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1. Wstęp 
 
  Przedmiotem opracowania jest Raport o oddziaływaniu na środowisko 
przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji do anodowania profili aluminiowych w 
związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania budynku bazy sprzętu na budynek 
produkcyjny na terenie zakładu  ALIPLAST Sp. z o.o. przy ul. Moritza 3 w Lublinie.   

Inwestorem przedsięwzięcia jest ALIPLAST Sp. z o.o. 
 

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016r., poz. 71) wnioskowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do obiektów 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu 
jest wymagane, jako: „instalacje do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem 
procesów chemicznych lub elektrolitycznych, o całkowitej objętości wanien procesowych 
większej niż 30 m3”.    

Zakres opracowania jest zgodny z ustawą z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. 
poz. 1405). 
 
 
2. Opis planowanego przedsięwzięcia 

2.1. Lokalizacja 
Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie zakładu ALIPLAST 

Sp. z o.o., w Lublinie przy ul. Wacława Moritza 3 na obszarze Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Mielec, Podstrefy w Lublinie przy al. Witosa. Planowana instalacja 
usytuowana zostanie w budynku będącym aktualnie w trakcie budowy. Budynek 
usytuowany jest na działce nr 59/4 i częściowo na działce 59/3.  

Istniejące obiekty, w których prowadzona jest działalność to 3 połączone obiekty 
budowlane zakwalifikowane jako: budynek biurowy o powierzchni użytkowej 664,2m2  oraz 
dwa budynki produkcyjno-magazynowe o łącznej powierzchni użytkowej 34918,6m2 (po 
trwającej aktualnie rozbudowie powierzchnia istniejąca magazynowo-socjalno-biurowa 
zwiększy się o ok. 6000m2). Budynki te znajdują się na działce 59/3 o powierzchni 8 ha 
2064m2.  

Przedsięwzięcie usytuowane będzie na terenie  nie stwarzającym zagrożenia dla: 
obszarów wodno-błotnych, innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym 
siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, obszarów 
górskich lub leśnych, obszarów zalewowych, osuwiskowych, obszarów objętych ochroną, 
w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, 
obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 
roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w 
tym obszarów NATURA 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody, korytarzy 
ekologicznych oraz pozostałych form ochrony przyrody, obszarów na których standardy 
jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich 
przekroczenia, obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 
archeologiczne, obszarów przylegających do jezior oraz uzdrowisk i obszarów ochrony 
uzdrowiskowej. 
  Pod względem geomorfologicznym teren planowanej inwestycji położony jest w 
obrębie Płaskowyżu Świdnickiego, charakteryzującego się mało urozmaiconą morfologią. 
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Na podstawie wykonanych wcześniej prac i badań stwierdzono, że w podłożu występują 
czwartorzędowe, plejstoceńskie eoliczne gliny pylaste, zlegające na kredowych morskich 
wietrzelinach gliniastych, kamienistych wietrzelinach gliniastych, wietrzelinach 
kamienistych i skałach miękkich marglu, których nie przewiercono do głębokości 4 m ppt.  
Grunty te od powierzchni przykrywa warstwa gleby o miąższości 0,3 – 0,4 m. W 
wykonanych otworach do głębokości 4 m ppt nie nawiercono poziomu wody gruntowej, 
która w omawianym rejonie może występować na głębokości ok. 30 m ppt. 
W otoczeniu planowanego budynku anodowni znajdują się: 

 w kierunku północno-zachodnim: ulica W. Moritza, za którą znajdują się budynki 
firmy Poczta Polska S.A. a w dalszej odległości zakład Dobroplast, ul. Vetterów 
oraz inne zakłady produkcyjno-handlowe, 

 w kierunku północnym: zakłady przemysłowe zlokalizowane w strefie przemysłowej: 
Europiek Sp. z o.o., Intrograf Lublin S.A., Ball Packaging Europe Lublin Sp. z o.o.  

 w kierunku południowo-wschodnim i wschodnim: ulica Banacha, dalej tereny 
rolnicze i zabudowa mieszkalna jednorodzinna, 

 w kierunku południowym i południowo-zachodnim: grunty orne, 
niezagospodarowane, za którymi zlokalizowana jest Aleja Wincentego Witosa. 
 

 Najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w odległości od 180 w kierunku 
południowo-wschodnim i od 260m w kierunku południowo-zachodnim od realizowanego 
budynku, w którym zamontowana będzie linia do anodowania profili aluminiowych.  
 

 
 
 
 Dla rozpatrywanego terenu, na mocy Uchwały nr 628/XXIX/2005 Rady Miasta 
Lublin z dnia 17 marca 2005r. z późniejszymi zmianami, uchwalony został plan 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem ww .planu zakład położony jest na 
obszarze przeznaczonym pod „Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej IV A48P1” o 
podstawowym przeznaczeniu pod lokalizację obiektów produkcyjnych o ograniczonej 
uciążliwości, nie stwarzających zagrożeń dla istniejącej w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkalnej.  
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Ponadto zakład znajduje się w następujących strefach polityki przestrzennej: 
 Specjalna strefa ekonomiczna Euro-Park Mielec – podstrefa Lublin, 
 Strefa ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego obszarów osadniczych 

północnego odcinka doliny Bystrzycy – SOK 4b, 
 Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleką Ekspozycją Zewnętrzną – EZ, 
 Strefa miejska – Y2, 
 Linia napowietrzna – SN 15 kV ze strefą uciążliwości (docelowo do likwidacji lub 

skablowania). 
 
 Teren zakładu znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
(GZWP) nr 406 „Zbiornik Niecka Lubelska (Lublin)”. Głównym wodonośćcem obszaru, są 
szczelinowe i szczelinowo-porowe utwory kredy górnej, położone na głębokości ok. 85 m 
ppt. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne tego zbiornika wynoszą około 1330 tys. m3/d, a 
jego powierzchnia liczy około 7200km2. Zbiornik jest podatny na zanieczyszczenia z 
powierzchni ziemi i dlatego zaliczony został do obszaru najwyższej ochrony wód 
podziemnych.  
 Wg Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, Lublin znajduje 
się na obszarze JCWPd 107 (wg nowego podziału JCWPd89). Powierzchnia tego obszaru 
wynosi 5326,2km2 i obejmuje swoim zasięgiem 11 powiatów województwa lubelskiego. 
Charakteryzuje się on nadwyżką zasobów wód podziemnych w odniesieniu do wielkości 
poboru. 
 

2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu  
Podstawowym przedmiotem działalności Aliplast Sp. z o.o. jest produkcja systemów 

aluminiowych. W procesie produkcji eksploatowane są instalacje do malowania 
proszkowego profili aluminiowych wraz z przygotowaniem powierzchni, dekoracja profili 
aluminiowych oraz instalacje pomocnicze: kotłownia i oczyszczalnia ścieków.  

Istniejące obiekty, w których prowadzona jest działalność to 3 połączone obiekty 
budowlane zakwalifikowane jako: budynek biurowy o powierzchni 664,2m2 oraz dwa 
budynki produkcyjno-magazynowe o łącznej powierzchni użytkowej 34918,6m2. Aktualnie 
prowadzona jest rozbudowa zakładu o halę magazynową o powierzchni 5035,5m2 i 
zaplecze socjalno-biurowe o powierzchni 945,8m2. Budynki te znajdują się na działce 59/3 
o powierzchni 8 ha 2064m2. 
 
W ramach prowadzonej produkcji eksploatowane są następujące linie: 
 do malowania proszkowego profili aluminiowych (przygotowanie powierzchni przed 

malowaniem, suszenie profili po myciu, malowanie proszkowe, utwardzanie farby 
proszkowej). 

 do malowania proszkowego drobnych odlewów aluminiowych (przygotowanie 
powierzchni przed malowaniem, suszenie profili po myciu, malowanie proszkowe, 
utwardzanie farby proszkowej, dekoracja aluminium). 

 
Ponadto eksploatowane są instalacje do spalania gazu ziemnego na potrzeby 

grzewcze i technologiczne (kotłownia technologiczno-grzewcza, promienniki gazowe). 
Aktualnie na działce nr 59/4 i częściowo na działce 59/3 realizowany jest budynek bazy 

sprzętu, który planuje się wykorzystać  do montażu planowanej linii do anodowania profili 
aluminiowych. 

 
Teren zakładu pokryty jest ubogą szatą roślinną, na którą składają się pojedyncze 

drzewa i krzewy. Zbiorowiska roślinne terenu zakładu i otoczenia, są tworami sztucznymi, 
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bądź powstałymi na drodze sukcesji wtórnej i nie posiadają wysokich walorów 
przyrodniczo-krajobrazowych. 

Mapa zagospodarowania terenu zakładu stanowi załącznik nr 2.  

 

2.3. Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w 
fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania  
 

Inwestor planuje zmienić sposób wykorzystania aktualnie realizowanego budynku 
bazy sprzętu na budynek produkcyjno-magazynowy, z wykorzystaniem go do instalacji linii 
do anodowania profili aluminiowych.   

 
Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji: 

Zmiana sposobu użytkowania realizowanego budynku oraz montaż w nim linii do 
anodowania nie wymaga wykonania skomplikowanych robót budowlanych.  

 Instalacja do anodowania zlokalizowana zostanie w realizowanym budynku o 
wymiarach: 121,0 x 52,4m.  

 
 W budynku tym znajdować się będzie anodownia o następujących wymiarach: 

 długość zabudowy hali – 121,0m 
 szerokość zabudowy hali – 31,0m 
 powierzchnia zabudowy hali 3751m2 
 wysokość hali – 10,0m 

W pomieszczeniu o wymiarach jak wyżej usytuowana będzie: linia do anodowania, 
podest obsługi linii, instalacja technologiczna i wentylacyjna w obrębie linii i wyposażenie 
technologiczne pomocnicze (np. dozowniki).  

   
W wydzielonych pomieszczeniach przy anodowni zlokalizowane będą 

pomieszczenia pomocnicze: 
 

Pomieszczenie urządzeń pomocniczych I o orientacyjnych wymiarach: 
długość 60,0m; szerokość 4,3m; powierzchnia 258m2 
długość 26,7m; szerokość 5,0m, powierzchnia 133,5m2 

W pomieszczeniu tym zlokalizowane będą:  

 wentylatorownia wywiewna 

 wentylatorownia nawiewna 

 prostowniki 

 transformator 

 retardator 

 kompresor 

 urządzenie chłodnicze 
 
Pomieszczenie pomocnicze II (magazyn chemii) o orientacyjnych wymiarach 
długość 6,0m; szerokość 4,3m; powierzchnia 25,8m2 



 

8 
 

 

Pomieszczenie pomocnicze III (stacja wody DEMI) o orientacyjnych wymiarach 
długość 9,5m; szerokość 3,6m; powierzchnia 34,2m2 

 
Pomieszczenie pomocnicze IV (neutralizator ścieków) o orientacyjnych wymiarach 
długość 22,0m; szerokość 21m; powierzchnia 462m2 

 
  Ponadto w planowanym budynku zlokalizowane będą inne pomieszczenia: 
pomieszczenie dla mistrza, pomieszczenie dla kierownika anodowni, pomieszczenie dla 
laboratorium chemicznego, pomieszczenie dla węzła cieplnego, pomieszczenia socjalne 
dla pracowników.  

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również usytuowanie parkingu zielonego 
na 98 miejsc parkingowych. Parking ten zastąpi istniejące miejsca parkingowe 
usytuowane w różnych miejscach zakładu, co wpłynie na uporządkowanie sposobu 
zagospodarowania terenu zakładu 

 Mając na uwadze powyższy zakres prac oraz to, że inwestycja została 
zaplanowana z wykorzystaniem struktury istniejącej, można stwierdzić, że na etapie 
realizacji przedsięwzięcia, polegającego na montażu instalacji do anodowania profili 
aluminiowych, nie zaistnieją szczególne uciążliwości związane z prowadzonymi pracami 
budowlanymi. Ww. prace prowadzone będą przy użyciu typowego sprzętu mechanicznego 
w postaci: samochodów ciężarowych, betoniarek, pomp do betonu itp. maszyn. Funkcja 
terenu i charakter jego użytkowania po zrealizowaniu przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego nie ulegną zmianom. Na terenie, na którym projektowana jest inwestycja 
prowadzona jest produkcja systemów aluminiowych.   Na etapie realizacji przedsięwzięcia, 
z uwagi na wzmożony ruch pojazdów dostarczających materiały budowlane oraz 
wyposażenie obiektu na teren Zakładu, a także wykorzystanie maszyn roboczych, 
zaistnieją krótkotrwałe zwiększone uciążliwości hałasowe oraz emisja zanieczyszczeń ze 
spalania paliw w silnikach spalinowych maszyn i pojazdów dostarczających na teren 
budowy materiały i surowce oraz wywożących z terenu budowy odpady.   

 
2.3.1. Zmiana sposobu użytkowania 
Zmianę sposobu użytkowania obejmuje wykonanie następujących robót z 

uwzględnieniem poniższych wytycznych: 
- halę anodowni należy przegrodzić ścianą wewnętrzną pomiędzy stanowiskami 

załadunku/rozładunku a linią wanien, 
- zapewnić drzwi wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne, drogi ewakuacji. 
- na ścianach wewnątrz anodowni, stacji wody DEMI, neutralizatora ścieków, 

laboratorium do wys. 2,0 m na wykonanym tynku położyć wykładziny chemoodporne 
(laminat chemoodporny), 

- ściany pełne ponad wykładziną i sufit należy zabezpieczyć specjalną zaprawą 
odporną na skropliny zawierające substancje żrące, należy malować kilkakrotnie emalią 
chemoodporną, 

- styki ścian oraz ścian i posadzki muszą być zaokrąglone, 
- posadzkę w anodowni, magazynie chemikaliów, stacji wody DEMI i pomieszczeniu 

urządzeń pomocniczych wykonać metodą wylewkową materiałami kwaso-ługoodpornymi, 
lub zabezpieczyć wykładzinami PVC. 

- fundamenty pod urządzenia należy wykonać jw. (np. fundamenty pod pompy), 
- wanny w linii do anodowania usytuowane będą na ławie fundamentowej z 

dwuteowników, 
- pod wanny należy wykonać ławę fundamentową wg stosownego projektu, 
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- przy ścianach zagłębienia na całej długości zagłębienia wykonać kanały ściekowe 
ze spadkiem zapewniającym dobry spływ ścieków do dołków ściekowych usytuowanych w 
połowie długości kanałów ściekowych, 

- w zagłębieniu tym (ściany oraz posadzkę) należy wykonać szczelną izolację, aby 
dobrze odizolować podłoże, grunt i zabezpieczyć przed przeciekami elektrolitów (soli, 
kwasów, ługów) do podłoża. Elektrolity te są silnie zdysocjowane i ich penetracja w głąb 
materiałów jest bardzo duża, 

- na uprzednio przygotowanej powierzchni z wyrobieniem potrzebnych spadków w 
kierunku kratek ściekowych i kanałów ściekowych wykonać wylewkę jako izolację 
powłokową, 

- odprowadzanie ścieków porządkowych z anodowni do studzienki zbiorczej 
ścieków porządkowych wykonać instalacjami zamkniętymi prowadzonymi w kanale 
zapewniającym odpowiedni spadek, 

- wykonać spadek posadzki na całej powierzchni usytuowania urządzeń, w 
magazynie chemikaliów, laboratorium i stacji DEMI, 

- strop zabezpieczyć specjalną zaprawą odporną na żrące substancje zawarte w 
skroplinach i na wilgotność, a ponadto malować kilkakrotnie emalią chemoodporną, 

- wszystkie konstrukcje stalowe zabezpieczyć powłokami malarskimi zestawem 
chemoodpornym (kwaso-ługoodpornym). 

 
 
2.3.2. Opis procesu anodowania 

Zaplanowano w pełni automatyczną instalację do anodowania o wydajności ok. 370 m2/h. 
Instalacja anodowni usytuowana zostanie w budynku będącym aktualnie w trakcie 
budowy.  
  Planowana wielkość produkcji – produkcja anodowanych profili: 

Wielkość 
produkcji / 

rok 
2018 2019 2020 2021 

Total 200 000 m2  650 000 m2 1 100 000 m2 1 450 000 m2 

 
Anodowanie jest to powierzchniowa obróbka aluminium i jego stopów polegająca na 
kontrolowanym, elektrolitycznym wytworzeniu ochronnej warstwy tlenku glinu na 
powierzchni detalu. Powłoka ta jest znacznie grubsza od naturalnej, dzięki czemu 
skutecznie zabezpiecza aluminium przed dalszym utlenianiem (korodowaniem). 
Anodowanie zabezpiecza aluminium przed wpływem warunków atmosferycznych, a 
przygotowanie powierzchni nadaje aluminium piękną satynową fakturę. Całość procesu 
zapewnia estetyczny i nowoczesny wygląd detali aluminiowych, a twardość powłoki 
tlenkowej i jej odporność na czynniki chemiczne zapewnia dużą trwałość elementów. 
 
W planowanej anodowni prowadzone będą trzy procesy: 

 anodowe utlenianie aluminium i barwienie powłoki tlenkowej 

 zdejmowanie powłoki tlenku aluminium z zawieszek 

 zdejmowanie wadliwej powłoki tlenku aluminium z detali. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowy opis linii wanien do procesu anodowania. 
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Nr 
wanny Proces 

Objętość 
wanny 

m3 

Wymiary 
wanny 

dł.xgłęb.x szer. 

