występowanie 

ekstremalnych temperatur itp. 

Istniejąca konfiguracja terenu, budowa geologiczna oraz hydrografia terenu 

ograniczają realną możliwość wystąpienia podtopień. 

Najbardziej prawdopodobną ponadnormatywną sytuacją mogącą wywołać 

dodatkowe emisje teoretycznie wydaje się być pożar. 

Zabezpieczenie przed pożarem będą stanowiły odpowiednio dobrane materiały 

konstrukcyjne i wykończeniowe, zabezpieczenia odcinające na instalacji elektrycznej, gaśnice 

oraz prowadzone na bieżąco kontrole stanu technicznego instalacji i urządzeń. 

Prawidłowe użytkowanie będzie minimalizowało możliwości wystąpienia awarii, 

a tym samym eliminowało jej skutki. 

Uwzględniając powyższe oraz zakładając użytkowanie instalacji zgodnie 

z obowiązującymi przepisami stwierdza się, że nie wystąpią oddziaływania wynikające 

z zaistnienia poważnej awarii. 
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7.11 Oddziaływanie na etapie likwidacji 

Oddziaływanie na etapie likwidacji będzie zbliżone do oddziaływania na etapie 

realizacji przedsięwzięcia. Likwidacja będzie wiązała się ze z demontażem i ze sprzedażą 

instalacji do przetwarzania odpadów oraz demontażem budynku.  

Prace demontażowe będą związane ze zwiększoną emisją hałasu oraz zanieczyszczeń 

do powietrza.  

8 OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA WARIANTU 

ALTERNATYWNEGO 

Racjonalny wariant alternatywny jest to montaż instalacji do segregacji odpadów, bez 

wytwarzania paliwa alternatywnego. Jest to wariant mniej korzystny dla środowiska, gdyż 

odpady pre-rdf należałoby wewnętrznym transportem przewozić do oddzielnej instalacji 

produkującej paliwo alternatywne. Realizacja wariantu alternatywnego wiązałaby się 

z dodatkowym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu poprzez dodatkowy 

transport, a także z utrudnioną organizacja pracy.  

9 PORÓWNANIE ODDZIAŁYWAŃ ANALIZOWANYCH WARIANTÓW NA 

ŚRODOWISKO 

Elementy przyrodnicze 
Wariant proponowany przez 

Wnioskodawcę - Wariant 
najkorzystniejszy dla środowiska 

Wariant alternatywny 

Ludzie, dobra materialne Stałe, neutralne. Stałe, neutralne. 

Rośliny, zwierzęta, grzyby 

i siedliska przyrodnicze 

Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem alternatywnym 

Stałe, neutralne, tożsame z wariantem 

proponowanym przez Wnioskodawcę 

Woda 
Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem alternatywnym 

Stałe, neutralne, tożsame z wariantem 

proponowanym przez Wnioskodawcę 

Powietrze  

Stałe, ograniczone do terenu 

przedsięwzięcia, zbliżone 

z wariantem alternatywnym 

Stałe, ograniczone do terenu 

przedsięwzięcia, mniej korzystne ze 

względu na dodatkowe źródło emisji 

zanieczyszczeń do powietrza z 

transportu pre - RDF 

Klimat 
Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem alternatywnym 

Stałe, tożsame z wariantem 

proponowanym przez Wnioskodawcę 

Klimat akustyczny 
Stałe, ograniczone do terenu 

Zakładu  

Stałe, ograniczone do terenu Zakładu, 

mniej korzystne ze względu na 

dodatkowe źródło emisji hałasu 

z transportu pre - RDF 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na realizacji Lubelskiego Centrum 

Recyklingu przy ul. Metalurgicznej 17a w Lublinie 

 

84 

Elementy przyrodnicze 
Wariant proponowany przez 

Wnioskodawcę - Wariant 
najkorzystniejszy dla środowiska 

Wariant alternatywny 

Powierzchnia ziemi, z 

uwzględnieniem ruchów 

masowych ziemi, i krajobraz 

Stałe, ograniczone do terenu 

przedsięwzięcia, zbliżone 

z wariantem alternatywnym 

Stałe, neutralne, tożsame z wariantem 

proponowanym przez Wnioskodawcę 

Zabytki i krajobraz kulturowy, 

objęte istniejącą dokumentacją, 

w szczególności rejestrem lub 

ewidencją zabytków 

Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem alternatywnym 

Stałe, neutralne, tożsame z wariantem 

proponowanym przez Wnioskodawcę 

Formy ochrony przyrody* 
Stałe, neutralne, tożsame 

z wariantem alternatywnym 

Stałe, neutralne, tożsame z wariantem 

proponowanym przez Wnioskodawcę 

Wystąpienie poważnej awarii 

przemysłowej i katastrofy 

naturalnej i budowlanej 

W chlewni nie będą stosowane 

substancje decydujące o zaliczeniu 

chlewni do zakładu o zwiększonym 

lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej, 

W przypadku katastrofy budowlanej 

oddziaływanie zamknie się w 

granicach przedsięwzięcia 

W chlewni nie będą stosowane 

substancje decydujące o zaliczeniu 

chlewni do zakładu o zwiększonym lub 

dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej, 

W przypadku katastrofy budowlanej 

oddziaływanie zamknie się w granicach 

przedsięwzięcia 

9.1 Wzajemne oddziaływanie między elementami 

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. 

Rozważając rodzaj oraz zakres planowanych prac należy stwierdzić, że oddziaływanie 

przedmiotowego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska ograniczy się do 

terenu przeznaczonego pod przedsięwzięcie. 

Chwilowe oddziaływania ujemne emisji zanieczyszczeń na ludzi mogą wystąpić na 

etapie realizacji przedsięwzięcia. Emisja zanieczyszczeń pyłowych oraz hałasu, tak jak przy 

każdej budowie może powodować uciążliwości dla przebywających w sąsiedztwie ludzi. 

Właściwa organizacja prac prowadzonych w porze dnia ograniczy czas oddziaływania do 

koniecznego minimum. 

Przy prawidłowej eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będą występowały 

ponadnormatywne emisje zanieczyszczeń do powietrza i hałasu oraz nie będą miały miejsca 

znaczące oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe oraz na powierzchnię ziemi. 
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10 PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ 

WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 

2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku 

planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do instalacji mogących powodować znaczne 

zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości 

jako instalacja do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności 

przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki wstępnej odpadów 

przeznaczonych do termicznego przekształcania.  

W poniższych tabelach przedstawiono najlepsze dostępne techniki BAT oraz sposób 

ich spełnienia.  

Tabela 31 Najlepsze Dostępne techniki zarządzania środowiskiem 

Wymogi BAT okre ślone dokumentami 

referencyjnymi  

Spełnienie przez Zakład wymogów BAT  

Systemy zarządzania środowiskiem Na terenie Zakładu stosowane są procedury ze 

szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów 

prawa ochrony środowiska. 

Zakład KOM-EKO posiada certyfikat jakości ISO oraz tytuł 

„Firmy Przyjaznej Środowisku" uzyskany w konkursie 

Ministra Środowiska, pod patronatem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

Przedstawienie szczegółowych informacji na 
temat działań przeprowadzanych w Zakładzie 

Pracownicy zapoznawani są z przepisami dotyczącymi 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Urządzenia na terenie 

Zakładu posiadają instrukcje obsługi. Na terenie Zakładu 

prowadzone są dokumenty zawierające wszystkie istotne 

informacje dotyczące bieżącego działania: 

− monitoring przyjmowanych i przetwarzanych 

odpadów 

− rejestr czasu pracy i przestoi zakładu, 

− rejestr wyników kontroli, 

− rejestr wyników badań i pomiarów. 

Wdrożenie na miejscu procedury dobrego 
gospodarowania 

Pracownicy zakładu są na bieżąco szkoleni w zakresie 
BHP, w zakresie zagrożeń dla środowiska i działań 
zapobiegawczych.  

Bliskie kontakty z wytwórcą odpadów Wnioskodawca poprzez internet informacje 
o prowadzonej działalności. W razie wątpliwości 
mieszkańcy mogą kontaktować się z biurem obsługi 
klienta.  

Dostępność wykwalifikowanego personelu W zakładzie pracują wykwalifikowani i przeszkoleni 
pracownicy. Każdy nowy pracownik w celu zdobycia 
kwalifikacji przechodzi szkolenie BHP oraz szkolenie 
stanowiskowe 
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Tabela 32 Wymogi BAT w zakresie poprawy wiedzy o odpadach wejściowych i wyjściowych: 

Wymogi BAT okre ślone dokumentami 
referencyjnymi  

Spełnienie przez Zakład wymogów BAT  

Posiadanie konkretnej wiedzy o odpadach 

wejściowych 

Ze względu na wieloletnie doświadczenie Wnioskodawca 
posiada wiedzę na temat składu przyjmowanych 
odpadów 

WdroŜenie procedury wstępnego przyjęcia Przed przyjęciem odpadów do zakładu jego skład jest 
weryfikowany. Weryfikacja obejmuje dane kontaktowe 
wytwórcy oraz opis odpadów dotyczący ich ilości, składu 
oraz stopnia zagrożenia.  
W Zakładzie ustalone są procedury przyjmowania i 
odmowy przyjęcia odpadów a także zgłaszania wszystkich 
niezgodności. 

Posiadanie instalacji odbioru W części mechanicznej instalacji MBP prowadzony jest 
proces, którego celem jest przetworzenie zmieszanych 
odpadów komunalnych w celu wydzielenia z nich frakcji 
dających się wykorzystać materiałowo i energetycznie 
oraz frakcji wymagającej dalszego biologicznego 
przetwarzania. 

Analiza odpadowego produktu wyjściowego Odpady wytworzone w wyniku przetwarzania 
analizowane są pod kątem parametrów istotnych dla 
instalacji di której będą przekazywane (kompostowanie, 
odzysk energetyczny lub materiałowy). 

Tabela 33 Wymogi BAT w zakresie magazynowania i obsługi 

Wymogi BAT okre ślone dokumentami 
referencyjnymi  

Spełnienie przez Zakład wymogów BAT  

Ogólne techniki magazynowania Odpady magazynowane są na utwardzonym podłożu w 

sposób zabezpieczający środowisko wodno – gruntowe. 

Obwałowanie Teren Zakładu posiada wały ziemne z dwóch stron. 