Rodzaj 
substancji 

procesowej 

Stężen
ie 
 

[g/l] 
1 2 3 4 5 6 

1 - 2 

Wanna do 
odtłuszczania 
chemicznego 

dwustanowiskowa 

 
37,6 

 
8000 x 2650 x 2000 

 

 
Alficlean 152 

 
50 

3 - 5 
Wanna do trawienia 

satynowego E6 
trójstanowiskowa 

 
60,2 

 
8000 x 2650 x 3200 

 

Alfisatin 
339/4 
NaOH 

35 
 

60 

6 
Wanna do płukania 

odzyskowego w 
gorącej wodzie 

 
17,0 

 
8000 x 2650 x 800 

 
NaOH 

 

 
20 

7 Wanna do trawienia 
zawieszek E0 

 
18,8 

 
8000 x 2650 x 1000 

 

Steinex 22 
NaOH 

5 
60 

8 Wanna do płukania 
odzyskowego 15,0 8000 x 2650 x 800 Woda 

sieciowa - 

9 -10 

Wanna podwójna do 
płukania 

kaskadowego z 
natryskiem 

 
30,0 

 
8000 x 2650 x 

(2*800) 

 
Woda 

sieciowa 
- 

11-12 Wanna do 
dekapowania 28,2 8000 x 2650 x 1500 Woda 

sieciowa - 

13 Wanna do 
anodowania 24,4 8000 x 2650 x 1300 H2SO4 190 

14 Wanna do płukania 
odzyskowego 15,0 8000 x 2650 x 800 Woda 

sieciowa - 

15 Wanna do 
anodowania 24,4 8000 x 2650 x 1300 H2SO4 190 

16 Wanna do 
anodowania 24,4 8000 x 2650 x 1300 H2SO4 190 

17 Wanna do płukania 
odzyskowego 15,0 8000 x 2650 x 800 Woda 

sieciowa  

18 Wanna do 
anodowania 24,4 8000 x 2650 x 1300 H2SO4 190 

19 -20 

Wanna 
dwustanowiskowa do 

płukania 
kaskadowego z 

natryskiem 

 
 

30,0 

 
 

8000 x 2650  
x(2*800) 

 
 

Woda 
sieciowa 

- 

21 
Wanna do barwienia 

elektro 
chemicznego 

 
24,4 

 
8000 x 2650 x 1300 

 
H2SO4 

 
20 

22 
Wanna do płukania 

odzyskowego po 
barwieniu 

 
15,0 

 
8000 x 2650 x 800 

Woda 
sieciowa - 

23 
Wanna do barwienia 

elektro 
chemicznego 

 
24,4 

 
8000 x 2650 x 1300 

 
H2SO4 

 
20 

24 
Wanna do płukania 

odzyskowego po 
barwieniu 

 
15,0 

 
8000 x 2650 x 800 

Woda 
sieciowa - 

25-26 Wanna    - 
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dwustanowiskowa do 
płukania 

kaskadowego z 
natryskiem 

 
30,0 

 
8000 x 2650  

x(2*800) 

 
Woda 

sieciowa 

27-28 

Wanna 
dwustanowiskowa do 

uszczelniania 
zimnego 

 
37,6 

 
8000 x 2650 x 2000 

 
Alfiseal 
986/987 

 
20 

29 

Wanna do płukania 
w wodzie "DEMI" po 

uszczelnianiu 
zimnym 

 
15 

 
8000 x 2650 x 800 

 
Woda 
„DEMI” 

- 

30-31 

Wanna 
dwustanowiskowa do 

uszczelniania 
gorącego w wodzie 

"DEMI" 

 
37,6 

 
 

8000 x 2650 x 2000 

 
Woda 
„DEMI” 

- 

145 Wanna do 
dekapowania 15,0 8000 x 2650 x 800 Woda 

sieciowa - 

146 Wanna do płukania 
odzyskowego 15,0 8000 x 2650 x 800 Woda 

sieciowa - 

147 Wanna do trawienia 
zawieszek E0 19,2  

8000 x 2650 x 1000 
Steinex 22 

NaOH 
5 

60 
 

Łączna pojemność wanien procesowych wynosi V =  336,8 m3. 
 
 
 

2.3.3. Śrutowanie 
Śrutowanie jest metodą czyszczenia, wzmacniania lub polerowania metalu.  

Śrutowaniu poddawany będzie materiał przed procesem anodowania. Dzięki 
zastosowaniu śrutowania osiągnięte zostanie: 

 wyeliminowanie wad powierzchniowych i niedoskonałości materiału 
 zmniejszenie powstawania zanieczyszczeń w procesie anodowania aluminium 
 znaczny wzrost produkcji w cyklu anodowania profili 
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           Przykładowe zdjęcie śrutownicy. 

 
 
 
2.4. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 
 
2.4.1. Zaopatrzenie w wodę 
 Zaopatrzenie w wodę oparte będzie na poborze wody z sieci miejskiej. Woda 
zużywana będzie do: 
- celów przemysłowych, 
- potrzeb socjalnych pracowników. 
 
Cele przemysłowe 
Średnie zużycie wody wynosić będzie   
                           Qśr h = 10,0 m3/h 
 
Woda do celów socjalnobytowych 
Przewiduje się zatrudnienie dodatkowo 25 osób, w tym 20 osoby wymagające stosowania 
natrysków 
                   Qd śr = 5 os. X 0,015 m3/d + 20 os X 0,060 m3/d = 1,275 m3/d 
 
 
 
 2.4.2. Odprowadzanie ścieków 
Z wydziału anodowni odprowadzane będą ścieki przemysłowe i ścieki bytowe. 
 
Ścieki bytowe powstają podczas eksploatacji pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, 
przeznaczonych na potrzeby zatrudnionych pracowników. Ścieki bytowe  w ilości: 
                    Qd śr = 1,275 m3/d 
odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej. 
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Ścieki przemysłowe Z wydziału anodowni emitowane będą ścieki przemysłowe: ścieki 
popłuczne ciągłe oraz ścieki okresowe (spusty zużytych kąpieli) o charakterze 
chemicznym kwaśno-alkalicznym oraz zużyta zanieczyszczona woda zdemineralizowana.  
Ilość ścieków przemysłowych wynosi: 
 Qd śr= 10 m3/d 

Ścieki popłuczne bieżące kwaśno-alkaliczne oraz ścieki okresowe wody "DEMI"  
odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków jednym ciągiem instalacyjnym poprzez  
zbiornik ścieków popłucznych.  Do ciągu tych ścieków należy włączyć ścieki okresowe 
kwaśno-alkaliczne z regeneracji kolumn jonitowych demineralizatora wody, z urządzenia 
do retardacji, z instalacji scrubberów oraz ścieki z laboratorium.  

Ścieki porządkowe ze zmywania posadzki w pomieszczeniu anodowni i magazynu 
chemicznego, będące  ściekami okresowymi kwaśno-alkalicznymi, będą podłączone 
instalacyjnie ze zbiornikiem ścieków popłucznych.  

Ścieki bieżące (ciągłe) odprowadzane będą na podczyszczalnię poprzez zbiorniki 
retencyjne ścieków: 

- bieżących (ciągłych) alkalicznych o pojemności 30 m3, 
- bieżących (ciągłych) kwaśnych     o pojemności 30 m3, 
- bieżących (ciągłych) kwaśnych zawierających cynę o pojemności 30 m3. 
 
Ścieki okresowe - spusty zużytych kąpieli kwaśnych i alkalicznych należy do 

oczyszczalni ścieków odprowadzić oddzielnymi instalacjami połączonymi ze zbiornikami 
magazynowymi przeznaczonymi na zużyte kąpiele kwaśne i osobno alkaliczne. 
Pojemność zbiorników na ścieki okresowe: 

- alkaliczne – 25 m3, 
- kwaśnie    - 30 m3, 
 
 Instalacja odprowadzająca ścieki przemysłowe wykonana będzie  z rur z tworzywa 

sztucznego chemoodpornego.  
Niezależnie od opisanych wyżej zbiorników na ścieki ciągłe i okresowe 

przewidziane są dwa zbiorniki na spusty z wanien, które będą przekazywane jako odpady: 
- zbiornik na zrzuty okresowe odpadów z  alkalicznych kąpieli trawiących – 25 m3, 
- zbiornik na zrzuty okresowe odpadów kwaśnych z urządzeń do oczyszczania 
  z niklu  - o pojemności 25 m3. 
 

 
Instalacja neutralizacji (podczyszczalnia) 

Ścieki ze zbiorników retencyjnych dozowane będą za pomocą pomp  do zespołu 
reaktorów przepływowych wg proporcji zadanych przez operatora. W pierwszym zespole 
reaktorów przepływowych, prowadzone będą procesy strącania siarczanów i metali 
poprzez dodawanie mleka wapiennego (do zadanego pH) oraz preparatu mineralnego 
(proszek) do strącania siarczanów– proporcjonalnie do przepływu i zadanej dawki), 
następnie, w ostatniej komorze reaktora, proces flokulacji. Stąd ścieki trafią do osadnika 
gdzie nastąpi separacja osadów. 

Sklarowane ścieki trafiają następnie do kolejnego reaktora przepływowego w 
którym nastąpi koagulacja, korekta pH (w dół), strącenie glinu oraz w następnej komorze 
flokulacja wytrąconych osadów. Następnie ścieki trafią do kolejnego osadnika (separator 
lamelowy).   

Wszystkie komory reaktorów przepływowych wyposażone są w mieszadła 
mechaniczne. 

Zawiesiny/roztwory: mleka wapiennego, kwasu szczawiowego oraz flokulantu 
przygotowywane są w na miejscu w zbiornikach zaopatrzonych w mieszadła oraz pompy 
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dozujące. Chlorek żelaza (koagulant) dozowany będzie z pojemnika handlowego, preparat 
do strącania siarczanów będzie dozowany podajnikiem ślimakowym jako sypki.  

Niezawierające osadu, klarowne ścieki poneutralizacyjne, przepływają 
grawitacyjnie, do zbiornika pośredniego, skąd podawane są na antracytowo – żwirowe 
filtry końcowe. Tak przygotowane ścieki odprowadzane będą do kanalizacji, poprzez 
zbiornik kontrolno-przelewowy. 

Wstępnie zagęszczone w obu separatorach osady będą tłoczone do zbiornika 
osadu, skąd osad podawany jest na komorową prasę filtracyjną, gdzie w końcowym 
efekcie uzyskuje się sprasowany osad w postaci placków filtracyjnych. Osady pofiltracyjne 
jako odpad 11 01 10* - osady pofiltracyjne przekazywane będa okresowo podmiotom 
posiadajacym uprawnienia do gospodarki odpadami. Odpad ten magazynowany będzie w 
pojemniku kontenerowym na odpady o objętości 36m3 w pomieszczeniu oczyszczalni. 

 
Parametry ścieków surowych (wprowadzane w czasie procesu):  

Parametr Jednostka Wartość średnio 
Wartość 

maksymalna 
chwilowa 

-1- -2- -3- -4- 

pH - 2 1 

Zawiesina ogólna mg/l 2000 5000 

BZT5 mg/l 1000 1500 

ChZT mg/l 2000 5000 

Glin (Al) mg/l 10 50 

Nikiel (Ni) mg/l 5 20 

Siarczany (SO4
2-) mg/l 3000 10000 

Chlorki (Cl-) mg/l 1000 5000 

Fosfor (P) mg/l 10 20 
 
Jakość ścieków podczyszczonych będzie spełniać Rozporządzenie Ministra Budownictwa, 
z 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 
przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 
 
 Parametry nieokreślone  w rozporządzeniu: 

Parametr Jednostka Wartość 
-1- -2- -3- 

Zawiesina ogólna mg/l 800 

BZT5 mg/l 700 

ChZT mg/l 1000 

Glin (Al) mg/l 3 
  
Wody opadowe Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zmian w ilości i 
sposobie odprowadzania wód opadowych.  
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3. Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów wynikające z 
funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia  
 
3.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Działalność zakładu powodować będzie emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z 
następujących źródeł: 

 Emisja z procesów technologicznych (malowanie proszkowe, anodowanie) oraz 
procesów przygotowawczych (przygotowanie powierzchni przed malowaniem i 
anodowaniem - śrutowanie) 

 Emisja ze spalani gazu ziemnego na potrzeby technologiczne (suszarki, piece do 
utwardzania farb proszkowych, piec do dekoracji aluminium) i grzewcze. 

 Emisja z napełniania silosów do magazynowania wapna.  
 Emisja ze spalania paliw w silnikach pojazdów obsługujących zakład i parkujących 

na terenie zakładu.   
Wielkość emisji zanieczyszczeń z poszczególnych źródeł obliczono w rozdziale 6.2.2. 

Raportu.  
 

3.2. Emisja hałasu 
Na terenie zakładu wystąpią trzy rodzaje źródeł hałasu mające wpływ na wielkość 

emisji hałasu do środowiska. Pierwsza grupa są to źródła ruchome (pojazdy 
samochodowe), druga grupa są to źródła stacjonarne (urządzenia na dachu obiektu), 
trzecia grupa to obiekty technologiczne – źródła budynki. 

Ruchomymi źródłami hałasu są pojazdy samochodowe przejeżdżające po terenie 
zakładu oraz praca pojazdów technologicznych.   

Stacjonarne źródła hałasu to: urządzenia instalacji wentylacji mechanicznej 
(wentylatory, agregaty chłodnicze, centrale wentylacyjne) i  klimatyzacji, której zadaniem 
jest utrzymanie wewnątrz pomieszczeń odpowiednich warunków klimatycznych i sanitarno 
– higienicznych. Źródła stacjonarne są umiejscowione na dachach poszczególnych 
obiektów.  

Głównym źródłem hałasu typu budynek jest budynek produkcyjno – magazynowy 
oraz budynek anodowni.  

Wielkość emisji hałasu dla poszczególnych źródeł określono w rozdziale 6.2.3. 
Raportu. 
 

3.3. Gospodarka odpadami 

3.3.1. Klasyfikacja i ilość powstających odpadów 
3.3.1.1 Etap realizacji 
W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia powstanie pewna ilość odpadów 
wynikająca z realizacji robót budowlanych. W poniższej tabeli podaje się rodzaje i 
szacowane ilości powstających odpadów związanych z realizacją planowanego 
przedsięwzięcia. Nie przewiduje się powstania odpadów niebezpiecznych w związku z 
realizacją projektowanej inwestycji 
 

 
L.p. 

 
Kod 

odpadu 
 

Nazwa odpadu 
 

Charakterystyka odpadu 

Masa 
powstających 

odpadów 
Mg/rok 

1. 15 01 06 Zmieszane odpady Są to odpady po opróżnieniu 1,0 
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opakowaniowe materiałów dostarczanych 

2. 17 01 07 

Zmieszane odpady 
z betonu, gruzu 

ceglanego, 
odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 
 

Odpady z drobnych wyburzeń 2,0 

3. 17 02 01 Drewno Odpady z montażu linii 
technologicznej 1,0 

4. 17 04 05 Żelazo i stal Odpady z montażu linii 
technologicznej 3,0 

 
Odpady powstające na etapie budowy winny być gromadzone selektywnie w wydzielonym 
do tego miejscu na placu budowy. Część z powstających odpadów może być 
wykorzystana ponownie przez Wykonawcę robót. Dotyczy to: 
17 01 07 – zmieszane odpady z odpady betonu gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06 – do utwardzenia powierzchni, budowy 
fundamentów, wykorzystanie jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu  
17 02 01 – drewno – do wykorzystania jako paliwo o ile nie jest zanieczyszczone 
impregnatem lub powłokami ochronnymi lub do wykorzystania do drobnych napraw i 
konserwacji lub do wykorzystania jako materiał budowlany  
17 04 05 – żelazo i stal – do wykonywania drobnych napraw i konserwacji. 
Pozostałe odpady oraz niewykorzystane przez Wykonawcę winny być przekazane 
Odbiorcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia zezwolenie na ich odzysk lub 
unieszkodliwianie.  
Transport odpadów będzie się odbywał pojazdami odbiorców lub na zlecenie usługi przez 
firmę posiadającą zezwolenie na ich przewóz. Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórca 
może je także przewozić we własnym zakresie do miejsc odbioru. Należy wówczas 
zachować wymogi transportowe i przepisy bhp bez konieczności posiadania zezwolenia 
na ich transport. 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych odpady będą magazynowane na terenie placu 
budowy w miejscach specjalnie dla nich wyznaczonych w sposób nie kolidujący z 
prowadzonymi robotami i spełniający wymogi bhp. Odpady będą magazynowane 
selektywnie wg rodzaju kodu i asortymentu gabarytowego, w kontenerach i pojemnikach 
odbiorców lub w uporządkowanych pryzmach. Przed oddaniem obiektu do użytku 
wszystkie odpady zostaną przekazane, a teren zostanie ostatecznie uporządkowany. 
 
3.3.1.2. Etap eksploatacji 

Firma Aliplast Sp. z o.o. posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla instalacji 
eksploatowanych przy ul. Moritza 3 w Lublinie (decyzja z dnia 14.06.2012r. znak: OŚ-GO-
I.6221.31.2012 zmieniona decyzją z dnia 01.04.2015r. znak: OŚ-EO-I.6221.10.2015). 
Zgodnie z tym pozwoleniem na terenie zakładu wytwarzane mogą być:  

 Odpady niebezpieczne: 

 08 01 11* – odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub 
inne substancje niebezpieczne w ilości 50 Mg/rok 
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 11 01 06* - odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 w ilości 1.5 
Mg/rok 

 13 01 13* - inne oleje hydrauliczne w ilości 2,0 Mg/rok 

 13 05 02* - szlamy z odwadniania olejów w separatorach w ilości 3,0 Mg/rok 

 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub 
nimi zanieczyszczone (opakowania po preparatach chemicznych, benzynie 
ekstrakcyjnej, rozpuszczalnikach służących do czyszczenia detali) w ilości 3,5 
Mg/rok  

 15 02 02* - sorbent, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi w ilości 0,3Mg/rok 

 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (świetlówki, 
monitory itp.) w ilości 0,5 Mg/rok 

 19 08 13* - szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne 
oczyszczania ścieków przemysłowych w ilości 150,5 Mg/rok 

 Odpady inne niż niebezpieczne 

 07 02 80 – odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy w ilości 3,0Mg/rok 

 08 02 01 – odpady proszków powlekających w ilości 100 Mg/rok 

 08 02 99 – inne niewymienione odpady (folia sublimacyjna) w ilości 5 Mg/rok 

 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury w ilości 65 Mg/rok 

 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych w ilości 20 Mg/rok 

 15 01 03 – opakowania z drewna w ilości 3,5 Mg/rok  

 15 01 04 - opakowania z metali w ilości 1,5 Mg/rok  
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 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe w ilości 1,0 Mg/rok  

 15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 
inne niż wymienione w 15 02 02 w ilości 2 Mg/rok 

 16 01 03 – zużyte opony w ilości 0,5 Mg/rok 

 16 02 14 – elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 
15 w ilości 2,0 Mg/rok 

 16 06 04 – baterie alkaliczne w ilości 0,05 Mg/rok 

 16 08 01 – magnetyczne i optyczne nośniki informacji w ilości 0,01 Mg/rok 

 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i innych elementów wyposażenia, inne niż wymienione w 17 01 06 w 
ilości 5 Mg/rok 

 17 02 01 – drewno w ilości 0,5 Mg/rok 

 17 02 02 – szkło odpadowe w ilości 1,5 Mg/rok 

 17 04 02 – aluminium w ilości 100 Mg/rok 

 17 04 05 – żelazo i stal w ilości 10 Mg/rok 

W związku z rozbudową zakładu powstaną dodatkowo następujące odpady (przy 
docelowej produkcji 2 mln m2): 

 Alkalia trawiące 11 01 07* odpady z zużytych kąpieli trawiących (okresowe zrzuty z 
wanien do trawienia satynowego) w ilości 160 m3/rok. Jest to gęsty syrop o 
podwyższonej lepkości, skład chemiczny: glukonian sodu, wodorotlenek sodu i 
glinian sodu. 

 Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 – 11 01 06*  odpady z 
urządzenia do usuwania niklu (okresowe) w ilości 250 m3/rok;  jest to roztwór o 
lepkości wody, skład chemiczny: siarczan niklu. 
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  Osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne – 11 01 09*  pofiltracyjne 
osady poneutralizacyjne w ilości 160 Mg/m-c.  