Magazynowanie /gromadzenie odpadów Odpady przeznaczone do odzysku będą magazynowane 

luzem w zasobni zbiorczej o powierzchni ok. 800 m
2
. 

Miejsce rozładunku odpadów ograniczone będzie z trzech 

stron murami oporowymi o wysokości 4 m, co pozwoli na 

składowanie i hałdowanie dowiezionych odpadów na 

wysokość ok. 3 m. 

Zasobnia jest częścia hali, będzie zadaszona, w związku z 

tym odpady będą zabezpieczone przed czynnikami 

atmosferycznymi. Odpady przeznaczone do 

przetwarzania będą magazynowane na utwardzonym 

podłożu.  

Odpady wytworzone w wyniku segregacji – surowce 

wtórne będą magazynowane w magazynie surowców 

wtórnych na utwardzonym podłożu pod zadaszeniem. 

Segregacja w celu magazynowania Surowce kierowane będą do boksów usytuowanych pod 

kabiną sortowniczą oraz do przenośników bunkrowych, 

natomiast „zanieczyszczenia” kierowane będą do dalszej 

obróbki jako preRDF.  

W dalszej kolejności surowce będą podane na system 

przenośników, które skierują je do automatycznej prasy 

kanałowej, w celu ich zbelowania. Sprasowane surowce 

po ich zważeniu i opisaniu w postaci belek 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na realizacji Lubelskiego Centrum 

Recyklingu przy ul. Metalurgicznej 17a w Lublinie 

 

87 

przetransportowane zostaną na magazyn surowców.  

Ogólne techniki obsługi Zakład posiada rozwiązania logistyczne i wdrożone 

procedury zapewniające bezpieczne przesyłanie 

poszczególnych odpadów do właściwego 

magazynowania. 

Tabela 34 Wymogi BAT w zakresie pozostałości generowanych przez proces 

Wymogi BAT okre ślone dokumentami 
referencyjnymi 

Spełnienie przez Zakład wymogów BAT 

Posiadanie planu zarządzania pozostałościami Zakład posiada rozwiązania logistyczne w zakresie 

zagospodarowania wszystkich rodzajów 

wytwarzanych odpadów. 

Maksymalizowanie wykorzystania opakowań 

wielokrotnego użytku 

Na terenie Zakładu w maksymalny sposób 

wykorzystywane są opakowania wielokrotnego 

użytku.  

Prowadzenie wykazu odpadów na miejscu za pomocą 

rejestrów ilości odpadów 

Wnioskodawca prowadzi ewidencję  

− ilości odpadów przyjmowanych do Zakładu z 

poszczególnych źródeł,  

− ilości danych rodzajów odpadów 

poddawanych procesom przetwarzania 

w poszczególnych procesach,  

− ilości odpadów wytwarzanych na 

poszczególnych instalacjach i poza 

instalacjami. 

Dokumenty ewidencji będą gromadzone i 

przetrzymywane na terenie Zakładu. 

Ponowne wykorzystanie odpadów z jednego działania 

potencjalnie jako materiał wsadowy do kolejnego 

Surowce wtórne wytworzone w wyniku procesu 

odzysku przekazywane sa do odbiorców w celu 

dalszego przetwarzania, natomiast paliwo 

alternatywne przekazywane jest do cementowni.  

Tabela 35 Wymogi BAT w zakresie w zakresie ochrony powietrza 

Zapis konkluzji dokumentu BREF Stan istniej ący 

2 3 

Redukcja emisji związków azotu poprzez optymalizację 

relacji C:N i stosowanie płuczek kwasowych 

W celu redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz 

odorów Wnioskodawca obecnie stosuje kurtynę 

antyodorową od strony wschodniej zakładu 
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Tabela 36 Wymogi BAT w zakresie w zakresie emisji ścieków 

Wymogi BAT okre ślone dokumentami 
referencyjnymi Spełnienie przez Zakład wymogów BAT 

Zredukowanie zużycia i zanieczyszczenia wody Proces przetwarzania odpadów odbywa się bez użycia 

wody, woda zużywana jest do mycia hali i linii 

technologicznej oraz na cele socjalno – bytowe. 

Woda do powyższych celów będzie stosowana w sposób 

oszczędny i racjonalny.  

System oczyszczania ścieków Wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów i 

powierzchni utwardzonych dróg i placów ujmowane są 

w zorganizowany system ich odprowadzania oraz 

kierowane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 

Wody opadowe powstające na terenie placów 

postojowych i dróg podczyszczane są za pomocą 

separatora substancji ropopochodnych zlokalizowanego 

przy głównym wjeździe na teren Zakładu. 

 

Segregacja ścieków Zakład posiada rozdzielczy system kanalizacyjny z 

podziałem na kanalizację sanitarną, deszczową i 

technologiczną 

Posiadanie pełnego betonowego podłoża w całym 

obszarze przetwarzania 

Powierzchnia zakładu  w miejscach dróg wewnętrznych 

oraz magazynowania i przetwarzania odpadów jest 

utwardzony i zabezpieczony przed przenikaniem 

zanieczyszczeń do środowiska wodno – gruntowego.  

Gromadzenie wody deszczowej Na terenie Zakładu woda deszczowa retencjonowana 

jest częściowo w zbiorniku wody do celów 

przeciwpożarowych. 