 

3.3.2. Sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów 

Miejsca magazynowania odpadów: 

 W wyznaczonych miejscach Magazynu Farb (08 01 11*, 08 02 01) – w szczelnych 
workach big-bagach oraz w kartonach na paletach 

 W opisanych pojemnikach w Magazynie Farb (08 02 99) 

 W opisanych, szczelnych pojemnikach Lakierni (15 01 10*) 

 W opisanym, szczelnym kwasoodpornym pojemniku w wyznaczonym miejscu na 
hali (11 01 06*) 

 Selektywnie w opisanych, szczelnych pojemnikach w wyznaczonych miejscach 
Wydziału Utrzymania Ruchu (13 01 13*, 15 02 02*, 15 02 03) 

 W opakowaniach zabezpieczających przed stłuczeniem w wyznaczonych miejscach 
Wydziału Utrzymania Ruchu (16 02 13*) 

 W opisanych opakowaniach w wyznaczonych miejscach Wydziału Utrzymania 
Ruchu ( 16 02 14, 16 02 16) 

 Selektywnie, w oznakowanych, szczelnych pojemnikach w wydzielonych miejscach 
Magazynu Wysyłki (07 02 80, 15 02 03, 16 02 04) 

 W opisanym pojemniku Magazynu Wysyłki ( 17 02 02) 

 Selektywnie w oznakowanych kontenerach w wydzielonych miejscach Magazynu 
Surówki (15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05) 

 Luzem w uporządkowany sposób w wydzielonych miejscach Magazynu Surówki (16 
01 03) 
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 W metalowych koszach wydzielonych miejscach Magazynu Surówki (17 02 04) 

 W metalowym kontenerze wydzielonych miejscach Magazynu Surówki (17 04 05) 

 W oznakowanym pojemniku Serwerowni ( 16 80 01) 

 Selektywnie w wyznaczonych miejscach w uporządkowany sposób na 
utwardzonym placu (15 01 03, 17 02 01, 17 01 07) 

 Odbierane bezpośrednio po czyszczeniu urządzeń w szczelnych opakowaniach 
przez firmę wykonującą usługę ( 13 05 02*, 19 08 13*) 

Odpady z zużytych kąpieli trawiących oraz odpady zawierające kwasy magazynowane 
będą w oddzielnych zbiornikach o pojemności  25m3 każdy w pomieszczeniu oczyszczalni. 

Osady pofiltracyjne magazynowane będą w pojemniku kontenerowym na odpady o 
objętości 36 m3 w pomieszczeniu oczyszczalni. 

Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie gospodarki odpadami: 

 Prowadzone będą następujące działania mające na celu minimalizację 
powstawania odpadów: kupowanie środków w większych zbiorczych opakowaniach 
(minimalizacja ilości powstających opakowań), efektywne wykorzystanie surowców i 
ograniczanie strat w produkcie, zapobieganie uszkodzeniom opakowań, palet, 
kontenerów itp. 

 Odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą w miejscach do tego 
przeznaczonych, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom zewnętrznym 
posiadającym zezwolenia na gospodarowanie poszczególnymi rodzajami odpadów.  
Odpady opakowaniowe oraz zużyte urządzenia przekazywane będą do recyklingu. 

 Odpady zaliczane do niebezpiecznych będą przechowywane w wyznaczonych 
miejscach, w szczelnych zbiornikach, beczkach lub pojemnikach  
zabezpieczających przed ich przypadkowym rozproszeniem do czasu ich 
przekazania odbiorcom.  

 Prowadzony będzie monitoring wytwarzanych i przekazanych odpadów w kartach 
ewidencji odpadów zgodnych ze wzorami określonymi przez Ministra Środowiska. 

 Miejsca magazynowania odpadów, place i drogi komunikacyjne utrzymywane będą 
w czystości i porządku.  
 
 

3.4. Informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu 
zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi 

Ze względu na lokalizację instalacji wewnątrz budowanego aktualnie budynku, nie 
nastąpi zajęcie dodatkowej powierzchni pod przedsięwzięcie. W związku z czym 
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planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do zmniejszenia różnorodności biologicznej 
analizowanego terenu.   

3.5. Informacje o zapotrzebowaniu na surowce, materiały i energię  
Zużycie poszczególnych materiałów dla docelowej wydajności 2 mln m2/rok: 

 Alficlean 152 – 10400 kg/rok (do odtłuszczania) 
 Alfisatin 339/4 – 47000 kg/rok (do trawienia satynowego, do trawienia zawieszek) 
 Alfideox 75 – 6300 kg/rok (do dekapowania) 
 Alficolor 677 – 14500 kg/rok (do elektrobarwienia) 
 Alfiseal 986 – 16500 kg/rok (do uszczelniania zimnego) 
 Alfiseal 987 – 14500 kg/rok (do uszczelniania zimnego) 
 Alfiseal 972 – 16500 kg/rok ( do uszczelniania na gorąco) 
 Steinex 22 – 3500 kg/rok (do trawienia zawieszek) 
 Wodorotlenek sodu – 776000 kg/rok (do trawienia satynowego i trawienia 

zawieszek) 
 Kwas siarkowy – 517000 kg/rok (do anodowania, do barwienia elektrochemicznego) 
 Śrut – 4000 kg/rok 
 Gaz ziemny – 300 000 m3/rok 
 Energia elektryczna – maks. 13 000 GW  
 Woda – 720 m3/dobę 
 Wapno – 30 Mg/rok  

 
 

3.6. Informacje o pracach rozbiórkowych.  
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga żadnych prac rozbiórkowych. 

Niezbędne będą drobne wyburzenia, między innymi pod kanały ściekowe i izolacje i 
uszczelnienia pod linią wanien oraz pod urządzeniami neutralizującymi (podczyszczalnia).  

 
 
  

3.7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i 
budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych 
technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu  
 
W zakładzie magazynowane będą następujące środki chemiczne: 

 

Rodzaj 
substancji Klasyfikacja wg rozporządzenia 

Ilość 
substancji 

zmagazynow
ana w [Mg] 

Ilość substancji  
w [Mg] 

zakład o 
zwiększony

m ryzyku 

zakład o 
dużym 
ryzyku 

Alficlean 152 

H226 -  Łatwopalna ciecz i pary 
H400 – działa bardzo toksycznie na 

organizmy wodne 
H412 – działa szkodliwie na organizmy 
wodne, powodując długotrwałe skutki 

0,0011 
50 
100  
200 

200 
200 
500 

Alfisatin 339/4 brak 0,003 - - 

Alfideox 75 

H271- może spowodować pożar lub 
wybuch, silny utleniacz 

H412 – działa szkodliwie na organizmy 
wodne, powodując długotrwałe skutki 

0,0011 50 
200 

200 
500 
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Alficolor 677 H412 – działa szkodliwie na organizmy 
wodne, powodując długotrwałe skutki 0,0012 200 500 

Alfiseal 986 

H400 – działa bardzo toksycznie na 
organizmy wodne 

H410 – działa bardzo toksycznie na 
organizmy wodne, powodując 

długotrwałe skutki 

0,0013 100 
100 

200 
200 

Alfiseal 987 brak 0,0013 - - 
Alfiseal 972 Brak  0,002 - - 
Steinex 22 Brak 0,0012 - - 

Wodorotlenek 
sodu brak 0,05 - - 

Kwas 
siarkowy brak 0,06 - - 

 
W celu stwierdzenia czy zakład kwalifikuje się do zakładów o dużym lub 

zwiększonym ryzyku konieczne jest wykonanie obliczeń wg wzoru: 
 
Wzór 1 – zakład o dużym ryzyku 
Zaliczenie zakładu do zakładu o dużym ryzyku następuje wtedy, jeżeli suma: 
q1/Qd1 + q2/Qd2 + q3/Qd3 + q4/Qd4 + …+ qX/QdX 
jest większa lub równa 1, gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
qx – ilość substancji niebezpiecznej (lub kategoria substancji niebezpiecznej) objęta 

zakresem tabeli nr 1 lub 2, 
Qdx – odpowiednia ilość progowa określona w tabeli 1 w kolumnie 3 lub w tabeli 2 w 

kolumnie 3 . 
 
Wzór 2 – zakład o zwiększonym ryzyku 
Zaliczenie zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku następuje wtedy, jeżeli suma: 
q1/QZ1 + q2/QZ2 + q3/QZ3 + q4/QZ4 + …+ qX/QZX 
jest większa lub równa 1, gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
qx – ilość substancji niebezpiecznej (lub kategoria substancji niebezpiecznej) objęta 

zakresem tabeli nr 1 lub 2, 
Qdx – odpowiednia ilość progowa określona w tabeli 1 w kolumnie 2 lub w tabeli 2 w 

kolumnie 2 . 
 
0,0011/50 + 0,0011/100 + 0,0011/200 + 0,0011/50 + 0,0011/200 + 0,0012/200 + 

0,0013/100 + 0,0013/100 = 0,0001 <1 
 
Po zsumowaniu ilości substancji niebezpiecznej w odniesieniu do stosownych ilości 

progowych nie otrzymujemy wartości większej lub równiej 1, w odniesieniu do zakładu o 
zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  
 

Planowane przedsięwzięcie nie jest więc obiektem stwarzającym zagrożenie 
poważnej awarii przemysłowej ze względu na występowanie substancji niebezpiecznych, 
odpowiadającego kryteriom określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 
stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 
niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub 
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).  

Na terenie zakładu znajdują się hydranty pożarowe zapewniające wodę do 
zewnętrznego gaszenia pożaru.  

Planowane budynki wybudowane zostaną w nowoczesnej technologii, zgodnie z 
wymogami prawa budowlanego. 
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Konstrukcja budynku zostanie zabezpieczona przed ewentualnym szkodliwym 
oddziaływaniem stosowanych substancji. 

 
 
4. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem 
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko 
 

4.1. Opis elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy 
ekologicznych w rozumieniu tej ustawy 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi ochroną 
na podstawie ustawy o ochronie środowiska i obszarami korytarzy ekologicznych. 
Poniżej przedstawiono najbliższe obszary chronione. 
 
Najbliższe obszary NATURA 2000: 

 PLH 06 00 96 Bystrzyca Jakubowicka, w odległości ok. 5,5 km w kierunku 
północnym,  

 PLH 06 00 21 Świdnik, w odległości ok. 3,5 km w kierunku wschodnim.    
 
Bystrzyca Jakubowicka 
Ostoja położona jest na Wyżynie Lubelskiej, na północny wschód od miasta Lublina. 
Obejmuje fragment doliny Bystrzycy, przyujściowy odcinek doliny Ciemięgi wraz z widłami 
obu rzek, a także fragmenty stoków dolin. 
Rzeka Bystrzyca na obszarze ostoi tworzy dosyć szeroką dolinę wysłaną cienkimi 
pokładami torfów, ograniczoną stromymi skarpami. W północnej części występują utwory 
lessowe, w których wytworzyły się głębokie wąwozy, w południowej natomiast, margle 
kredowe. 
Lewobrzeżne zbocza Bystrzycy i Ciemięgi porośnięte są murawami kserotermicznymi. 
Rzeki tworzą liczne meandry. Płaskie dno doliny pokryte jest siecią kanałów 
melioracyjnych, o różnym stopniu drożności. Zachowały się tu też pojedyncze starorzecza. 
Obszar ostoi pokryty jest przeważnie łąkami. Gdzieniegdzie występują ponadto kępy 
zakrzaczeń oraz płaty zbiorowisk łęgowych. Przy ujściu Ciemięgi, w powiązaniu z 
kompleksem stawów hodowlanych, znajduje się jaz. W tym rejonie obserwuje się znaczne 
poniesienie poziomu wód gruntowych, pozytywnie wpływające na obszar i przyległy płat 
łąk zmiennowilgotnych. Obszar doliny niemal pozbawiony jest 
zabudowy, jednak otaczające dolinę rejony zajęte są przez nią w znacznej części. Tworzą 
je wsie: Bystrzyca, Sobianowice, Zawadów, Łysaków, Turka oraz Osiedle Borek. Narasta 
presja budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza ze strony dynamicznie rozwijających się 
przedmieści miasta Lublina. 
 Bystrzyca Jakubowicka jest ważną ostoją staroduba łąkowego (Ostericum palustre) 
z wysoką liczebnością, jedną z najwyższych w województwie. Ponadto obszar jest 
ważnym siedliskiem dla populacji czterech gatunków motyli z Załącznika II Dyrektywy 
Siedliskowej. Liczebność ich populacji również należy do największych w województwie 
lubelskim. Na terenie obszaru znajduje się ponadto stanowisko kumaka nizinnego. Obszar 
ostoi pokryty jest przez sześć rodzajów siedlisk z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 
Największe znaczenie mają tu łąki zmiennowilgotne i niżowe łąki użytkowane 
ekstensywnie, będące siedliskiem staroduba łąkowego, a ponadto murawy 
kserotermiczne. 
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Na terenie Bystrzycy Jakubowickiej znajdują się również niewielkie populacje chronionych 
gatunków roślin: miłka wiosennego (Adonis vernalis), kosaćca bezlistnego (Iris aphylla) 
oraz goździka pysznego (Dianthus superbus). 
Teren ostoi przedstawia ponadto wysokie wartości krajobrazowe. Otwarte przestrzenie i 
ekstensywne użytkowanie sprawiają, iż obszar stanowić może potencjalny obszar 
wypoczynkowy dla miasta Lublina.  
 
Świdnik 
Obiekt położony jest na Wyżynie Lubelskiej, na płaskowyżu świdnickim. Jest to trawiasta 
płyta lotniska. Teren lotniska jest minimalnie nachylony w kierunku północnym. Trawiasta 
powierzchnia lotniska jest w sposób ciągły konserwowana (wyrównywane są nierówności i 
podsiewana jest trawa). Całość lotniska koszona jest dwukrotnie, natomiast pasy startowe 
- 6-krotnie w ciągu roku. 
 Jest to najliczniejsza z 7 zwartych kolonii susła perełkowanego w Polsce. 
 
 
 
Najbliższe Obszary Chronionego Krajobrazu: 

 OChK Dolina Ciemięgi, w odległości ok. 8,0 km w kierunku północnym 
 Czerniejowski OChK w odległości ok. 6,0 km w kierunku południowym. 

 
OChK Dolina Ciemiegi 
Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Ciemięgi" obejmuje dolinę rzeki Ciemięgi na 
północ od Lublina. Jego powierzchnia wynosi 2627 ha. Jest to fragment Równiny 
Nałęczowskiej, porozcinanej wąwozami lessowymi. Dominuje krajobraz rolniczy, z 
wilgotnymi łąkami, łęgami oraz ciepłolubnymi murawami na zboczach doliny Ciemięgi i 
licznych wąwozów 
 
 
Czerniejowski OChK  
Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni ponad 220 km2   powołano 
do życia 26 lutego 1990 r. Swoim zasięgiem obejmuje on tereny położone pomiędzy 
korytem rzeki Bystrzycy i Czerniejówki. Wschodnią granicą tego obszaru jest 
Krzczonowski Park Krajobrazowy, sięga Bystrzejowic i Krępca obejmując źródłowe partie 
rzeczki Stoki (dopływu Wieprza). Południową granicę Czerniejewskiego OchK stanowi 
dolina Kosarzewki, zachodnią granicę wyznacza zasięg łąk na lewym brzegu Kosarzewki i 
Bystrzycy, a w części północno-zachodniej – brzeg Starego Lasu. 
Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu znajduje się częściowo w granicach 
administracyjnych Lublina (teren wokół Zalewu Zemborzyckiego), obejmuje także cały 
obszar gminy Jabłonna, południową część gminy Głusk, północną część gminy 
Strzyżewice oraz północną część gminy Bychawa. Północną część Czerniejowskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu stanowią lasy: Stary Las, Las Dąbrowa i Las 
Wierzchowiska, łącznie lasy stanowią 23% obszaru. Największym akwenem wodnym na 
tym obszarze jest Zalew Zemborzycki (287 ha). Oprócz znacznych powierzchni dobrze 
zachowanych kompleksów leśnych jest to teren o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu, 
licznych źródłach i dolinach rzecznych. Na terenie OChK znajdują się trzy rezerwaty 
przyrody: leśny – „Wierzchowiska” z piękną dąbrową oraz grądem lipowo-grabowym, leśny 
– „Stasin” w Starym Gaju ze stanowiskiem brzozy czarnej oraz najpiękniejszy rezerwat 
stepowy – „Podzamcze” na obrzeżach Bychawy, gdzie na eksponowanej skarpie 
występują zespoły muraw i zarośli kserotermicznych. Czerniejowski OChK obejmuje 
tereny o dużych walorach botanicznych. Bogata flora roślin naczyniowych reprezentowana 
jest przez około 1000 gatunków. Rośnie tu ponad 100 gatunków roślin rzadkich, w tym 
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wiele chronionych, jak: wisienka karłowata, orlik pospolity, zawilec wielkokwiatowy, 
wężymord stepowy, aster gawędka. Cechą charakterystyczną tego rezerwatu jest 
występowanie okazałych egzemplarzy lip drobnolistnych i dębów szypułkowych. Ostatnio 
lokalizowano w zaroślach u podnóża skarpy purchawicę olbrzymią – największy i jeden z 
najrzadszych grzybów w Polsce. Niezwykle interesująca jest dolina Kosarzewki na odcinku 
od Bychawy do Tuszowa obejmująca wiele pierwotnych uroczysk: starorzeczy, źródeł, 
stawisk i młynisk, oszarów bagiennych porośniętych olsem. Można tu spotkać zimorodka, 
kilka gatunków dzięcioła, kowalika, czaplę, błotniaka stawowego i parę innych ptaków 
drapieżnych. 
 
Korytarze ekologiczne 
System ekologiczny Lublina nierozerwalnie związany jest z trzema dolinami rzecznymi, 
stanowiącymi jego główne korytarze ekologiczne. 
Najważniejszym takim korytarzem jest dolina rzeki Bystrzycy, o przebiegu południkowym – 
od południowej do północnej części miasta. Z Bystrzycą łączą się dwa pozostałe cieki 
Lublina: rzeka Czechówka oraz Czerniejówka.  
Doliny rzeczne to jedno z najpopularniejszych miejsc wykorzystywanych rekreacyjnie 
przez mieszkańców Lublina. Rekreacyjna funkcja dolin rzecznych stopniowo rozszerzana 
jest na całą dolinę Bystrzycy – sukcesywnie rozbudowywana jest tu sieć ścieżek 
rowerowych, wyznaczono również trasę spływu kajakowego. Całkowita długość 
odcinka Bystrzycy znajdującego się w administracyjnych granicach miasta Lublin wynosi 
18,5 km. 
Rzeka Czechówka bierze swój początek w rejonie miejscowości Motycz w gminie     
Konopnica na wysokości 227 m n.p.m., następnie na długości ponad 3 km przepływa 
przez gminę Jastków, by poniżej miejscowości Dąbrowica wpłynąć w granice 
administracyjne miasta Lublin gdzie ma przebieg równoleżnikowy – z zachodu na wschód. 

 Naturalny charakter doliny Czechówki w obrębie granic administracyjnych miasta 
zachował się jedynie w zachodniej jego części, gdzie rzeka zasila stawy Ogrodu 
Botanicznego, kilkaset metrów za tym miejscem rzeka staje się uregulowanym i okresowo 
wysychającym ciekiem wodnym. Degradowana przez lata dolina Czechówki, 
skanalizowana na odcinku o długości ponad 1 km (głównie w centralnej części miasta), nie 
pełni funkcji rekreacyjnej. 
Korytarz ekologiczny wyznaczony niegdyś doliną rzeki Czechówki zawiera obecnie jedną z 
największych arterii komunikacyjnych miasta (al. Solidarności, droga krajowa nr 12) 
będącą międzynarodową linią tranzytową. 

Dolina rzeki Czerniejówki tworzy najkrótszy korytarz ekologiczny Lublina, jego 
długość wynosi 6,7 km. 

 W odległości ok. 5,0 km na południowy zachód przebiega Główny Korytarz 
Północno – Centralny KPnC – 3D Lasy Chotyłowskie, a w odległości ok. 13 km na 
północny wschód Główny Korytarz Wschodni GKW – 3 Polesie – Puszcza Mielnicka. 

Mapy obszarów chronionych stanowią załącznik nr 3.  
 

4.2. Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i 
chemiczne wód 
 Pod względem geomorfologicznym teren planowanej inwestycji położony jest w 
obrębie Płaskowyżu Świdnickiego, charakteryzującego się mało urozmaiconą morfologią. 
Na podstawie wykonanych wcześniej prac i badań stwierdzono, że w podłożu występują 
czwartorzędowe, plejstoceńskie eoliczne gliny pylaste, zlegające na kredowych morskich 
wietrzelinach gliniastych, kamienistych wietrzelinach gliniastych, wietrzelinach 
kamienistych i skałach miękkich marglu, których nie przewiercono do głębokości 4 m ppt.  
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 Grunty te od powierzchni przykrywa warstwa gleby o miąższości 0,3 – 0,4 m. W 
wykonanych otworach do głębokości 4 m ppt nie nawiercono poziomu wody gruntowej, 
która w omawianym rejonie może występować na głębokości ok. 30 m ppt.  
 Analizowany zakład zlokalizowany jest w zlewni rzeki Bystrzycy w Lublinie, dopływu 
rz. Wieprz. Zlewnie te leżą w dorzeczu rz. Wisły. Zgodnie z Planem gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. Nr 49/2011, poz. 549) JCWP rz. Bystrzyca od 
zbiornika Zemborzyckiego do ujścia posiada kod PLRW20001524699. Jest to typ JCWP - 
średnia rzeka wyżynna – wschodnia i posiada status naturalna część wód.  
 Ocena stanu jest zła i dla tego odcinka wyznaczona jest derogacja czasowa, gdyż 
wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność przesunięcia w 
czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych 
możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW. 
           Teren zakładu znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
(GZWP) nr 406 „Zbiornik Niecka Lubelska (Lublin)”. Głównym wodonośćcem obszaru, są 
szczelinowe i szczelinowo-porowe utwory kredy górnej, położone na głębokości ok. 85 m 
ppt. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne tego zbiornika wynoszą około 1330 tys. m3/d, a 
jego powierzchnia liczy około 7200km2. Zbiornik jest podatny na zanieczyszczenia z 
powierzchni ziemi i dlatego zaliczony został do obszaru najwyższej ochrony wód 
podziemnych.  
            Wg Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, Lublin znajduje 
się na obszarze JCWPd 107 (wg nowego podziału JCWPd89). Powierzchnia tego obszaru 
wynosi 5326,2km2 i obejmuje swoim zasięgiem 11 powiatów województwa lubelskiego. 
Charakteryzuje się on nadwyżką zasobów wód podziemnych w odniesieniu do wielkości 
poboru. 
 

4.3. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej  
 Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w aktualnie realizowanym 
budynku i na terenie istniejącego zakładu przemysłowego. Z tego względu brak tu 
cennych okazów fauny czy flory, za zatem nie jest wymagana inwentaryzacja 
przyrodnicza.  
 
  

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

Zakład zlokalizowany jest na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej Mielec 
Podstrefy w Lublinie przy al. Witosa. Według posiadanego rozpoznania w sąsiedztwie lub 
w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują 
zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
 
 

4.5. Opis krajobrazu, w którym przedsięwzięcie ma być zlokalizowane 
Teren przewidziany pod inwestycję ma charakter krajobrazu typowo 

przemysłowego i już obecnie jest zagospodarowany obiektami przemysłowymi Inwestora 
(istniejące hale produkcyjne i dobudowywana hala).  Planowany wydział anodowania 
zostanie zlokalizowany w aktualnie realizowanym budynku, zatem planowane 
przedsięwzięcie nie powoduje ingerencji w istniejący krajobraz.   
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 W najbliższym sąsiedztwie brak jest terenów objętych ochroną. Brak jest także 
potencjalnych obszarów NATURA 2000. 
 
 
 

4.6. Informacje na temat powiązań 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 
W otoczeniu planowanego budynku anodowni znajdują się obiekty przemysłowe: 

 w kierunku północno-zachodnim: Poczta Polska S.A. a w dalszej odległości zakład 
Dobroplast,  

 w kierunku północnym:: Europiek Sp. z o.o., Intrograf Lublin S.A., a w dalszej 
odległości Ball Packaging Europe Lublin Sp. z o.o.  

 
 W pozostałych kierunkach znajdują się tereny rolnicze i zabudowa mieszkalna 
jednorodzinna. 

Działalność ww. zakładów jest odmienna od planowanej działalności w zakładzie 
Aliplast. Jedynym możliwym oddziaływaniem, które może się kumulować jest 
oddziaływanie na klimat akustyczny i powietrze atmosferyczne związane ze 
współoddziaływaniem środków transportu obsługujących planowany zakład oraz 
dojeżdżających  do zakładów znajdujących się w jego otoczeniu.  
 Jak wynika z przeprowadzonej analizy odziaływanie planowanego przedsięwzięcia 
na klimat akustyczny i powietrze atmosferyczne na granicy działki nie przekracza 
dopuszczalnych wartości. Z założeń wynika, że ruch samochodowy do obsługi 
planowanego przedsięwzięcia wzrośnie nieznacznie – o 25 pojazdów osobowych na dobę 
i 2 samochody ciężarowe na dobę. Przy tak niewielkim wzroście natężenia ruchu, można 
wyciągnąć wniosek, że nie wystąpi wzrost kumulacji odziaływań planowanego 
przedsięwzięcia z istniejącymi zakładami.  

W analizie oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska uwzględniono 
wszystkie istniejące na terenie zakładu źródła emisji – istniejące i planowane. Ponadto 
uwzględniono aktualny stan zanieczyszczenia powietrza tego terenu określony przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie.  
 
  
5. Opis analizowanych wariantów 

5.1.Wariant polegający na niepodejmowaniu realizacji przedsięwzięcia 
Niepodjęcie realizacji planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje ingerencji w 

środowisko naturalne i istniejący krajobraz. Jednakże wariant ten jest niekorzystny z 
punktu widzenia dalszego rozwoju istniejącego na tym terenie zakładu.  
 

5.2. Wariant proponowany przez Inwestora 
Wariant proponowany przez Wnioskodawcę to wariant zmiany sposobu 

użytkowania hali wraz z budową zakładowej oczyszczalni ścieków, umożliwiającej 
oczyszczanie ścieków z procesu płukania  przed wprowadzeniem ich do kanalizacji 
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sanitarnej. Rozwiązanie to wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów realizacyjnych, 
jednakże przynosi korzyści środowiskowe.  

Realizacja przedsięwzięcia w planowanym zakresie spowoduje racjonalne 
wykorzystanie obszaru położonego poza terenami cennymi przyrodniczo, terenami z 
dobrami materialnymi i zabytkami, nie powodując znaczącego pogorszenia stanu 
środowiska na sąsiadującym terenie. W wariancie tym zostaną wykorzystane: istniejąca 
infrastruktura i uzbrojenie inżynieryjne działki. Planowane do zastosowania rozwiązania 
techniczne i technologiczne dają gwarancję prawidłowego funkcjonowania obiektu i 
ograniczonego wpływu na stan środowiska przyrodniczego. Stopień nowoczesności 
danego rozwiązania bezpośrednio lub pośrednio rzutuje na skalę oddziaływań na 
środowisko i im rozwiązania nowocześniejsze tym większe prawdopodobieństwo 
skutecznej ochrony przed negatywnym oddziaływaniem czynników szkodliwych na 
środowisko. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie też miała negatywnego wpływu na 
walory estetyczne istniejącego krajobrazu.  

Wariant proponowany przez Inwestora został szczegółowo scharakteryzowany w 
rozdziale 2 Raportu.  

 

5.3. Racjonalny wariant alternatywny 
Wariantowość realizacji inwestycji rozpatrywana była w zakresie sposobu 

postępowania z powstającymi w produkcji ściekami z procesu płukania. Rozważano 
wariant przekazywania ich bezpośrednio jako odpadu lub oczyszczanie ich przed 
wprowadzaniem do kanalizacji sanitarnej.  

Poniżej przedstawiono porównanie wariantu proponowanego przez wnioskodawcę 
z wariantem alternatywnym  pod względem ich wpływu na poszczególne komponenty 
środowiska: 

Komponent 
Wariant proponowany przez 

wnioskodawcę – budowa 
zakładowej oczyszczalni 

ścieków 

Wariant alternatywny – bez 
budowy zakładowej 

oczyszczalni ścieków 

Powietrze 

Ze względu na charakter ścieków, 
ich oczyszczanie nie wpływa na 
uciążliwości zapachowe obiektu. 

Oczyszczanie ścieków i ich 
bezpośredni zrzut do kanalizacji, 

będzie rzutować na mniejszą liczbę 
kursów pojazdów odbierających 

odpady, a co się z tym wiąże 
mniejszą emisję zanieczyszczeń 
do powietrza ze spalania paliw w 

silnikach pojazdów 

Większa liczba kursów pojazdów 
odbierających odpadów, co wiąże 

się z większą emisją 
zanieczyszczeń do powietrza ze 

spalania paliw w silnikach 
pojazdów  

Klimat 
akustyczny 

Dodatkowe źródło hałasu związane 
z wentylacją pomieszczenia 

oczyszczalni. 

Mniejsza emisja hałasu związana z 
obsługą zakładu przez pojazdy 

odbierające odpady 

Wyższa emisja hałasu związana z 
obsługą zakładu przez pojazdy 

odbierające odpady 

Gospodarka 
odpadami 

Mniejsza liczba wytwarzanych 
odpadów, bo wytwarzane tylko 

poniższe: 

11 01 06* odpady zawierające 

Powstają odpady z całego 
procesu anodowania 
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kwasy 

11 01 07* alkalia trawiące, 

11 01 09* osady pofiltracyjne 

Środowisko 
gruntowo-wodne 

Jakość ścieków podczyszczonych 
będzie spełniać Rozporządzenie 
Ministra Budownictwa, z 14 lipca 

2006 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców 

ścieków przemysłowych oraz 
warunków wprowadzania ścieków 

do urządzeń kanalizacyjnych 

Nie będą odprowadzane do 
kanalizacji ścieki z procesu 

płukania po kąpielach trawiących 

Krajobraz 

Bez zmian – pomieszczenie 
oczyszczalni planowane jest 

wewnątrz planowanego budynku 
przemysłowego 

Bez zmian 

Dobra 
materialne, 

zabytki i 
krajobraz 
kulturowy 

Bez zmian Bez zmian  

 
 

5.4. Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska 
Planowane przedsięwzięcie polega na zmianie sposobu użytkowania hali bazy 

sprzętu na budynek produkcyjny. Planowany wydział anodowania zostanie zlokalizowany 
w aktualnie realizowanym budynku. Wziąwszy pod uwagę obecne zagospodarowanie tego 
terenu oraz przyjęte założenia projektowe przewidujące zastosowanie szeregu środków 
ograniczających wpływ przedsięwzięcia na środowisko, należy stwierdzić, że realizacja 
planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie niekorzystnie na środowisko. Potwierdzą to 
wyniki obliczeń wpływu przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiskowe 
przedstawione w Raporcie.  

  
 

5.5. Uzasadnienie wybranego wariantu 
Porównanie wpływu analizowanych wariantów na środowisko pozwala na 

wyciągniecie następujących wniosków:  
  Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia jest korzystna ze względu na montaż linii 

wewnątrz realizowanego budynku położonego na obszarze poza terenami cennymi 
przyrodniczo, terenami z dobrami materialnymi i zabytkami, nie powodując 
znaczącego pogorszenia stanu środowiska na sąsiadującym terenie. W wariancie 
tym zostaną również wykorzystane: istniejąca infrastruktura i uzbrojenie 
inżynieryjne działki. 

 Wariant wybrany przez Inwestora jest korzystniejszy od wariantu alternatywnego ze 
względu na mniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i 
mniejszą emisję hałasu do środowiska. 

 Wariant wybrany przez Inwestora zakłada podczyszczanie ścieków z procesu 
płukania po kąpielach trawiących, przed ich wprowadzaniem do kanalizacji. Jest to 
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rozwiązanie korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska. W tym wariancie 
odprowadzane do kanalizacji ścieki są zneutralizowane oraz powstaje mniej 
odpadów niebezpiecznych.  

 
 
6. Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów 
na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej 
 

6.1. Oddziaływanie na klimat , w tym emisje gazów cieplarnianych i 
oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian 
klimatu 

Konieczność opracowania strategii adaptacyjnej (Strategicznego Planu 
Adaptacyjnego) wynika ze stanowiska rządu przyjętego w dniu 19 marca 2010 roku przez 
Komitet Europejski Rady Ministrów jako wypełnienie postanowień dokumentu 
strategicznego Komisji Europejskiej – Białej Księgi [COM (2009) 147] ws. adaptacji do 
zmian klimatu. Jako jeden z pierwszych kroków do opracowania SPA było przygotowanie 
dokumentacji: „Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i 
obszarów wrażliwych na zmiany klimatu. Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów Polski 
do zmian do roku 2070 pod redakcją prof. dr hab. Macieja Sadowskiego. Warszawa, 
listopad 2013r. Według tek Dokumentu zmiany klimatu są już obserwowane i będą się 
nasilać . Najbardziej wrażliwe są: 

 Zasoby wodne (powodzie i deficyt wody, wzrost temperatury wody) 
 Rolnictwo (deficyt wody, choroby i szkodniki, infrastruktura wiejska) 
 Strefa wybrzeża (degradacja klifów i plaż, zasolenie wód podziemnych, zmiany 

bioróżnorodności w morzu)  
 Miasta (zanieczyszczenie powietrza, wzrost zachorowań, podtopienia, ograniczanie 

zieleni) 
Według tego opracowania budownictwo przemysłowe i użyteczności publicznej, 

wykazują większą odporność na zmiany klimatu. Instalacje przemysłowe nieosłonięte są 
szczególnie wrażliwe na warunki klimatyczne, zwłaszcza na opady, silny wiatr czy 
wyładowania atmosferyczne (wieże, maszty, dźwigi, zbiorniki i in.). Wzrost gwałtowności 
działania porywów wiatru jest szczególnie niebezpieczny dla obiektów wysokich i 
wysokościowych. Planowana instalacja zamontowana zostanie wewnątrz budowanego 
aktualnie budynku. Budowany budynek wraz z zabudową istniejącą będą stanowiły 
wzajemnie dla siebie osłonę. Będą to obiekty o stosunkowo małej wysokości. Zakład nie  
jest położony na terenie zalewowym (zagrożonym powodzią).  

Przedsięwzięcie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych, w związku z emisją 
dwutlenku węgla powstającego ze spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się 
po zakładzie, jak i z procesów energetycznych. W celu zminimalizowania wpływu 
przedsięwzięcia na klimat podejmowane są rozwiązania mające na celu zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych – zastosowanie nowoczesnych, wysokosprawnych źródeł 
spalania paliw oraz uporządkowanie ruchu samochodów po terenie zakładu poprzez 
skoncentrowanie miejsc parkingowych i likwidację pojedynczych parkingów 
zlokalizowanych w różnych częściach zakładu.  
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6.2. Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów  

6.2.1. Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska 
przyrodnicze 
 
Oddziaływanie na ludzi 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek, do których Inwestor posiada 
tytuł prawny. Obecnie na tym terenie funkcjonuje zakład przemysłowy. Działki, na których 
planowane jest przedsięwzięcie znajduje się w terenie przemysłowym na obszarze 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w odległości 
od 180 w kierunku południowo-wschodnim i od 260m w kierunku południowo-zachodnim 
od planowanego budynku.   

Eksploatacja instalacji do anodowania profili aluminiowych może być dla ludzi 
zamieszkujących w strefie jej oddziaływania uciążliwa ze względu na: 

 emisję substancji gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego, 
 emisję hałasu, 

Zagadnienia dotyczące spełnienia wymogów odnośnie dopuszczalnych poziomów 
stężeń substancji gazowych i pyłowych oraz klimatu akustycznego zostały omówione w 
rozdziale 6.2.2. i 6.2.3. Raportu. Z przeprowadzonej tam analizy wynika, że planowane 
przedsięwzięcie nie będzie powodować przekraczania dopuszczalnych norm stężeń 
zanieczyszczeń i norm hałasu poza granicami terenu, do którego Inwestor posiada tytuł 
prawny.  
 
Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 

Ze względu na lokalizację instalacji wewnątrz budowanego aktualnie budynku, nie 
nastąpi zmiana zagospodarowania terenu ani nie wystąpi ograniczenie powierzchni 
potencjalnego bytowania dzikiego ptactwa oraz mniejszych organizmów.  

Specyfika otoczenia inwestycji wyklucza negatywne oddziaływanie na rośliny, 
zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze.  

 
 

6.2.2. Oddziaływanie na powietrze  
Etap realizacji 

Faza realizacji będzie się wiązać z powstawaniem niezorganizowanej emisji gazów 
i pyłów. Na terenie planowanego przedsięwzięcia będą występować źródła emisji do 
powietrza z maszyn budowlanych i pojazdów ciężarowych. 

Głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi podczas pracy silników 
wysokoprężnych Diesla są: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory oraz pył.  