Kontrola systemu zarządzania ściekami Separator jest czyszczony raz na pół roku na podstawie 

podpisanej umowy przez zewnętrzną firmę 

specjalistyczną  

Na terenie Zakładu separatory wyposażone są w śluzę 

odcinającą dopływ ścieków w przypadku przepełnienia 

olejem oraz optyczno-akustyczną instalację alarmową.  

Odpowiednie metody oczyszczania dla każdego rodzaju 

ścieków. Zrzut ścieków. 

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów i 

powierzchni utwardzonych dróg i placów ujmowane są 

w zorganizowany system ich odprowadzania oraz 

kierowane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 

Wody opadowe powstające na terenie placów 

postojowych i dróg podczyszczane są za pomocą 

separatora substancji ropopochodnych zlokalizowanego 

przy głównym wjeździe na teren Zakładu. 
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Tabela 37 Wymogi BAT w zakresie zarządzania awarią. 

Zapis konkluzji BAT/ dokumentu BREF Stan istniejący 

Plan zarządzania awariami Zakład posiada plan zarządzania awariami oraz instrukcję 

Bezpieczeństwa Pożarowego zawierającą wytyczne dotyczące 

postępowania w wypadku wybuchu pożaru. 

Dziennik awarii W Zakładzie prowadzony jest dziennik instalacji w celu 

rejestrowania wszystkich zdarzeń, w tym sytuacji awaryjnych.   

Tabela 38 Najlepsze dostępne techniki w zakresie systemów zarządzania 

Wymogi BAT określone dokumentami referencyjnymi Spełnienie przez Zakład wymogów BAT 

Identyfikowalność w przetwarzaniu odpadów Przetwarzanie odpadów będzie stale monitorowane. Zakład 

prowadzi jakościową i ilościową ewidencję odpadów 

poddawanych procesowi przetwarzania.  

Skuteczność przetwarzania odpadów Zakład starannie monitoruje wszystkie procesy aby 

zagwarantować jego wydajność w osiąganiu pożądanych 

wyników.  

Plan zarządzania hałasem i wibracjami Na terenie Zakładu hałas i wibracje nie stanowią problemu 

środowiskowego. 

Wycofanie z eksploatacji W przypadku zamknięcia Zakładu zostanie wykonany plan jego 

zamknięcia . Instalacja będzie zdemontowana. Proces 

likwidacji będzie prowadzony w sposób zabezpieczający 

środowisko przed zanieczyszczeniem.  

Tabela 39 Wymogi BAT w zakresie ochrony i potencjalnego zanieczyszczenia gleby 

Wymogi BAT określone dokumentami referencyjnymi Spełnienie przez Zakład wymogów BAT 

Zapewnienie i utrzymanie powierzchni obszarów 

operacyjnych 

Powierzchnia zakładu  w miejscach dróg wewnętrznych oraz 

magazynowania i przetwarzania odpadów jest utwardzony i 

zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń do 

środowiska wodno – gruntowego.  

Magazynowanie odpadów odbywa się w wyznaczonych do 

tego celu i odpowiednio zabezpieczonych miejscach. 

Na terenie zakładu znajduje się zestaw środków sorpcyjnych 

do neutralizacji wycieków.Prowadzone są okresowe szkolenia 

pracowników oraz wyposaża się ich w środki ochrony 

osobistej, 

Zakład posiada procedury postępowania na wypadek 

występowania awarii. 
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Wymogi BAT określone dokumentami referencyjnymi Spełnienie przez Zakład wymogów BAT 

Zapewnienie nieprzepuszczlnego terenu i sprawnego 

systemu odwadniania 

Proces technologiczny prowadzony będzie w zamkniętej hali. 

W hali podłoże  będzie zabezpieczone poprzez szczelną 

posadzkę odporną na substancje chemiczne i uszkodzenia 

mechaniczne.  

Odpady magazynowane są w wyznaczonych do tego celu i 

zabezpieczonych miejscach w sposób uniemożliwiający 

przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-

wodnego. 

Zakład posiada rozdzielczy system kanalizacyjny z podziałem 

na kanalizację sanitarną, deszczową i technologiczną. 

11 POWIĄZANIA Z INNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI 

KUMULOWANIA SIĘ ODDZIAŁYWAŃ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH, 

ZREALIZOWANYCH LUB PLANOWANYCH, DLA KTÓRYCH WYDANO DECYZJĘ 

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE, 

NA KTÓRYM PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA, ORAZ W OBSZARZE 

ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB KTÓRYCH ODDZIAŁYWANIA MIESZCZĄ 

SIĘ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA W 

ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIAŁYWANIA MOGĄ PROWADZIĆ DO 

SKUMULOWANIA ODDZIAŁYWAŃ Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Zakładu Odzysku i Recyklingu 

Odpadów Kom-Eko S.A. Główne elementy Zakładu Kom-Eko S.A. to: 

− hale przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – produkcja paliwa 

alternatywnego, 

− hala przetwarzania odpadów komunalnych zebranych selektywnie – planowana do 

rozbudowy, 

− magazyny paliwa alternatywnego, 

− kompostownie frakcji biodegradowalnej odpadów zmieszanych, 

− plac kompostowy i magazynowy stabilizatu oraz kompostu z odpadów zielonych, 

− biofiltry gazu kompostowego, 

− plac rozbiórkowy odpadów wielkogabarytowych i odpadów pochodzących 

z remontów, 

− boksy na odzyskane szkło i gruz, 

− plac magazynowo – składowy, 

− stacja przeładunkowa odpadów, 
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− waga, 

− stanowiska kontenerowe. 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach posiadają: kompostownia odpadów 

zielonych, kompostownia frakcji biodegradowalnej odpadów zmieszanych, hale do 

przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz hala do przetwarzania odpadów 

komunalnych zebranych selektywnie (obecnie planowana do rozbudowy). 