Wielość emisji ze spalania oleju napędowego w silniku pracującej maszyny 
roboczej jest następująca: 

 
Wskaźniki emisji z silników wysokoprężnych (Diesla) w maszynach budowlanych 

według EMEP/CORINAIR: 
Substancja Wskaźnik emisji w g/kgON – maszyny 

budowlane 
Tlenki azotu (wszystkie frakcje) 48,8 
Dwutlenek azotu 6,8 
Pył PM (w całości przyjęto jako PM10) 2,3 
Tlenek węgla 15,8 
NMVOC 7,08 
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Benzen (przyjęto jako 0,07% NMVOC wg 

EMEP/CORINAIR) 0,005 

 
Wartości wskaźników emisji dla ciężkich maszyn budowlanych przyjęto wg 

„EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2007, Technical report No 16/2007”. 
Wskaźniki emisji z maszyn roboczych są określone w rozdziale „No 08-Other 

Mobile Sources & Machinery”, tabela 8-1: „Bulk emission factors for Other Mobile Sources 
and Machinery”, part 1: Diesel engines”. 

Wskaźniki emisji tlenków azotu podawane są łącznie dla NO i NO2. Emisję NO2 
przyjęto zgodnie z tabelą 9-2: „Mass fraction of NO2 i NOX emissions”. Udział NO2 w 
ogólnej masie tlenków azotu dla pojazdów ciężkich z silnikiem Diesla wynosi 14% (EURO 
IV).  

Zużycia paliwa przy średnim obciążeniu przyjęto na poziomie 20 l/h = 16,8 kg/h. 
Wielkość emisji zestawiono w poniższej tabeli: 

Substancja Emisja w kg/h – dla 1 
maszyny 

Emisja w kg/h – dla 
przykładu jednoczesnej 
pracy 2 maszyn 

Tlenki azotu (wszystkie frakcje) 48,8 x 16,8 x 10-3 = 0,820 1,64 
Dwutlenek azotu 6,8 x 16,8 x 10-3 =0,114 0,228 
Pył PM (w całości przyjęto jako 

PM10) 2,3 x 16,8 x 10-3 =0,039 0,078 

Tlenek węgla 15,8 x 16,8 x 10-3 =0,265 0,53 
NMVOC 7,08 x 16,8 x 10-3 =0,119 0,238 
Benzen (przyjęto jako 0,07% 

NMVOC wg EMEP/CORINAIR) 0,005 x 16,8 x 10-3 =0,000084 0,000168 

 
Zanieczyszczeniem najbardziej uciążliwym, na etapie budowy, ze względu na 

wielkość emisji w porównaniu z emisją dopuszczalną jest dwutlenek azotu. Na etapie 
budowy uciążliwą jest również niezorganizowana emisja pyłu związana z pracami 
ziemnymi i „porywaniem” cząstek pyłu podczas np. przejazdu samochodów dowożących 
różnego rodzaju materiały budowlane. W celu ograniczenia występujących na tym etapie 
uciążliwości należy: 

 Osłaniać miejsca składowania materiałów zawierających drobne frakcje pyłowe.  
 W dni suche i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia.  
 Utrzymywać jak najwyższą sprawność używanego sprzętu i maszyn. 

 
 

Etap eksploatacji 

W zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w 
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16, 
poz. 87) podane są wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu 
kraju, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednione są 
wartości odniesienia, z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej. Wartości 
odniesienia dla zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł na terenie zakładu wynoszą: 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 Substancja         | Numer  CAS | D1[ug/m3] | Da[ug/m3] |R[ug/m3] |  Dp**    Rp** 
 --------------------------------------------------------------------------------- 
      pył zaw.PM2,5 |            |     -     |   25,0000*| 18,9000 |   -       - 
    9 amoniak       | 7664-41-7  |  400,0000 |   50,0000 |  5,0000 |   -       - 
   16 benzen        | 71-43-2    |   30,0000 |    5,0000*|  2,3000 |   -       - 
   70 ditl. azotu   | 10102-44-0 |  200,0000*|   40,0000*| 20,0000 |   -       - 
   72 ditl. siarki  | 7446-09-5  |  350,0000*|   20,0000*|  2,0000 |   -       - 
  106 kwas siarkowy | 7664-93-9  |  200,0000 |   16,0000 |  1,6000 |   -       - 
  137 pył zaw. PM10 |            |  280,0000 |   40,0000*| 24,7000 | 200,00  20,000 
  150 tlenek węgla  | 630-08-0   |30000,0000 |     -     |    -    |   -       - 
  164 w.alif.do C12 |            | 3000,0000 | 1000,0000 |100,0000 |   -       - 
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  165 węglow.aroma  |            | 1000,0000 |   43,0000 |  4,3000 |   -       - 
 
 * - poziom dopuszczalny określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
     24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 
     (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) 
 
 ** - [g/m2*rok] z uwzględnieniem wszystkich frakcji 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Dla substancji emitowanych ze źródeł zlokalizowanych na terenie zakładu, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) tło 
uwzględniono na podstawie pisma WIOŚ z dnia 14.06.2017, znak: 
WMŚ.7016.1.91.2017, w którym podano, że wartości średnioroczne stężeń 
zanieczyszczeń dla miasta Lublina (rejon ul. Moritza) wynoszą: 

 benzen – 2,3 g/m3, 
 dwutlenek azotu – 20,0 g/m3, 
 pył zawieszony PM10 – 24,7 g/m3, 
 pył zawieszony PM2,5 – 18,9 g/m3. 

 Dla pozostałych zanieczyszczeń tło przyjęto w wysokości 10% wartości odniesienia 
uśrednionej dla roku. 

Informacja o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza stanowi załącznik nr 4.  

 

Współczynnik szorstkości 
W tablicy 2.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w 

sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16, 
poz. 87) podane są wartości współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu zo. 
Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu wyznacza się w zasięgi 50 hmax według 
wzoru: 

zo = 
oc

c
c zF

F
1

 
Na podstawie analizy omawianego zakładu i jego sąsiedztwa w zasięgu 50 hmax 

przyjęto wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości na poziomie zo = 0,54.  
 

 
Teren Udział % Wartość współczynnika 

szorstkości 
Miasto od 100 do 500 tys. 
mieszkańców zabudowa 

niska 
45 0,5 

Miasto od 100 do 500 tys. 
mieszkańców zabudowa 

średnia 
10 2,0 

Pola uprawne 40 0,035 
Las 5 2,0 

 

Warunki meteorologiczne 
W obliczeniach wykorzystano dane meteorologiczne dla stacji meteorologicznej w 

Lublinie. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5˚C. W ciągu roku 
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najcieplejszym miesiącem jest lipiec (18,5˚C) a najchłodniejszym luty (-3,5˚C). Amplituda 
temperatury powietrza wynosi 22,0˚C.  

Na omawianym terenie dominują wiatry południowo-zachodnie i zachodnie. Dość 
często występują też wiatry z południa i wschodu. Najmniej obserwowano wiatrów z 
północy. Dominują wiatry o prędkości do 5 m/s (ponad 75% wszystkich wiatrów). Róże 
roczną dla Lublina przedstawiono na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Roczna róża wiatrów dla Lublina 

Charakterystyka źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza i obliczenia wielkości 
emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego 
  W analizie wpływu przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego 
uwzględniono nowe źródła emisji zanieczyszczeń oraz wszystkie istniejące na terenie 
zakładu źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Wielkość emisji dla 
istniejących źródeł przyjęto na podstawie Karty informacyjnej przedsięwzięcia: Montaż 
instalacji malowania proszkowego oraz urządzeń do dekoracji profili aluminiowych w 
części magazynowej istniejącej hali produkcyjno-magazynowej zlokalizowanej przy ul. 
Wacława Moritza 3 w Lublinie oprac. przez Lubelską Agencję Ochrony Środowiska w 
lutym 2016 r.  
Poniżej przedstawiono wielkość emisji i parametry emitorów dla istniejących źródeł emisji 
(str. 37 – 40 ww. KIP): 
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  Ponadto uwzględniono promienniki gazowe w części aktualnie rozbudowywanej 
zakładu (hala magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym) o mocy 10 x 40,5kW (emitory 
od E60 do E69) oraz 1 x 31,9 kW (E70). 
Parametry emitorów promienników gazowych: 

 h=11,0 m  

 d= 0,1 
Promienniki ogrzewane będą gazem ziemnym o następujących parametrach: 
- wartość opałowa Wd – 34 000 kJ/m3 
- zawartość siarki – do 48 mg/m3 
- gęstość gazu – 0,745 kg/Nm3. 

Ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w procesie spalania gazu 
ziemnego ustalono na podstawie „Wskaźników emisji substancji zanieczyszczających 
wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw” Ministerstwa 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – Seria 1/96, - według pisma 
MOŚZNiL z dnia 30 kwietnia 1996 roku znak: Pzoa/1159/96. 
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Ilość spalanego gazu obliczono z zależności: 

r
ik

k

Q
QB



 

Emisję pyłu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla obliczono według 
następującej zależności: 

E = B x w [kg] 
gdzie: 
B – ilość spalanego paliwa [106m3], 
w – wskaźnik unosu pyłu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla [kg/106m3]. 
 
Wskaźniki unosu wynoszą odpowiednio: 
pył –15 kg/106m3 (dla źródeł o mocy ≤1,4MW) 
dwutlenek siarki – 2 x s, gdzie: 
s =48 mg/m3 – zawartość siarki w gazie ziemnym, 
dwutlenek azotu – 1280 kg/106m3 (dla źródeł o mocy ≤1,4MW) 
tlenek węgla – 360 kg/106m3 (dla źródeł o mocy ≤1,4MW) 

 
Obliczoną emisję godzinową przedstawiono poniżej: 

Źródło Emitor 

Emisja [kg/h] 

pył 
zawieszony 

dwutlenek 
siarki 

dwutlenek 
azotu tlenek węgla 

Promienniki gazowe 
40,5kW (5,4m3/h) E60…E69 0,000081 0,00052 0,0069 0,0019 

Promiennik gazowy 
31,9kW (4,2m3/h) E70 0,000063 0,00040 0,0054 0,0015 

 
 
Obliczenie wielkości emisji z procesu anodowania: 

Poniżej przedstawiono skład chemiczny i zużycie planowanych do stosowania środków 
chemicznych: 

Środek Skład Zużycie 
[kg/rok] 

Dopuszczalna norma wg 
rozporządzenia MŚ w sprawie 

wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu 

w odniesieniu do 1 godziny  

[g/m3] 

Alficlean 152 Tetra-sodu 
pirofosforan (CAS 

10400 - 
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7722-88-5) 2,5-10% 

Etoksylowana 
alkiloamina (CAS 

61791-14-8) 1-2,5% 

Dwumetylo-
heksadekan chlorku 
amonowego (CAS 

5538-94-3) 0,1-
0,25% 

- 

- 

Alfisatin 339/4 
Nie zawiera 
składników 

niebezpiecznych 
47000 - 

Alfideox 75 
Nadtlenek wodoru 
(CAS 7722-84-1) 

35-50% 
6300 - 

Alficolor 677 

Cyny (II) siarczan 
(CAS 7488-55-3) 

10-25% 

Kwas sulfoftalowy 
(CAS 89-08-7) 2,5-

10% 

14500 

- 

 

- 

Alfiseal 986 

Siarczan niklu (CAS 
10101-97-0) 25-50% 

Octan kobaltu (CAS 
6147-53-1) 2,5-10% 

16500 
- 

- 

Alfiseal 987 
Fluorek potasu 

(CAS 7789-23-3) 
25-50% 

14500 - 

Alfiseal 972 
Nie zawiera 
składników 

niebezpiecznych 
16500 - 

Steinex 22 
Nie zawiera 
składników 

niebezpiecznych 
3500 - 

Wodorotlenek sodu 
Wodorotlenek sodu 
(CAS 1310-73-2) 

50% 
776000 - 

Kwas siarkowy 
Kwas siarkowy 

(CAS 7664-93-9) 
96% 

517000 200 

 

Według projektu technologicznego planowanej anodowni emisja kwasu siarkowego 
znad lustra wanien wyniesie: 
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 anodowanie – 1,14 mg/m3/h (dla stężenia kwasu siarkowego w kąpieli 190 g/l) x 4 
(4 wanny) 

 barwienie elektrochemiczne – 0,12 mg/m3/h (dla stężenia kwasu siarkowego w 
kąpieli 20 g/l) x 2 (2 wanny) 

Wanny wyposażone będą w odciągi znad wanien o wydajności: 4000 m3/h 
(anodowanie) i 1000 m3/h (barwienie elektrochemiczne). 

A zatem emisja kwasu siarkowego znad wanien będzie następująca: 

EH2SO4 = 1,14  mg/m3/h x 4000 m3/h x 4 = 0,01824 kg/h (anodowanie) 

EH2SO4 = 0,12 mg/m3/h x 1000 m3/h x 2 = 0,00024 kg/h (barwienie) 
      Razem: 0,01848 kg/h  
  Odciągi przywannowe będą połączone w dwa zbiorcze kanały wentylacyjne 
odprowadzające powietrze przez scrubber do emitorów E71, E72 o wysokości h=14,4m i 
średnicy d=1,0m i 0,7m.  
   Po przejściu przez scrubber powietrze praktycznie wolne będzie od oparów kwasu 
siarkowego. Jednakże dla bezpieczeństwa wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się 
emisji kwasu siarkowego w ilościach po 0,00924 kg/h dla każdego z wylotów powietrza po 
scruberze.  
 
Obliczenie wielkości emisji ze spalania gazu ziemnego w planowanych wytwornicach pary: 
Ogrzewanie wanien procesowych zaplanowano energią pary wodnej. Planuje się 2 
wytwornice pary gazowe o mocy znamionowej po ok. 1,4MW.  
Zużycie gazu ziemnego dla każdej z wytwornic parowych wynosi: ok. 164,7 m3/h. 
Zanieczyszczenia ze spalania gazu odprowadzane będą do powietrza 2 emitorami 
pionowymi otwartymi E73 i E74 o następujących parametrach: 

 h=12,0m 

 d=0,6m 
 
Wytwornice ogrzewane będą gazem ziemnym o następujących parametrach: 
- wartość opałowa Wd – 34 000 kJ/m3 
- zawartość siarki – do 48 mg/m3 
- gęstość gazu – 0,745 kg/Nm3. 

Ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w procesie spalania gazu 
ziemnego ustalono na podstawie „Wskaźników emisji substancji zanieczyszczających 
wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw” Ministerstwa 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – Seria 1/96, - według pisma 
MOŚZNiL z dnia 30 kwietnia 1996 roku znak: Pzoa/1159/96. 

Ilość spalanego gazu obliczono z zależności: 

r
ik

k

Q
QB
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Emisję pyłu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla obliczono według 
następującej zależności: 

E = B x w [kg] 
gdzie: 
B – ilość spalanego paliwa [106m3], 
w – wskaźnik unosu pyłu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla [kg/106m3]. 
Wskaźniki unosu wynoszą odpowiednio: 
pył –15 kg/106m3 (dla źródeł o mocy ≤1,4MW) 

dwutlenek siarki – 2 x s, gdzie: 
s =48 mg/m3 – zawartość siarki w gazie ziemnym, 
dwutlenek azotu – 1280 kg/106m3 (dla źródeł o mocy ≤ 1,4MW) 
tlenek węgla – 360 kg/106m3 (dla źródeł o mocy ≤1,4MW) 

 
Obliczoną emisję godzinową przedstawiono poniżej: 

Źródło Emitor 

Emisja [kg/h] 

pył 
zawieszony 

dwutlenek 
siarki 

dwutlenek 
azotu tlenek węgla 

Wytwornice pary 
1400kW (164,7m3/h) E73, E74 0,0025 0,0158 0,211 0,0593 

 
Teoretyczna objętość spalin powstałych przy spaleniu 1 kg gazu ziemnego wynosi: 
Vsp = 0,446 + 1,09 x Wrz/1000 + ( - 1) x (1,09xWrz/1000 – 0,28) Nm3/Nm3 
gdzie: 
Wrz – wartość opałowa gazu ziemnego 
 współczynnik  nadmiaru powietrza dla gazu ziemnego 
Vsp = 10,8 Nm3/m3 gazu ziemnego 
Ilość spalin: 
Vsp = Vsp x B = 10,8 x 164,7 = 1779 m3/h  
 
Ilość spalin gorących: 
Vsg = Vsp x T/273 
gdzie: 
T- temperatura spalin na wylocie z emitora 373K 
Vsg = 2387 m3/h  
 
Prędkość spalin na wylocie z emitora: 
v = 2,3  m/s  
 
Sprawdzenie standardów emisyjnych: 
Źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej powyżej 1MW muszą spełniać standardy 
emisyjne określone w rozporządzeniu  Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014r. w 
sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw 
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oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1546). 
Załącznik nr 6 do ww. rozporządzenia określa standardy emisyjne dla źródeł nowych: 
 

Zanieczyszczenie 

Stężenie substancji  
- wytwornica pary o 

mocy 1400kW 
[mg/m3] 

Stężenie substancji 
w gazie w 

warunkach 
umownych 

przeliczone na 
zawartość tlenu 3% 

[mg/m3] 

Obowiązujący 
standard 

[mg/m3] przy 
zawartości 3% 
tlenu w gazach 

odlotowych 

Pył 
0,0025 kg/h 

/1779m3/h x 106 = 
1,41 

1,34 5 

Dwutlenek siarki 
0,0158 kg/h 

/1779m3/h x 106 = 
8,88 

8,41 35 

Dwutlenek azotu 
0,211 kg/h 

/1779m3/h x 106 = 
118,6 

112,36 150 

 
 
Obliczenie wielkości emisji ze spalania gazu dla potrzeb ogrzewania planowanego 
budynku anodowni: 

Zaplanowano ogrzewanie przy użyciu 3 nagrzewnic gazowych po ok. 100kW każda.  
Obliczoną emisję godzinową przedstawiono poniżej: 

Źródło Emitor 

Emisja [kg/h] 

pył 
zawieszony 

dwutlenek 
siarki 

dwutlenek 
azotu tlenek węgla 

Nagrzewnice gazowe 
100kW (13,2m3/h) 

E75, E76, 
E77 0,0002 0,0013 0,0169 0,0048 

 
Zanieczyszczenia odprowadzane będą do powietrza emitorami pionowymi zadaszonymi o 
wysokości h= 11,0m i średnicy d=0,15m.  

 
Obliczenie wielkości emisji z procesu śrutowania: 

W planowanym zakładzie przewidziano lokalizację śrutownicy wyposażonej w filtr 
mokry z wyprowadzeniem przefiltrowanego powietrza na zewnątrz emitorem poziomym 
E78 o wysokości h=5,0m i średnicy d=0,25m.  
 

Planowane zużycie śrutu wynosi 4000 kg/rok. Gwarantowane stężenie pyłu po 
przejściu przez filtr wynosi 5mg/m3, wydajność odciągu pyłu wynosi 5500 m3/h.  
 
Epył = 5 mg/m3 x 5500 m3/h = 0,0275 kg/h 
 
Czas pracy śrutownicy w roku: 5625 h/rok.  
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Obliczenie wielkości emisji z przeładunku wapna do silosów: 
Na terenie zakładu zaplanowano lokalizację 2 silosów na wapno. Silosy 

wyposażone będą w filtry odpylające tkaninowe (tkanina poliestrowa), które zgodnie z 
danymi producenta zapewniają  stężenie pyłu za filtrem nie większe niż 50mg/m3.  

Silosy usytuowane będą przy lub wewnątrz budynku (w sąsiedztwie pomieszczenia 
oczyszczalni). Ze względu na niewielkie roczne zużycie wapna (30 Mg/rok) oraz 
wyposażenie silosów w filtry, będą one źródłem minimalnych ilości pyłu do powietrzu. 
Źródła te zostały pominięte w dalszych obliczeniach.  
 

Obliczenie wielkości emisji z procesu spalania paliw przez pojazdy poruszające się po 
terenie zakładu  
  
Wielkość emisji obliczono wg wzoru: 

Ei = Ri x Li x ei 
gdzie: 
Ei – emisja z odcinka i 
Ri – ruch pojazdów na godzinę na odcinku i 
Li – rzeczywista długość odcinka i reprezentowanego przez emitor i 
ei – współczynnik emisji substancji na jeden km dla średniej prędkości  

 
Do obliczeń przyjęto Wskaźniki emisji z silników pojazdów wg „Opracowanie 

oprogramowania do wyznaczania emisji drogowej dla skumulowanych kategorii pojazdów 
dla 2015r.” prof. nzw. dr hab. Zdzisław Chłopek. Warszawa listopad 2014r. Przyjęto 
prędkość ruchu na poziomie 20km/h.  
 
Przewidywany ruch po terenie zakładu po jego rozbudowie: 

 17 poj. ciężarowych / dobę 
 240 poj. osobowych / dobę 

 
Przyjęto, że maksymalny ruch godzinowy stanowi 10% ruchu dobowego dla 

samochodów osobowych i 30% dla samochodów ciężarowych. Ruch rozbito na 2 wjazdy 
na teren zakładu.  

Ustalona na podstawie ww. danych, założeń i zależności emisja zanieczyszczeń 
wprowadzanych do powietrza w [kg/h] dla poszczególnych odcinków tras przejazdu 
wynosi:  
 

 emitor liniowy E85 o długości 25m (120 poj. osobowych/dobę i 15 
ciężarowych/dobę – przejazd w tą i z powrotem) 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0000861 0,0008034 0,0000021 0,0000039 0,0000316 0,0000079 0,0000020

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0005410 0,0001720 0,0000161 0,0000044 0,0002234 0,0000559 0,0000052

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,000627 0,000975 0,000018 0,000008 0,000255 0,000064 0,000007

Samochody ciężarowe [kg/h]

Razem

Samochody osobowe [kg/h]
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 emitor liniowy E86 o długości 148m (80 poj. osobowych/dobę i 8 ciężarowych/dobę 
– przejazd w tą i z powrotem) 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0003398 0,0031706 0,0000082 0,0000155 0,0001247 0,0000312 0,0000080

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0017794 0,0005657 0,0000530 0,0000143 0,0007348 0,0001837 0,0000171

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,002119 0,003736 0,000061 0,000030 0,000859 0,000215 0,000025

Samochody ciężarowe [kg/h]

Razem

Samochody osobowe [kg/h]

 

 emitor liniowy E87 o długości 90m (8ciężarowych/dobę – przejazd w tą i z 
powrotem) 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0010821 0,0003440 0,0000322 0,0000087 0,0004469 0,0001117 0,0000104

Samochody ciężarowe [kg/h]

 

 

 emitor liniowy E88 o długości 44m (40 poj. osobowych/dobę i 7 ciężarowych/dobę – 
przejazd w tą i z powrotem) 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0000505 0,0004713 0,0000012 0,0000023 0,0000185 0,0000046 0,0000012

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0004232 0,0001345 0,0000126 0,0000034 0,0001748 0,0000437 0,0000041

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,000474 0,000606 0,000014 0,000006 0,000193 0,000048 0,000005

Samochody ciężarowe [kg/h]

Razem

Samochody osobowe [kg/h]

 

 

 emitor liniowy E89 o długości 144m (20 poj. osobowych/dobę i 7 ciężarowych/dobę 
– przejazd w tą i z powrotem) 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0000827 0,0007712 0,0000020 0,0000038 0,0000303 0,0000076 0,0000020

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0013850 0,0004403 0,0000413 0,0000112 0,0005720 0,0001430 0,0000133

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,001468 0,001212 0,000043 0,000015 0,000602 0,000151 0,000015

Samochody ciężarowe [kg/h]

Razem

Samochody osobowe [kg/h]
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 emitor liniowy E90 o długości 36m (20 poj. osobowych/dobę – przejazd w tą i z 
powrotem) 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0000207 0,0001928 0,0000005 0,0000009 0,0000076 0,0000019 0,0000005

Samochody osobowe [kg/h]

 

 

 emitor liniowy E91 o długości 249m (20 poj. osobowych/dobę – przejazd w tą i z 
powrotem) 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0001429 0,0013336 0,0000034 0,0000065 0,0000524 0,0000131 0,0000034

Samochody osobowe [kg/h]

 
 

 emitor liniowy E92 o długości 41m (120 poj. osobowych/dobę i 2 ciężarowe/dobę – 
przejazd w tą i z powrotem) 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0001412 0,0013175 0,0000034 0,0000064 0,0000518 0,0000129 0,0000033

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0000986 0,0000313 0,0000029 0,0000008 0,0000407 0,0000102 0,0000009

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,000240 0,001349 0,000006 0,000007 0,000093 0,000023 0,000004

Samochody ciężarowe [kg/h]

Razem

Samochody osobowe [kg/h]

 

 

 emitor liniowy E93 o długości 51m (2 ciężarowe/dobę – przejazd w tą i z powrotem) 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0001226 0,0000390 0,0000037 0,0000010 0,0000506 0,0000127 0,0000012

Samochody ciężarowe [kg/h]

 

Parametry emitorów: 

 wysokość emitora h= 0,5 m, 

 parametr emitora K=0 (emitor poziomy), 

 temperatura spalin Ts= 443 K. 

 

Obliczenie wielkości emisji z procesu spalania paliw przez pojazdy parkujące na 
planowanych i istniejących miejscach parkingowych  

Mobilnym źródłem niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie 
inwestycji będzie proces spalania paliw silnikowych przez pojazdy parkowane na terenie 
planowanych miejsc parkingowych (nie więcej niż 98 planowanych miejsc parkingowych 
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oraz 38 miejsc parkingowych aktualnie realizowanych w ramach rozbudowy zakładu o 
halę magazynową). Ponadto na terenie zakładu znajduje się 100 miejsc parkingowych 
istniejących.  

Po uprzednim zastąpieniu mobilnych źródeł niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń 
powietrza atmosferycznego wszystkich pojazdów samochodowych parkujących na terenie 
planowanych miejsc parkingowych zespołem umownych źródeł punktowych, 
przeprowadzono obliczenia emisji zanieczyszczeń występujących w spalinach pojazdów 
samochodowych. 

W poniższej tabeli zestawiono numery emitorów stanowiących umowne źródła 
punktowe zastępujące następującą liczbę miejsc parkingowych: 

 
Numer emitora Liczba miejsc 

parkingowych 

E79 98 - osobowe 

E80 38 - osobowe 

E81 40 – osobowe 
(istniejące) 

E82 40 - osobowe 
(istniejące) 

E83 10 – osobowe 
(istniejące) 

E84 10 – osobowe 
(istniejące) 

 
Do obliczeń przyjęto założenie, że w ciągu jednej najbardziej niekorzystnej godziny 

zostaną wykorzystane wszystkie miejsca parkingowe. Ponadto przyjęto, że droga 
manewrowania pojazdu w czasie parkowania wynosi 100m. 

Do obliczeń przyjęto Wskaźniki emisji z silników pojazdów wg „Opracowanie 
oprogramowania do wyznaczania emisji drogowej dla skumulowanych kategorii pojazdów 
dla 2015r.” prof. nzw. dr hab. Zdzisław Chłopek. Warszawa listopad 2014r.  

Ustalona na podstawie ww. danych, założeń i zależności emisja zanieczyszczeń 
wprowadzanych do powietrza w [kg/h] dla zastępczego źródła punktowego wynosi: 

 
Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0014064 0,0131215 0,0000338 0,0000642 0,0005159 0,0001290 0,0000332

 Parking- osobowe E79 [kg/h]  

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0005453 0,0050879 0,0000131 0,0000249 0,0002000 0,0000500 0,0000129

 Parking- osobowe E80 [kg/h]  

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0005740 0,0053557 0,0000138 0,0000262 0,0002106 0,0000526 0,0000136

 Parking- osobowe E81 [kg/h]  

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0005740 0,0053557 0,0000138 0,0000262 0,0002106 0,0000526 0,0000136

 Parking- osobowe E82 [kg/h]  

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0001435 0,0013389 0,0000034 0,0000066 0,0000526 0,0000132 0,0000034

 Parking- osobowe E83 [kg/h]  

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0001435 0,0013389 0,0000034 0,0000066 0,0000526 0,0000132 0,0000034

 Parking- osobowe E84 [kg/h]  
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Parametry emitora: 
 wysokość emitora h= 0,5m, 

 parametr emitora K=0 (emitor poziomy), 

 temperatura spalin Ts= 443 

Metodyka wykonywanych obliczeń 
Analizę przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 

stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87). Obliczenia wykonano przy użyciu programu komputerowego 
ATMOTERM Opole EK100W wersja 5.0, który  uwzględnia zakres ww. rozporządzenia. 

Zgodnie z punktem 3.1 ww. rozporządzenia skrócony zakres obliczeń stosuje się w 
przypadku spełnienia warunków: 


e

mmS
  0,1 x D1 

Z wykonanych obliczeń wynika, że najwyższe ze stężeń maksymalnych 
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z zakładu wynoszą: 

 
   ------------------------------------------------------------------ 
     Substancja      |   Nr CAS  |  Smm[ug/m3]  |  0,1*D1  | Zakres 
   ------------------------------------------------------------------ 
       pył zaw.PM2,5                  94,87764         -        -     
     9 amoniak        7664-41-7        0,12875     40,00000  skrócony 
    16 benzen         71-43-2         86,99150      3,00000  pełny    
    70 ditl. azotu    10102-44-0    4052,93213     20,00000  pełny    
    72 ditl. siarki   7446-09-5      190,23991     35,00000  pełny    
   106 kwas siarkowy  7664-93-9       68,11407     20,00000  pełny    
   137 pył zaw. PM10                  94,87764     28,00000  pełny    
   150 tlenek węgla   630-08-0     34398,00781   3000,00000  pełny    
   164 w.alif.do C12                1349,18909    300,00000  pełny    
   165 węglow.aroma                  337,32443    100,00000  pełny    
   ------------------------------------------------------------------ 
 

Wykonano obliczenia zgodnie z punktem 3.2 ww. rozporządzenia tj. obliczono w sieci 
obliczeniowej rozkład maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla 1 
godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych i sprawdzono czy w 
każdym punkcie na powierzchni terenu, poza obszarem zakładu, został spełniony 
warunek: 

Smm  0,1 x D1 
Następnie obliczono w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu 

uśrednionych dla roku i sprawdzono czy w każdym punkcie na powierzchni terenu, poza 
obszarem zakładu, spełniony jest warunek: 

Sa   Da – R 
 
Sprawdzenie kryterium opadu pyłu: 

 
a) ΣΣEfe ≤ 0,0667/n ∑he

3,15 [mg/s] 
9,52 < 157,1 - warunek jest spełniony 
b) łączna roczna emisja pyłu nie przekracza 10 000 Mg - warunek jest spełniony 
Obliczenie opadu pyłu nie jest wymagane. 
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W odległości od źródeł emisji mniejszej niż 10h nie znajdują się wyższe niż 
parterowe budynki mieszkalne.  

Na tym obliczenia zakończono. 

Analiza wyników obliczeń komputerowych 
Zestawienie wielkości otrzymanych stężeń substancji w powietrzu oraz wielkości 

normatywnych: 
 

Zanieczyszczenie 

Percentyl 
stężenia 

maksymalnego 
uśrednione dla 

1 godziny 
[g/m3] 

D1          
[g/m3] 

Stężenie 
maksymalne 

uśrednione dla 
roku [g/m3] 

Da – R    
[g/m3] 

Benzen 0,11427 30,0 0,00540 2,7 
Dwutlenek azotu 113,85498 200 4,81005 20,0 
Dwutlenek siarki 7,39741 350 0,35457 18,0 
Pył zawieszony 

PM10 39,46767 280 1,58173 15,3 

Pył zawieszony 
PM2,5 39,46767 - 1,58173 6,1 

Tlenek węgla 50,28925 30000 2,43892 - 
Węgl. alifatyczne 2,56805 3000 0,13007        900 

Węgl. 
aromatyczne 0,64369 1000 0,03258 38,7 

Kwas siarkowy 43,63742 200 0,50374 14,4 
Amoniak 0,07549 400 0,00131 45 

 
Żadne z ww. zanieczyszczeń nie przekracza dopuszczalnych norm stężeń.  

 
Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w 

powietrzu są dotrzymane, gdyż częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie 
uśrednione dla jednej godziny jest nie większa niż 0,274% czasu w roku w przypadku 
dwutlenku siarki i 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji.  

Wydruki obliczeń komputerowych oraz mapy przedstawiające izolinie stężeń 
zanieczyszczeń stanowią załącznik nr 5 i 6.  

 

Wnioski 

Obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery, spowodowanego oddziaływaniem na 
środowisko wszystkich źródeł na terenie zakładu po realizacji planowanego 
przedsięwzięcia wykazały, że analizowany zakład spełniać będzie normy obowiązujące w 
zakresie ochrony powietrza dla emitowanych zanieczyszczeń. Emisja zanieczyszczeń 
wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł emisji, nie spowoduje przekraczania 
standardów jakości powietrza określonych w: 

 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr  0, poz. 1031).  
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 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

 
Działania ograniczające wielkość emisji na etapie eksploatacji przedsięwzięcia: 
 

 Odciągi przywannowe procesu anodowania będą połączone będą w zbiorcze 
kanały wentylacyjne odprowadzające powietrze przez scrubber. Po przejściu przez 
scrubber powietrze praktycznie wolne będzie od oparów kwasu siarkowego. 

 Śrutownica wyposażona będzie w filtr mokry ograniczający wielkość emisji pyłu do 
powietrza atmosferycznego. 

 Silosy na wapno wyposażone będą w filtry odpylające tkaninowe (tkanina 
poliestrowa) ograniczające wielkość emisji pyłu do powietrza atmosferycznego. 

 Wytwornice pary opalane będą gazem ziemnym, czyli paliwem, którego spalanie 
jest źródłem o stosunkowo niewielkiej emisji zanieczyszczeń do powietrza 
atmosferycznego. Spaliny z gazu ziemnego zawierają minimalne ilości pyłu, co jest 
korzystne ze względu na występujące w Lublinie przekroczenia stężeń pyłu PM10 i 
realizowany Program Ochrony Powietrza. 

 W procesach anodowania aluminium, będą zastosowane najnowocześniejsze 
osiągnięcia technologiczne i techniczne, uzyskane w wyniku postępu naukowo - 
technicznego. 

Przyjęte w zakładzie rozwiązania ograniczające emisję do powietrza atmosferycznego 
gwarantują spełnienie, poza granicami zakładu, dotrzymanie dopuszczalnych norm stężeń 
zanieczyszczeń. A zatem należy uznać, że przyjęte rozwiązania są skuteczne.  

 
 

6.2.3. Oddziaływanie na klimat akustyczny 
Etap realizacji 

Rozpatrywana inwestycja polega na montażu instalacji do anodowania profili 
aluminiowych w związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania budynku bazy sprzętu 
na budynek produkcyjny na terenie zakładu ALIPLAST Sp. z o.o. przy ul. Moritza 3 w 
Lublinie.  
 Według informacji uzyskanych od Inwestora zaplecze techniczne maszyn, 
narzędzi i urządzeń w trakcie etapu realizacji inwestycji będzie zlokalizowane na terenie 
własnym Inwestora w środkowej części parceli. 
 Zmiana klimatu akustycznego będzie jednak miała charakter czasowy (na czas 
prowadzenia robót), nie kumulujący się w środowisku i lokalizujący się wokół skupionego 
frontu robót. Wykonawca prac powinien zadbać, by maszyny budowlane były technicznie 
sprawne (przez co hałas mechanizmów jest zminimalizowany) oraz nie powinien 
prowadzić robót w godzinach nocnych.  

Zakres prac jak i technologia budowlana są typowe i nie wnoszą zagrożeń do 
środowiska przyrodniczego i środowiska przebywania ludzi. 

Prowadzenie prac związanych z realizacją inwestycji spowoduje zainstalowanie się 
następujących źródeł hałasu: 
- maszyn budowlanych o poziomie hałasu 80-105 dB(A) 
- środków transportu samochodowego o poziomie hałasu ok. 102 dB(A) 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą pracowały maszyny i urządzenia 
technologiczne, używane w budownictwie maszyny robocze takie jak: koparko-spycharka, 
dźwig oraz środki transportu dowożące materiały budowlane - samochody 
samowyładowcze.  

Do analizy akustycznej przyjęto następujące poziomy hałasu:  
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- koparko-spycharka – 100 dB(A) 

- samochody dowożące materiały budowlane oraz beton – 102 dB(A)  

- dźwig samojezdny – 102 dB(A) 

Równoważny poziom mocy akustycznej dla czasu odniesienia i sumy źródeł hałasu 
określono z zależności: 

          LAwegi = 10 log 


n

i 1
100,1 LAwegi   [dB] 

 
Dla przyjętych założeń czasu pracy 6 godzin (w ciągu najbardziej niekorzystnych 8 

godzin pory dnia) dla wszystkich urządzeń równoważny poziom mocy akustycznej dla 
sumy źródeł wynosi 83,9 dB a następnie rozłożono na 4 zastępcze punktowe źródła 
dźwięku i otrzymano 77,9 dB dla pory dnia.  

 
Spadek ciśnienia akustycznego od źródeł hałasu przedstawiono graficznie na 

poniższym rysunku Nr 1.  
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Analizując powyższy rysunek stwierdza się, że dla odległości ok. 15 metrów od 

źródła dźwięku spadek ciśnienia akustycznego będzie na poziomie -31 dB. Tak więc 
odnosząc się do przeprowadzonych wstępnych obliczeń akustycznych stwierdza się, że w 
odległości ok. 15 m od źródeł hałasu poziom ciśnienia akustycznego nie będzie większy 
niż 55 dB.  

Biorąc pod uwagę odległość najbliższych istniejących budynków chronionych 
akustycznie od terenu inwestycji tj. 180 metrów (i więcej) przewiduje się, że etap realizacji 
inwestycji nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu dla tych 
budynków.  