Planowana technologia w Lubelskim Centrum Recyklingu zakłada segregację 

surowców wtórnych oraz wytwarzanie paliwa alternatywnego. Instalacja ta może 

funkcjonować samodzielnie. 

W niniejszym Raporcie przedstawiono oddziaływanie skumulowane w zakresie 

oddziaływania na powietrze i klimat akustyczny obejmujące cały Zakład Odzysku i Recyklingu 

Odpadów Kom-Eko S.A. 

12 OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 

Opracowanie Raportu oddziaływania na środowisko poprzedzono wizją terenu 

przeznaczonego pod przedsięwzięcie. Wraz z Wnioskodawcą omówiono 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 dotychczasowych doświadczeń 

Wnioskodawcy, założeń projektowych i kart charakterystyki planowanych do zainstalowania 

urządzeń. 

W zakresie analizy oddziaływania na powietrze wykorzystano metodę symulacji 

komputerowej za pomocą programu komputerowego EK 100W wersja 5.0. 

Emitory oraz rozkład imisji zostały przedstawione graficznie na mapach. 

Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej, w skali odpowiadającej przedmiotowi i 

szczegółowości analizowanych w Raporcie zagadnień miało na celu zobrazowanie 

przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
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Przewidywane oddziaływanie na klimat akustyczny określono za pomocą programu 

SON2 pracującego na algorytmie zgodnym z normą PN ISO 9613-2 „Akustyka - Tłumienie 

dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej, Ogólna metoda obliczenia”. 

Poziom mocy akustycznej poszczególnych źródeł określono na podstawie informacji 

od Wnioskodawcy instrukcji ITB 311 „Metoda prognozowania hałasu emitowanego z 

obszarów dużych źródeł powierzchniowych” wskazanej w instrukcji ITB nr 338/2008 jako 

właściwa dla obliczania ruchu z niewielką prędkością oraz danych literaturowych. 

Uwzględniając emitory liniowe oraz emitory kubaturowe odzwierciedlające pracę 

maszyn i urządzeń oraz ekran akustyczny przeprowadzono symulację z wykorzystaniem 

programu SON2. Za pomocą programu Mapy kompatybilnego z programem SON2 

wygenerowano graficzne przedstawienie wyników obliczeń przeprowadzonych przez 

program SON2. Przy pomocy programu AutoCad wykonano załączniki graficzne 

przedstawiające rozkład przestrzenny izofon hałasu. 

13 OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, 

WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I 

CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, WYNIKAJĄCE Z ISTNIENIA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA, WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA, EMISJI 

W Raporcie zostały przeanalizowane możliwe oddziaływania przedsięwzięcia na 

poszczególne elementy środowiska. 

Przeprowadzona analiza wykazała brak znaczących oddziaływań planowanego 

przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska. 

W Raporcie zostały przeanalizowane możliwe oddziaływania przedsięwzięcia na 

poszczególne elementy środowiska. 

Przeprowadzona analiza wykazała brak znaczących oddziaływań planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko. 

13.1 Oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie planowane jest na terenie istniejącego zakładu Odzysku i Recyklingu 

Odpadów poprzez rozbudowę istniejącej hali. Na analizowanym terenie nie występują cenne 

przyrodniczo siedliska grzybów, roślin ani zwierząt. W bezpośrednim sąsiedztwie nie znajduje 
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się zabudowa mieszkaniowa. Realizacja i eksploatacja hali do segregacji odpadów zebranych 

selektywnie nie będzie źródłem substancji złowonnych, nie będzie także przyczyną 

wystąpienia znaczących oddziaływań. 

13.2 Oddziaływania wynikające z wykorzystywania zasobów środowiska 

Wykorzystanie zasobów środowiska wynikające ze specyfiki planowanego 

przedsięwzięcia ograniczone będzie do energii elektrycznej i poboru wody w celu utrzymania 

czystości. Nie przewiduje się znaczących oddziaływana wynikających z wykorzystania 

zasobów środowiska.  

13.3 Oddziaływania wynikające z emisji 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało przekroczenia standardów 

jakości środowiska w zakresie emisji hałasu i powietrza poza terenem należącym do 

Wnioskodawcy.  

Oddziaływania znaczące Lubelskiego Centrum Recyklingu wynikające z emisji, w 

szczególności bezpośrednie, jak również pośrednie, wtórne, skumulowane, 

z uwzględnieniem czasu tj. krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe czy 

chwilowe nie wystąpią. 

14 WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST KONIECZNE 

USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA, O KTÓRYM 

MOWA W USTAWIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

Z uwagi na brak przekroczeń standardów jakości środowiska (wartości odniesienia lub 

dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym oraz dopuszczalnych poziomów hałasu) poza 

terenem całego Zakładu, nie przewiduje się potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego 

użytkowania. 