Dla etapu realizacji inwestycji podstawowym sposobem ograniczenia hałasu będzie 
prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej przy użyciu sprzętu sprawnego 
technicznie, co spowoduje, że prace te nie będą wpływały na warunki akustyczne w 
środowisku.  
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Zaplecze maszyn należy zlokalizować w części parceli możliwie najdalej oddalonej 
od terenów chronionej akustycznie. Ruch maszyn budowlanych i samochodów 
ciężarowych prowadzić w porze dnia (600÷2200).  
 
 
Etap eksploatacji 
Cel i zakres analizy. 

Celem opracowania tego rozdziału jest analiza wpływu hałasu na środowisko, jaki 
może być emitowany z terenu Inwestycji.  

Zakres opracowania obejmuje obliczenia wielkości hałasu emitowanego przez 
poszczególne źródła hałasu stacjonarne i ruchome, zlokalizowane na terenie obiektu, oraz 
porównanie otrzymanych wyników z dopuszczalnymi poziomami hałasu dla terenów 
chronionych. 
 Przy analizie wykorzystano metodę opartą na zależności pomiędzy emisją dźwięku 
scharakteryzowaną przez równoważny poziom mocy akustycznej źródeł hałasu a imisją 
dźwięku w interesującym obszarze oddziaływania hałasu, scharakteryzowaną 
równoważnym poziomem dźwięku w siatce obliczeniowej.  
 
Akustyczna charakterystyka terenów w otoczeniu projektowanego przedsięwzięcia. 

Dla rozpatrywanego terenu, na mocy Uchwały nr 628/XXIX/2005 Rady Miasta 
Lublin z dnia 17 marca 2005r. z późniejszymi zmianami, uchwalony został plan 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem ww .planu zakład położony jest na 
obszarze przeznaczonym pod „Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej IV A48P1” o 
podstawowym przeznaczeniu pod lokalizację obiektów produkcyjnych o ograniczonej 
uciążliwości, nie stwarzających zagrożeń dla istniejącej w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkalnej.  
W otoczeniu planowanego budynku anodowni znajdują się: 

 w kierunku północno-zachodnim: ulica W. Moritza, za którą znajdują się budynki 
firmy Poczta Polska S.A. a w dalszej odległości zakład Dobroplast, ul. Vetterów 
oraz inne zakłady produkcyjno-handlowe, 

 w kierunku północnym: zakłady przemysłowe zlokalizowane w strefie przemysłowej: 
Europiek Sp. z o.o., Intrograf Lublin S.A., Ball Packaging Europe Lublin Sp. z o.o.  

 w kierunku południowo-wschodnim i wschodnim: ulica Banacha, dalej tereny 
rolnicze i zabudowa mieszkalna jednorodzinna, 

 w kierunku południowym i południowo-zachodnim: grunty orne, 
niezagospodarowane, za którymi zlokalizowana jest Aleja Wincentego Witosa. 

 Najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w odległości od 180 w kierunku 
południowo-wschodnim, ok. 200 metrów w kierunku wschodniej i od 260m w kierunku 
południowo-zachodnim od planowanego budynku.  
 
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. 
 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku tj. na terenach przeznaczonych do 
ochrony akustycznej określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Tekst jednolity Dz. 
U. 2014 nr 0 poz. 112). 
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Tabela.1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy 
źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków 
powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq, D  i LAeq, N, które to 
wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w 
odniesieniu do jednej doby.  

 
 
Zakres prac inwestycyjnych będzie się zamykał w granicach terenu Inwestora. 

Najbliższe tereny chronione akustycznie (IVA  44AG/MN) znajdujące się w otoczeniu 
Inwestycji od strony południowo – wschodniej  zakwalifikowano jako:   
 tereny mieszkaniowo usługowe, dla których kryteria hałasu przyjęto w wysokości: LAeq 

D - 55dB w porze dnia i LAeqN - 45dB w porze nocy (punkt 3d tabeli 1 załącznika do w/w 

rozporządzenia).  

 Budynki mieszkalne od strony południowo – zachodniej (w odległości ok. 260 i  280 
metrów od projektowanej hali) położone są na terenie oznaczonym na rysunku 
miejscowego planu symbolem IVA 47AG – tereny działalności gospodarczej. Teren 
aktywności gospodarczej nie należy do żadnej kategorii terenów chronionych, wobec 
czego nie obowiązują dla nich dopuszczalne poziomy hałasu. Zgodnie z art. 114 ustawy 
Prawo ochrony środowiska w przypadku gdy na terenach przeznaczonych do działalności 
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produkcyjnej, składowania i magazynowania znajduje się zabudowa mieszkaniowa, 
ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających 
właściwe warunki akustyczne w budynkach.  

Przedział czasu odniesienia równy jest 8 najmniej korzystnym godzinom dnia 
kolejno po sobie następującym i 1 najmniej korzystnej godzinie nocy. 

 
 
Założenia wyjściowe do obliczeń.  

Przedmiotem analizy akustycznej jest inwestycja polegająca na montażu instalacji 
do anodowania profili aluminiowych w związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania 
budynku bazy sprzętu na budynek produkcyjny na terenie zakładu ALIPLAST Sp. z o.o. 
przy ul. Moritza 3 w Lublinie.  

Informacje dotyczące urządzeń na obiekcie istniejącym przeanalizowano na 
podstawie „Karty informacyjnej przedsięwzięcia: Montaż instalacji malowania proszkowego 
oraz urządzeń do dekoracji profili aluminiowych w części magazynowej istniejącej hali 
produkcyjno – magazynowej zlokalizowanej przy ul. Wacława Moritza w Lublinie” oprac. w 
2016 r.  

Na terenie inwestycji wystąpią zasadniczo 3 grupy źródeł hałasu mających wpływ 
na wielkość emisji hałasu do środowiska. Pierwsza grupa są to źródła ruchome (pojazdy 
samochodowe), druga grupa są to źródła stacjonarne (urządzenia na dachu obiektu), 
trzecia grupa to obiekty technologiczne – źródła budynki.  
 
a) Źródła ruchome: 
Przewidywany ruch samochodów po terenie zakładu (po rozbudowie): 

 17 samochodów ciężarowych/dobę,  
 240 samochodów osobowych/dobę. 

 Ruch pojazdów ciężarowych na terenie inwestycji odbywać się będzie tylko w porze 
dnia. Ruch samochodów osobowych – pora dnia i pora nocy.  

Do obliczeń przyjęto, że na parkingach w ciągu dnia (w ciągu 8 najbardziej 
niekorzystnych godzin pory dnia) przyjedzie łącznie 80 samochodów osobowych. W porze 
nocy, w ciągu 1 najbardziej niekorzystnej godzinie pory nocy na teren inwestycji może 
przyjechać 24 samochody osobowe.  

W obliczeniach uwzględniono poruszanie się wózka widłowego na drogach 
wewnętrznych i w strefach załadunkowo- rozładunkowych. Czas pracy wózka widłowego 
do 3 godzin/dobę.  

Samochody osobowe będą pokonywać trasę 150÷500 metrów, co dla średniej 
prędkość poruszania się pojazdów osobowych na terenie inwestycji 15 km/h daje czas 
przejazdu 36,0÷120, sek.  Czas manewrowania na parkingach 10 sek. dla każdego 
pojazdu.  
 Na teren inwestycji przyjedzie w porze dnia 17 samochodów ciężarowych. Do 
obliczeń przyjęto, że wszystkie samochody przyjadą w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych 
godzin pory dnia. Samochody ciężarowe na terenie zakładu (przy uwzględnieniu wjazdu i 
wyjazdu oraz manewrowania w strefach dostaw) będą pokonywać trasę od 200÷520 
metrów, co dla średniej prędkość poruszania się pojazdów ciężarowych na terenie 
inwestycji 15 km/h daje czas przejazdu 48,0÷124,8 sek.   

Parametrem charakteryzującym zastępcze punktowe źródło dźwięku jest obliczony 
równoważnych poziom mocy akustycznej. Równoważny poziom mocy akustycznej A 
zastępczego punktowego źródła dźwięku (na trasach przejazdów samochodów na 
drogach wewnętrznych, zgodnie z instrukcją ITB 338/2008) określono z zależności: 
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1,0101log10  [dB] 

gdzie:  
LWeqn  – równoważny poziom mocy akustycznej dla n-tego pojazdu, dB  
LWn  – poziom mocy dla danej opcji ruchowej, dB  
ti  – czas trwania danej operacji ruchowej,   
N – liczba operacji ruchowych  czasie T  

          T -  czas oceny, dla którego oblicza się poziom równoważny, s  
 
Źródła dźwięku na parkingach i w strefach dostaw zamieniono na cztery 

podstawowe operacje, o uśrednionym położeniu w terenie:  
 dojazd do stanowiska parkingowego (samochody osobowe) lub strefy rozładunku 

(samochody dostawcze i ciężarowe), 
 hamowanie pojazdów  
 włączenie silnika, start, 
 odjazd. 

 
Dla każdej z tych sytuacji obliczono LAwegi źródeł zastępczych jako dane wyjściowe 

do analizy komputerowej. Równoważny poziom mocy akustycznej A zastępczego 
punktowego źródła dźwięku (na parkingach i w strefach dostaw zgodnie z instrukcją ITB nr 
311 z 1991) określono z zależności: 

        LAwegi = 10 log 1/T ( 


n

i
ti

1
 x 100,1 LAw  + tp x 100,1 LAp )  [dB] 

 
gdzie:  
 
LAwegi  -  równoważny poziom mocy akustycznej A zastępczego źródła hałasu, dB, 
ti - czas trwania hałasu o poziomie mocy akustycznej A równym LAw , min., 
T - normowy czas obserwacji dla źródeł hałasu przemysłowego: 
 • dla dnia T = 480 min., 
 • dla nocy T = 60 min.  
tp - łączny czas przerwy w działaniu źródeł hałasu, min., 
LAW - poziom mocy akustycznej A podczas działania źródła hałasu w czasie ti, 
LAp - poziom mocy akustycznej A podczas przerwy w działaniu źródeł hałasu, przyjmuje 
się LAp = 0 dB. 
 
Wyliczony sumaryczny (skumulowany) równoważny poziom dźwięku A (dla pory dnia) dla 
pojazdów samochodowych rozłożono na zastępcze punktowe źródła hałasu wg wzoru:  
LWn dla 1-ego ze źródeł punktowych zastępczych obliczono w wzoru:  
LWn = LW -10log n  
gdzie: 
 LW – poziom mocy akustycznej całego źródła powierzchniowego  
 n – liczba źródeł cząstkowych  
Obliczenia zostały wykonane w odpowiednich arkuszach kalkulacyjnych według 
powszechnie obowiązujących w matematyce hałasu wzorów. Wyniki obliczeń dla 
zastępczych punktowych źródeł dźwięku przedstawiono w tabeli nr 2.  
 
b) Źródła stacjonarne  

Stacjonarne źródła hałasu to: urządzenia instalacji wentylacji mechanicznej 
(wentylatory, agregaty chłodnicze, centrale wentylacyjne) i  klimatyzacji, której zadaniem 
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jest utrzymanie wewnątrz pomieszczeń odpowiednich warunków klimatycznych i sanitarno 
– higienicznych. Źródła stacjonarne są umiejscowione na dachach poszczególnych 
obiektów.  

 
c) Źródło budynek  

Głównym źródłem hałasu typu budynek jest budynek produkcyjno – magazynowy 
oraz budynek anodowni. Skumulowany poziom hałasu na wewnątrz obiektu jest różny w 
różnym miejscach hali. Średni poziom hałasu wewnętrznego na podstawie szeregu 
pomiarów wykonywanych na stanowiskach pracy w ramach kontroli warunków BHP 
wynosi 76,6 dB., do obliczeń przyjęto 80,0 dB.  

Konstrukcja ściany: płyta warstwowa, izolacyjność 29÷32 dB. Wypadkową 
izolacyjność dla ścian z otworami okiennymi i drzwiowymi przyjęto w wysokości 21 dB. 
Izolacyjność dachu (płyta warstwowa) 28 dB.  

Poziom dźwięku wewnętrznego dla każdej ze ścian budynku obliczono z wzoru:  
Lwew = Law + 10 log (1 / 2πr2 + 4/R) 
 
gdzie:  
r – odległość punktu obserwacji od źródła dźwięku  
R – stała akustyczna  
R = A/1- α 
A – chłonność akustyczna pomieszczeń 
A = α * Sc 
α – średni współczynnik pochłaniania dźwięku (przyjęto α = 0,15) 
Sc – całkowita powierzchnia pomieszczenia (ściany, sufit, podłoga)  
Obliczenia przeprowadzono w arkuszach kalkulacyjnych: 

Uzyskano wyniki dla  ścian – 75,2 dB i dachu - 73,3 dB.  
 
Rozmieszczenie stacjonarnych źródeł hałasu na poszczególnych obiektach przedstawiono 
w tabeli nr 2.  
 
Obiekty ekranujące - współczynniki odbicia : 

 dla ściany pełnych współczynnik odbicia przyjęto na poziomie 1,0  

 dla ściany z otworami (bramy, okna, drzwi) współczynnik odbicia przyjęto na 

poziomie 0,8  

 dla dachu współczynnik odbicia przyjęto na poziomie 1,0  

 
Tabela 2 Wyniki obliczeń równoważnego poziomu dźwięku dla grup pojazdów i urządzeń.  

  Sumarycznych  
równoważny 

poziom dźwięku 
dla grupy pojazdów 

i  urządzeń  

Liczba 
źródeł 

punktowych 

Wyliczone 
równoważne 

poziomy 
dźwięku A 

Nr źródła 

Pora 
dnia 
[dB] 

Pora 
nocy 
[dB] 

Pora 
dnia 
[dB] 

Pora 
nocy 
[dB] 

 

Obiekt kubaturowy – anodownia   

Wentylator dachowy  77,0 77,0 2 80,0 80,0 1÷2 
Wentylator dachowy  77,0 77,0 
Wentylator dachowy  77,0 77,0 2 80,0 80,0 3÷4 
Wentylator dachowy  77,0 77,0 
Wentylator dachowy  77,0 77,0 1 77,0 77,0 5 
Wentylator dachowy  77,0 77,0 1 81,3 81,3 6 
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  Sumarycznych  

równoważny 
poziom dźwięku 

dla grupy pojazdów 
i  urządzeń  

Liczba 
źródeł 

punktowych 

Wyliczone 
równoważne 

poziomy 
dźwięku A 

Nr źródła 

Pora 
dnia 
[dB] 

Pora 
nocy 
[dB] 

Pora 
dnia 
[dB] 

Pora 
nocy 
[dB] 

 

Wentylator dachowy  77,0 77,0  
Wentylator dachowy  75,5 75,5 
Wentylator dachowy  55,0 55,0 1 73,1 73,1 7 
Wentylator dachowy  73,0 73,0 
Wentylator dachowy  73,0 73,0 1 

 
75,1 75,1 8 

Wentylator dachowy  70,3 70,3 
Wentylator dachowy  62,0 62,0 
Wentylator dachowy  54,0 54,0 1 69,8 69,8 9 
Wentylator dachowy  53,0 53,0 
Wentylator dachowy  55,0 55,0 
Wentylator dachowy  54,0 54,0 
Wentylator dachowy  56,0 56,0 
Wentylator dachowy  56,0 56,0 

Obiekt kubaturowy – hala magazynowa i pomieszczenia socjalne  
Wentylator dachowy  82,0 82,0 4 82,0 82,0 10÷13 
Centrala wentylacyjna  77,2 77,2 1 77,5 77,5 14 
Agregat zewnętrzny chłodu  62,0 62,0 
Agregat zewnętrzny chłodu  60,0 60,0 
Agregat zewnętrzny chłodu  57,0 57,0 
Agregat zewnętrzny chłodu  57,0 57,0 
Agregat zewnętrzny chłodu  57,0 57,0 
Agregat zewnętrzny chłodu  57,0 57,0 1 61,8 61,8 15 
Agregat zewnętrzny chłodu  57,0 57,0 
Agregat zewnętrzny chłodu  57,0 57,0 
Centrala wentylacyjna  80,4 80,4 1 80,5 80,5 16 
Agregat zewnętrzny chłodu 65,0 65,0 
Centrala wentylacyjna  76,3 76,3 1 81,6 81,6 17 
Agregat zewnętrzny chłodu 57,0 57,0 
Wentylator dachowy 80,0 80,0 

Obiekt kubaturowy – hala główna  
Wentylator nawiewny  73,0 73,0 1 

 
81,6 81,6 18 

Wentylator nawiewny  73,0 73,0 
Wentylator nawiewny  73,0 73,0 
Wentylator nawiewny  73,0 73,0 
Wentylator wyciągowy  78,0 78,0 
Wentylator nawiewny  76,0 76,0 1 82,0 82,0 19 
Wentylator nawiewny  76,0 76,0 
Wentylator nawiewny  76,0 76,0 
Wentylator nawiewny  76,0 76,0 
Wentylator nawiewny  76,0 76,0 1 

 
82,0 82,0 20 

Wentylator nawiewny  76,0 76,0 
Wentylator nawiewny  76,0 76,0 
Wentylator nawiewny  76,0 76,0 
Centrala wentylacyjna 71,8 71,8 1 73,2 73,2 21 
Centrala wentylacyjna 67,6 67,6 
Centrala wentylacyjna 66,5 66,5 1 73,7 73,7 22 
Centrala wentylacyjna 66,5 66,5 
Centrala wentylacyjna 71,6 71,6 
Centrala wentylacyjna 88,0 88,0 1 91,1 91,1 23 
Centrala wentylacyjna 88,0 88,0 
Centrala wentylacyjna 71,6 71,6 
Centrala wentylacyjna 88,0 88,0 1 91,0 91,0 24 
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  Sumarycznych  

równoważny 
poziom dźwięku 

dla grupy pojazdów 
i  urządzeń  

Liczba 
źródeł 

punktowych 

Wyliczone 
równoważne 

poziomy 
dźwięku A 

Nr źródła 

Pora 
dnia 
[dB] 

Pora 
nocy 
[dB] 

Pora 
dnia 
[dB] 

Pora 
nocy 
[dB] 

 

Centrala wentylacyjna 88,0 88,0 
Centrala wentylacyjna 66,8 66,8 

Ruch pojazdów – strefy dostaw i parkingi 
Parkingi dla samochodów osobowych od 
strony południowo – zachodniej i 
zachodniej. Pora dnia 80 pojazdów, pora 
nocy 8 pojazdów. Czas manewrowania 10 
sek . dla każdego pojazdu.   

73,4 72,5 8 64,4 63,5 25÷32 

Parkingi dla samochodów osobowych od 
strony północno – wschodniej i wschodniej. 
Pora dnia: 112 pojazdów, pora nocy: 9 
pojazdów. Czas manewrowania 10 sek . dla 
każdego pojazdu.   