15 ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH 

Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

Okoliczni mieszkańcy skarżą się na uciążliwości zapachowe pochodzące 

z przerzucania kompostu na placu kompostowym.  
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Po realizacji przedsięwzięcia w rozbudowanej hali będzie prowadzone przetwarzanie 

odpadów zebranych selektywnie, które nie będzie źródłem emisji odorów. Przedmiotowa 

inwestycja nie wpłynie na oddziaływanie odorowe zakładu, w związku z tym nie przewiduje 

się konfliktów społecznych związanych z realizacją Lubelskiego Centrum Recyklingu  

16 PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI 

LUB UŻYTKOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O 

OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU 

NATURA 2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, 

ORAZ INFORMACJE O DOSTĘPNYCH WYNIKACH INNEGO MONITORINGU, KTÓRE 

MOGĄ MIEĆ ZNACZENIE DLA USTALENIA OBOWIĄZKÓW W TYM ZAKRESIE 

16.1 Monitoring wody 

Ilość wody pobieranej ze studni będzie określana przez Wnioskodawcę na podstawie 

odczytów z wodomierza oraz zapisywana w rejestrze zużycia wody. Ilość odprowadzanych 

ścieków monitorowana jest na podstawie ilości zużytej wody.  

Wnioskodawca będzie przekazywał Marszałkowi Województwa Lubelskiego wykaz 

zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wielkości opłat związanych 

z rodzajem i ilością poboru wody w terminie do 31 marca po zakończeniu każdego roku 

kalendarzowego. 

 

16.2 Monitoring powietrza 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. 

w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 

pobieranej wody (Dz. U., poz. 1542) analizowane przedsięwzięcie nie podlega obowiązkowi 

wykonywania pomiarów emisji zarówno ciągłych, jak i okresowych. 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. 

Obecnie nie istnieją przepisy prawne określające dopuszczalne emisje odorów. 

W celu ograniczenia ewentualnej uciążliwości zapachowej dla najbliższych mieszkańców, 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na realizacji Lubelskiego Centrum 

Recyklingu przy ul. Metalurgicznej 17a w Lublinie 

 

95 

Wnioskodawca stosuje obecnie tzw. kurtyny antyodorowe wzdłuż wschodniej granicy działki 

(mieszanina mgły wodnej i środków antyodorowych). System włączony przez całą dobę. 

16.3 Monitoring stanu klimatu akustycznego 

Zgodnie z zapisami 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 2014 r., poz. 1542) okresowe pomiary hałasu w środowisku, 

który jest wyrażony wskaźnikami hałasu mającymi zastosowanie do ustalania i kontroli 

warunków korzystania ze środowiska (LAeq D i LAeq N), prowadzi się dla instalacji, dla której 

zostało wydane pozwolenie zintegrowane. 

Przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych 

standardów jakości środowiska dla terenów chronionych akustycznie, w związku z czym nie 

przewiduje się potrzeby prowadzenia monitoringu hałasu. 

16.4 Monitoring odpadów 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016, poz 

.1987). Wnioskodawca jako posiadacz odpadów ma obowiązek prowadzenia ewidencji 

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. 

Dokumenty będą sporządzane na podstawie pomiarów realizowanych na wadze, 

określana będzie: 

− ilość odpadów przyjmowanych do Zakładu z poszczególnych źródeł,  

− ilość danych rodzajów odpadów poddawanych procesom przetwarzania 

w poszczególnych procesach,  

− ilość odpadów wytwarzanych na poszczególnych instalacjach i poza instalacjami. 

Dokumenty ewidencji będą gromadzone i przetrzymywane na terenie Zakładu. 

Wnioskodawca jest zobowiązany, na podstawie dokumentów ewidencji, sporządzić 

zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o 

instalacjach służących do odzysku odpadów. Zbiorcze zestawienie będzie przekazywał 
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Marszałkowi Województwa Lubelskiego w terminie do 15 marca za poprzedni rok 

kalendarzowy. 

17 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.  

18 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH 

W RAPORCIE 

Realizacja Lubelskiego Centrum Recyklingu będzie polegała na rozbudowie hali do 

sortownia odpadów zbieranych selektywnie na działce o nr ewid. 139/9 w mieście Lublin, 

przy ul. Metalurgicznej 17a. 

Analizowane przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie § 3, ust. 1 pkt. 80) rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko  

W Raporcie przeanalizowano oddziaływania skumulowane na powietrze i klimat 

akustyczny uwzględniając wszystkie instalacje Zakładu Odzysku i Recyklingu Odpadów  

Kom - Eko S.A., a także ruch pojazdów po całym Zakładzie.  

Wnioskodawcą, ubiegającym się o uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest: 

KOM EKO S.A 

ul. Wojenna 3 

20-424 Lublin 

 

Wykonawcą Raportu o oddziaływaniu na środowisko jest firma: 

Eko Usługi K.B. Katarzyna Bojankowska 

ul. Wileńska 2E/9, 20 - 603 Lublin. 

Teren planowanego przedsięwzięcia w całości jest przekształcony antropogenicznie 

i zajmowany przez obiekty związane z przetwarzaniem odpadów i infrastrukturą 
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towarzyszącą. Podczas wizji terenowej nie stwierdzono występowania chronionych 

gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Najbliższą zabudowę mieszkaniową stanowią budynki 

jednorodzinne zlokalizowane wzdłuż ul. Macieja Rataja w odległości ponad 670 m na 

południowy - wschód od przedsięwzięcia. Zabudowa mieszkaniowa znajduje się poza 

zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia.  

Na terenie analizowanych działek nie znajdują się zabytki chronione na podstawie 

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

Najbliższym zabytkiem względem planowanego przedsięwzięcia jest położony 

w odległości ok. 1,4 km na południowy-zachód zespół dworsko-parkowy „Felin”, wpisany do 

rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/967.  

Materiałem wejściowym w instalacji do przetwarzania odpadów będą odpady 

zebrane selektywnie o gęstości około 60 kg/m³. Materiał dostarczany będzie do zasobni 

zbiorczej o powierzchni ok. 800 m2. Miejsce rozładunku odpadów ograniczone będzie 

z trzech stron murami oporowymi o wysokości 4 m, co pozwoli na składowanie i hałdowanie 

dowiezionych odpadów na wysokość ok. 3 m. Na instalacji będzie prowadzona segregacja 

surowców wtórnych oraz wytwarzanie paliwa alternatywnego.  

Woda dla przedsięwzięcia będzie dostarczana z własnego ujęcia Wnioskodawcy 

 - studnia nr 1 zlokalizowana na działce przedsięwzięcia. Zapotrzebowanie na wodę na 

terenie przedsięwzięcia wyniesie ok. 2,67 m³/dobę, tj ok. 668,25 m³/rok. Ilość wytwarzanych 

ścieków będzie równa ilości zużytej wody.  

Zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie 1 MW.  

Na podstawie analizy zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 

2016 roku 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) stwierdzono, 

że planowane przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane, jako zakład o zwiększonym lub dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów i powierzchni utwardzonych dróg 

i placów ujmowane są w zorganizowany system ich odprowadzania oraz kierowane do 

miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe powstające na terenie placów 

postojowych i dróg podczyszczane są za pomocą separatora substancji ropopochodnych. 
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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 do powietrza oraz emisje hałasu z wymienionych źródeł będą występować 

okresowo i ograniczą się do czasu trwania prac związanych z realizacją przedsięwzięcia.  

Na analizowanym terenie przewiduje się częściowy demontaż istniejącej hali 

segregacji odpadów zbieranych selektywnie i hali produkcji paliwa alternatywnego.  

Odpady zbierane selektywnie nie posiadają praktycznie frakcji organicznej, która jest 

odpowiedzialna za powstawanie zapachów. W związku z powyższym nie przewiduje się, aby 

przetwarzanie odpadów w rozbudowanej hali spowodowały występowanie emisji substancji 

odorotwórczych do powietrza. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia źródłami emisji wprowadzanej do powietrza 

atmosferycznego będą: 

− ruch pojazdów spalinowych, 

− tankowanie pojazdów na zakładowej stacji paliw i dowóz paliw, 

− prace naprawcze w warsztacie, 

− przetwarzanie mechaniczne dowożonych odpadów, 

− maszyny stacjonarne: sito do kompostu, 

− biofiltry w istniejącej kompostowni. 

W związku z funkcjonowaniem Zakładu będą występowały procesy mogące być 

źródłem hałasu: 

− dostawy odpadów i ich rozładunek, 

− transport wewnętrzny odpadów i frakcji wysortowanych, 

− załadunek i odbiór wysortowanych frakcji, 

− praca urządzeń w halach oraz w warsztacie (spawarka, szlifierka, wiertarka), 

− obsługa Zakładu (dostawy paliw do stacji paliw na analizowanej działce, utrzymanie 

czystości). 

Na etapie realizacji będą powstawały odpady budowlane związane z rozbudową hali. 

Wytwórca odpadów jest zobowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie 
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odpadami oraz może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie 

uprawnionym podmiotom. 

Na etapie realizacji będą powstawały masy ziemne w ilości 50 m3, które będą 

wykorzystane na terenie przedsięwzięcia.  

Wszystkie odpady wytworzone na etapie realizacji będą selektywnie gromadzone 

czasowo na terenie przedsięwzięcia na utwardzonym terenie, w miejscu przeznaczonym pod 

zaplecze budowy.  

Na terenie Lubelskiego Centrum Recyklingu na linii do segregacji odpadów będzie 

prowadzone doczyszczanie odpadów zebranych selektywnie Odpady przeznaczone 

do odzysku będą magazynowane luzem w zasobni zbiorczej – części hali o powierzchni 

ok. 800 m2, która będzie częścią hali. Odpady wytworzone w wyniku segregacji będą 

magazynowane w magazynie surowców wtórnych na utwardzonym podłożu na działce 

o nr ewid. 139/9, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom. Wnioskodawca nie 

przewiduje występowania w zebranych selektywnie odpadach odpadów 

wielkogabarytowych, kamieni, gruzu, drewna.  

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie 

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 2134 z późn. zm.), w tym poza obszarami Natura 2000.  

Najbliższym ciekiem wodnym względem planowanego przedsięwzięcia jest rzeka 

Dopływ spod Świdnika, położona w odległości ok. 1,8 km w kierunku północnym.  

Zgodnie z Mapą Głównych Zbiorników Wód Podziemnych Państwowego Instytutu 

Geologicznego (marzec 2009) analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 406 Niecka Lubelska oraz na terenie JCWPd 

nr 89. 

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). 

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.  
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Teren planowanego przedsięwzięcia w całości jest przekształcony antropogenicznie 

i zajmowany przez obiekty związane z przetwarzaniem odpadów i infrastrukturą 

towarzyszącą. Podczas wizji terenowej nie stwierdzono występowania chronionych 

gatunków roślin, grzybów i zwierząt.  

Planowane przedsięwzięcie nie będzie zagrożone wystąpieniem katastrofy naturalnej 

lub budowlanej.  

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obrębie zakładu Kom-Eko S.A., w którym 

prowadzona jest działalność związana z przetwarzaniem odpadów. Krajobraz w otoczeniu 

analizowanej działki ma charakter przemysłowy. Od strony wschodniej znajdują się tory 

kolejowe, a dalej teren ogródków działkowych.  

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę polegać będzie na realizacji Lubelskiego 

Centrum Recyklingu poprzez rozbudowę hali do sortowania odpadów zbieranych 

selektywnie. Rozbudowa będzie polegać na połączeniu obecnej hali do sortowania odpadów 

zebranych selektywnie z halą do produkcji paliwa alternatywnego. Pomiędzy nimi zostanie 

zbudowana trzecia hala, która będzie łącznikiem. Obecna hala do sortowania odpadów od 

strony północnej zostanie także powiększona. Istniejące maszyny w obu halach zostaną 

zdemontowane i sprzedane, natomiast w rozbudowanej hali zostanie zamontowana nowa 

instalacja do segregacji odpadów zebranych selektywnie i produkcji paliwa alternatywnego 

o wydajności 30 000 Mg/rok.  

Racjonalnym wariantem alternatywnym jest montaż instalacji do segregacji 

odpadów, bez instalacji do wytwarzania paliwa alternatywnego. Jest to wariant mniej 

korzystny dla środowiska, gdyż odpady pre-RDF należałoby wewnętrznym transportem 

przewozić do oddzielnej instalacji produkującej paliwo alternatywne. 

Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska jest to wariant proponowany 

przez Wnioskodawcę tj. realizacja Lubelskiego Centrum Recyklingu poprzez rozbudowę hali 

do sortowania odpadów zbieranych selektywnie 

Przeprowadzona analiza wykazała brak znaczących oddziaływań planowanego 

przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska wynikających zarówno z istnienia 

przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska, jak i emisji. Zarówno bezpośrednie 

jak i pośrednie, wtórne, skumulowane, z uwzględnieniem czasu tj. krótkoterminowe, 
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średnioterminowe, długoterminowe, stałe czy chwilowe oddziaływania nie będą znaczące. 

W związku z tym nie zachodzi potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku 

planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do instalacji mogących powodować znaczne 

zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości 

jako instalacja do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności 

przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki wstępnej odpadów 

przeznaczonych do termicznego przekształcania. W Raporcie przedstawiono sposób 

spełnienia Najlepszych dostępnych technik  BAT w Zakładzie.  

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Zakładu Odzysku i Recyklingu 

Odpadów Kom-Eko S.A. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na terenie Zakładu 

posiadają instalacje: kompostownia odpadów zielonych, kompostownia frakcji 

biodegradowalnej odpadów zmieszanych, hale do przetwarzania odpadów komunalnych 

zmieszanych oraz hala do przetwarzania odpadów komunalnych zebranych selektywnie 

(obecnie planowana do rozbudowy). 

Opracowanie Raportu oddziaływania na środowisko poprzedzono wizją terenu 

przeznaczonego pod przedsięwzięcie. Wraz z Wnioskodawcą omówiono możliwości 

techniczne dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W zakresie analizy oddziaływania 

na powietrze wykorzystano metodę symulacji komputerowej za pomocą programu 

komputerowego EK 100W wersja 5.0.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. 

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. 

Podczas opracowywania Raportu nie napotkano na trudności wynikające 

z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

W Zakładzie będzie prowadzony monitoring zużycia wody oraz rodzajów i ilości 

wytwarzanych odpadów.  
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Raport sporządzony został w celu uzyskania decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.  

 

19 ZAŁĄCZNIKI 

1. Mapa zagospodarowania terenu przeznaczonego pod przedsięwzięcie, 

2. Kopia mapy ewidencji gruntów z zaznaczonym zasięgiem oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia, 

3. Wypis z ewidencji gruntów, 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

5. Powietrze: 

5.1. Informacja o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza, 

5.2. Wyniki obliczeń komputerowych – komplet w wersji elektronicznej. 

5.3. Rozkład izolinii stężeń godzinowych ditlenku azotu, 

5.4. Rozkład izolinii stężeń rocznych ditlenku azotu, 

6. Analiza akustyczna: 

6.1. Dane emitorów oraz ekranów, 

6.2. Mapa rozkładu przestrzennego izofon imisji hałasu - pora dnia. 

7. Postanowienie o konieczności sporządzenia Raportu wydanego przez Prezydenta Miasta 

Lublin z dnia 17.05.2018 r. znak OŚ-OD-I. 6220.4.2018  

8. Oświadczenie  

 