74,9 73,0 9 65,4 63,5 33÷41 

Samochody ciężarowe w strefie dostaw od 
strony południowej (plac manewrowy), oraz 
praca wózka widłowego. Pora dnia: 
samochody ciężarowe 8 poj. Czas 
manewrowania 30 sek. dla każdego 
pojazdu.  

79,2 - 2 76,2 - 42÷43 

Samochody ciężarowe w strefie dostaw od 
strony zachodniej (plac manewrowy), oraz 
praca wózka widłowego. Pora dnia: 
samochody ciężarowe 7 poj. Czas 
manewrowania 30 sek. dla każdego 
pojazdu.  

78,6 - 3 73,8 - 44÷46 

Samochody ciężarowe w strefie dostaw od 
strony wschodniej  (plac manewrowy), oraz 
praca wózka widłowego. Pora dnia: 
samochody ciężarowe 2 poj. Czas 
manewrowania 30 sek. dla każdego 
pojazdu.  

73,2 - 1 73,2 - 47 

Ruch pojazdów – źródła liniowe  
L1 – Samochody osobowe i ciężarowe na 
drodze wewnętrznej. Długość odcinka 23m, 
czas przejazdu (wjazd/wyjazd) 11,0 sek. 
Pora dnia: osobowe 96x2, ciężarowe 15x2 
poj.   Pora nocy: osobowe 12 poj.  

79,4 71,6 1 79,4 71,6 L1 

L2 – Samochody osobowe i ciężarowe na 
drogach wewnętrznych. Długość odcinka 
148 m, czas przejazdu (wjazd/wyjazd) 71,0 
sek. Pora dnia: osobowe 64x2, ciężarowe 
8x2. Pora nocy: osobowe 8.  

85,1 78,0 1 85,1 78,0 L2 

L3 – Samochody ciężarowe na drogach 
wewnętrznych. Długość odcinka 90 m, czas 
przejazdu (wjazd/wyjazd) 43,2 sek. Pora 
dnia: ciężarowe 8x2.  

80,8 - 1 80,8 - L3 

L4 – Samochody osobowe i ciężarowe na 
drogach wewnętrznych. Długość odcinka 
49 m, czas przejazdu 23,6 sek. 
(wjazd/wyjazd)  Pora dnia: osobowe 16x2, 
ciężarowe 7x2. Pora nocy: osobowe 2.  

78,3 67,2 1 78,3 67,2 L4 

L5 – Samochody osobowe i ciężarowe na 
drogach wewnętrznych. Długość odcinka 
150 m, czas przejazdu 72,0 sek. 

83,2 72,0 1 83,2 72,0 L5 
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  Sumarycznych  

równoważny 
poziom dźwięku 

dla grupy pojazdów 
i  urządzeń  

Liczba 
źródeł 

punktowych 

Wyliczone 
równoważne 

poziomy 
dźwięku A 

Nr źródła 

Pora 
dnia 
[dB] 

Pora 
nocy 
[dB] 

Pora 
dnia 
[dB] 

Pora 
nocy 
[dB] 

 

(wjazd/wyjazd)  Pora dnia: osobowe 16x2, 
ciężarowe 7x2. Pora nocy: osobowe 2. 
L6 – Samochody osobowe na drogach 
wewnętrznych. Długość odcinka 33 m, czas 
przejazdu 15,8 sek. (wjazd/wyjazd). Pora 
dnia: osobowe 16x2. Pora nocy: osobowe 
2.  

65,4 63,3 1 65,4 63,3 L6 

L7 – Samochody osobowe na drogach 
wewnętrznych. Długość odcinka 246 m, 
czas przejazdu 118,0 sek. (wjazd/wyjazd). 
Pora dnia: osobowe 16x2. Pora nocy: 
osobowe 2. 

74,2 74,2 1 74,2 74,2 L7 

L8 – Samochody osobowe i ciężarowe na 
drogach wewnętrznych. . Długość odcinka 
33 m, czas przejazdu 15,8 sek. 
(wjazd/wyjazd). Pora dnia: osobowe 96x2., 
ciężarowe 2x2, Pora nocy: osobowe 12. 

77,2 65,4 1 77,2 65,4 L8 

L9 – Samochody ciężarowe na drogach 
wewnętrznych. Długość odcinka 49 m, czas 
przejazdu 23,6 sek. (wjazd/wyjazd). Pora 
dnia: ciężarowe 2x2.  

72,1 - 1 72,1 - L9 

L10 – Samochody ciężarowe na drogach 
wewnętrznych. Długość odcinka 123 m, 
czas przejazdu 72,0 sek. (wjazd/wyjazd). 
Pora dnia: ciężarowe 2x2.   

77,0 - 1 77,0 - L10 

 
 

W obliczeniach uwzględniono ruch wszystkich pojazdów samochodowych wraz z 
przejazdem po terenie parceli przyjmując moce akustyczne poszczególnych manewrów 
samochodowych na podstawie danych literaturowych zbliżonych do danych Instytutu 
Ochrony Środowiska, podanych zawartych w Instrukcji ITB nr 338/2008.  
Przy analizie akustycznej wykorzystano następujące materiały:  
1. Instrukcja ITB 338/2008 Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Metoda określania emisji 

imisji hałasu przemysłowego w środowisku”. Warszawa 2008 r.  
2. Wytyczne dla służb ochrony środowiska w zakresie ochrony środowiska przed 

hałasem, MOSZNiL, Warszawa 1988 r. 
3. Instrukcji ITB nr 311. Metoda prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych 

źródeł powierzchniowych, Warszawa 1991 r.   
Źródła hałasu ruchome i stacjonarne oznaczono na mapach akustycznych dla pory 

dnia i dla pory nocy - zał. nr 7.  
 

 
Drgania i wibracje 

Funkcjonowanie inwestycji nie jest bezpośrednio związane z możliwością 
wystąpienia drgań czy też wibracji na terenie obiektu. Jest to zagadnienie szersze i 
dotyczy w zasadzie wszystkich przedsięwzięć w których używane są maszyny czy 
urządzenia. Celem wyeliminowania możliwości wystąpienia drgań czy wibracji należy je 
prawidłowo używać i serwisować. Podstawowymi przyczynami wystąpienia drgań czy 
wibracji od maszyn i urządzeń jest brak okresowych przeglądów technicznych, brak 
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regularnego smarowania mechanizmów i przekładni, złe ustawienie maszyny na podłożu, 
niewystarczające przymocowanie (stabilizacja) maszyny na podłożu (fundamencie), 
uszkodzone, nieprzykręcone bądź poluzowane osłony urządzenia. Są to przyczyny, które 
w sposób łatwy i szybki można usunąć, bądź przy prawidłowym użytkowaniu, 
konserwowaniu i serwisowaniu maszyn i urządzeń całkowicie je wyeliminować.  
 
Metody ochrony przed nadmiernym hałasem. 
Etap funkcjonowania inwestycji nie będzie powodował uciążliwości akustycznych przy 
założeniach przyjętych do analizy akustycznej. Ważne jest zapewnienie ponadto 
prawidłowe użytkowanie, konserwowanie i serwisowanie maszyn i urządzeń celem 
niedopuszczenia do powstania drgań czy wibracji na terenie obiektu.  
 
Założenia do analizy komputerowej – metoda prognozowania hałasu. 
 W celu obliczenia imisji hałasu przeprowadzono symulacje komputerowe w oparciu 
o program „LEQ Professional wersja 6-2015” – Prognozowane hałasu przemysłowego. 
Biuro Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych, 97-300 Piotrków 
Tryb., ul. Promienna 26.  
 Program „LEQ Professional wersja 6-2015” służy do prognozowania poziomu 
dźwięku wokół zakładów przemysłowych na podstawie danych teoretycznych lub 
empirycznych. Został on oparty o model obliczeniowy rozprzestrzenia się hałasu w 
środowisku zawartym w normie PN-ISO 9613-2 „Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas 
propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania” oraz Instrukcje Instytutu 
Techniki Budowlanej Nr 308 i 338. 

Norma ISO 9613-2 „Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji 
w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania” jest proponowana w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 
2014, poz. 1542) jako referencyjna obliczeniowa metoda oceny hałasu emitowanego do 
środowiska. 
 Prognozowanie imisji hałasu w sieci punktów recepcyjnych odbywa się na 
podstawie znajomości parametrów geometrycznych źródeł oraz ich mocy akustycznej 
określonej w sposób teoretyczny lub empiryczny jest zgodne z cytowaną normą. Pozwala 
to określić równoważny poziom dźwięku w wybranym punkcie na podstawie znajomości 
położeń źródeł, parametrów akustycznych tych źródeł, charakterystyki podłoża terenu, 
przy uwzględnieniu zjawisk ekranowania przez ekrany naturalne i urbanistyczne.  
 Obliczenia wykonano dla obszaru 650 x 450m., dla częstotliwości f–500 Hz, w 
siatce punktów obserwacji 10 x 10m. Obiekt pracować będzie całodobowo. Ruch 
pojazdów samochodowych osobowych - całodobowo, ciężarowych po terenie inwestycji 
odbywać się będzie tylko w porze dnia. Obliczenia przeprowadzono dla pory dnia i pory 
nocy.  
 Do przeprowadzenia obliczeń wykorzystano dane producenta (DTR) urządzeń oraz 
informacje od Inwestora w zakresie czasu pracy poszczególnych urządzeń (zarówno 
maszyn stacjonarnych jak również pojazdów). Wyniki odniesiono do wymogów zawartych 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Tekst jednolity Dz. U. 2014 nr 0 poz. 
112). 
 Dane wyjściowe do obliczeń wpływu hałasu na środowisko zebrano w poniższych 
tabelach (wydruk danych wejściowych z programu komputerowego „LEQ Professional 
wersja 6-2015”).  
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Dane do obliczeń – pora dnia  
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Dane do obliczeń – pora nocy 
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Analiza wyników. 
Z przeprowadzonej analizy i wykonanych obliczeń wynika, że etap eksploatacji 

Inwestycji przy przyjętych założeniach, danych i informacjach otrzymanych od Inwestora 
nie będzie stanowił zagrożenia pod względem akustycznym dla terenów chronionych 
akustycznie a tym samym budynków mieszkalnych w porze dnia jak i porze nocy.  

Najbliższe budynki mieszkalne chronione akustycznie (tereny mieszkaniowo 
usługowe)  znajdują się w otoczeniu Inwestycji od strony południowo – wschodniej  w 
odległości 180 m i więcej od projektowanej hali.  
 Budynki mieszkalne od strony południowo – zachodniej (w odległości ok. 260 i  280 
metrów od projektowanej hali) położone są na terenie oznaczonym na rysunku 
miejscowego planu symbolem IVA 47AG – tereny działalności gospodarczej. Teren 
aktywności gospodarczej nie należy do żadnej kategorii terenów chronionych, wobec 
czego nie obowiązują dla nich dopuszczalne poziomy hałasu. Zgodnie z art. 114 ustawy 
Prawo ochrony środowiska w przypadku gdy na terenach przeznaczonych do działalności 
produkcyjnej, składowania i magazynowania znajduje się zabudowa mieszkaniowa, 
ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających 
właściwe warunki akustyczne w budynkach.  

Z przeprowadzonej analizy akustycznej wynika, że zarówno w porze dnia jak i porze 
nocy dotrzymane będą na granicy terenów chronionych akustyczne (a tym samym przy 
budynkach mieszkalnych) wartości dopuszczalne, określone w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku(Tekst jednolity Dz. U. 2014 nr 0 poz. 112).  

Izofona o poziomie 55 dB dla pory dnia mieści się w granicach terenu Inwestora. 
Izofona o poziomie 45 dB dla pory nocy przebiega w maksymalnej odległości od kilku do 
kilkunastu metrów od granicy terenu Inwestora. Biorąc pod uwagę odległość najbliższych 
budynków mieszkalnych stwierdza się, że Inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia pod 
względem akustycznym dla tych budynków.  

W związku z tym, że na linii występowania najbliższej zabudowy mieszkaniowej nie 
występują inne zakłady, nie analizowano oddziaływań skumulowanych z innymi 
przedsięwzięciami.  

Graficzne przedstawienie wyników komputerowych obliczeń przedstawiono na 
mapie akustycznej dla pory dnia i dla pory nocy – zał. nr 7.  
                     

 
 

6.2.4. Oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne oraz na  
powierzchnię ziemi, w tym ruchy masowe ziemi 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie związane z posadowieniem obiektów 
kubaturowych na terenie istniejącego zakładu przemysłowego.  

A zatem planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na ruchy masowe 
ziemi.  

Ścieki przemysłowe z wydziału anodowni, w tym także ścieki porządkowe ze 
zmywania posadzki w pomieszczeniu anodowni i w magazynie chemicznym, a także 
odpływy z umywalek odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej poprzez 
własną podczyszczalnię ścieków – instalację neutralizacji. Instalacja odprowadzająca 
ścieki  wykonana będzie  z rur z tworzywa sztucznego chemoodpornego. 

Posadzka anodowni, magazynu chemikaliów, pomieszczeń pomocniczych, stacji 
wody „DEMI” będą posiadać  szczelną izolację, aby dobrze odizolować podłoże, grunt i 
zabezpieczyć przed przeciekami elektrolitów (soli, kwasów, ługów) do podłoża. Elektrolity 
te są silnie zdysocjowane i ich penetracja w głąb materiałów jest bardzo duża. Izolacja ta 
odprowadzi ewentualne wycieki do zagłębionych kanałów ściekowych poprowadzonych ze 
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spadkiem zapewniającym dobry spływ ścieków do dołków ściekowych usytuowanych w 
połowie długości kanałów ściekowych.  

Także podczyszczalnia ścieków zabezpieczona będzie szczelną wanną 
zabezpieczającą środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi wyciekami. 

Ze względu na to, że ścieki z planowanego przedsięwzięcia  nie będą 
odprowadzane bezpośrednio do wód, ani do ziemi ale do zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej, działalność Zakładu nie ma wpływu na środowisko gruntowo-wodne ani  
bezpośredniego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych dla jednolitej 
części wód powierzchniowych. Ścieki będą wprowadzane do rzeki Bystrzycy łącznie z 
innymi ściekami komunalnymi po oczyszczeniu w oczyszczalni ścieków Hajdów, która po 
modernizacji spełnia warunki określone w pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzanie 
ścieków do odbiornika. 

 
 

6.2.5. Oddziaływanie na krajobraz i biocenozy  
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie istniejącego zakładu 

przemysłowego. Ze względu na istniejące zagospodarowanie działki, nowa instalacja nie 
wpłynie na istniejący sposób zagospodarowania terenu. Planowane przedsięwzięcie wraz 
z istniejącymi obiektami stworzą  zwartą zabudowę przemysłową. 

 
 

6.2.6. Oddziaływanie na dobra materialne 
Nie przewiduje się negatywnych oddziaływań na znajdujące się w otoczeniu dobra 

materialne. Stosowne przyłącza wykonane zostaną w porozumieniu z dysponentami sieci, 
nie zagrażając ciągłości dostaw dla innych odbiorców. Wykorzystanie lokalnych dróg 
publicznych  dla potrzeb obsługi zakładu nie ograniczy ich dostępności dla innych 
użytkowników.  

 
 

6.2.7. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą 
dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 
 

W zasięgu oddziaływania planowanej  inwestycji nie znajdują się obiekty ujęte w 
rejestrze zabytków. W związku z tym nie wystąpi oddziaływanie na obiekty zabytkowe lub 
obiekty o znaczeniu kulturowym.  
 
 

6.2.8. 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 

Ze względu na znaczne oddalenie terenu przedsięwzięcia od najbliższych obszarów 
chronionych, obszarów Natura 2000 i korytarzy ekologicznych, nie wystąpią oddziaływania 
na te tereny.  
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6.2.9. Wzajemne oddziaływanie pomiędzy powyższymi elementami  
 
Wzajemne oddziaływanie pomiędzy elementami środowiska mogą w 

rozpatrywanym przypadku dotyczyć: 
 wpływu emisji zanieczyszczeń powietrza na stan gleby w rejonie zakładu, 
 wpływu czystości powietrza na jakość życia ludzi, zwierząt i roślin, 
 wpływu klimatu akustycznego na jakość życia ludzi i zwierząt. 
Wszystkie elementy środowiska istnieją wspólnie i nie ma inwestycji, która by nie 

powodowała oddziaływań na nie w sposób bezpośredni lub pośredni. Kwestią zasadniczą 
jest taki wybór rozwiązań projektowych, aby uciążliwości inwestycji, a tym samym 
ingerencja w środowisko, były jak najmniejsze. Omówiona w Raporcie technologia, 
rozwiązania projektowe, organizacyjne, spowodują że wzajemne oddziaływania między 
elementami, o których mowa w art. 66, lit. a-d ustawy ooś nie spowodują zagrożenia dla 
środowiska.  

Z przedstawionych analiz i obliczeń wynika, że planowana inwestycja nie będzie 
negatywnie wpływała na ludzi, świat roślinny i zwierzęcy, powierzchnię ziemi, powietrze, 
klimat akustyczny, dobra kultury i krajobraz. W związku z tym nie wystąpi wzajemne 
negatywne oddziaływanie pomiędzy tymi elementami.  
 
 

6.2.10. Oddziaływanie w wyniku realizacji lub likwidacji obiektu 
Likwidacja i ewentualna rozbiórka planowanego przedsięwzięcia lub jej wydzielonej 

części będzie musiała być poprzedzona sporządzeniem raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (wymagać będzie uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, a zatem i decyzji o 
uwarunkowaniach środowiskowych, której uzyskanie poprzedza przeprowadzenie 
postepowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko). 

Roboty rozbiórkowe nie będą wykraczały poza zakres typowych prac 
wykonywanych przy likwidacji obiektów przemysłowych. Główną uciążliwością będzie, 
podobnie jak w przypadku budowy hałas, zaś wytworzone podczas rozbiórki odpady będą 
mogły być prawie w całości wykorzystane w procesie odzysku.  

Na etapie robót rozbiórkowych konieczne jest zachowanie wymogów 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz przestrzeganie wymogów ochrony środowiska, 
szczególnie z zakresu gospodarki odpadami. W trakcie demontażu urządzeń 
technologicznych i obiektów budowlanych, będą powstawały znaczne ilości odpadów – 
głównie gruzu betonowego i ceramicznego, złomu, fragmentów izolacji, odpadów tworzyw 
sztucznych i drewna, które należy wykorzystać gospodarczo, utylizować lub składować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed demontażem wszystkie urządzenia oraz 
sieci dostawcze powinny być opróżniane z mediów a wszelkie osady i odpadowe 
substancje chemiczne usunięte z terenu zakładu oraz poddane utylizacji, bezpiecznej dla 
środowiska (neutralizacja chemiczna, degradacja termiczna). Przebieg procesu likwidacji 
powinien być monitorowany i dokumentowany, jako że odpowiedzialność za skutki 
obszarowego zanieczyszczenia środowiska, które mogą się ujawnić po likwidacji obiektu 
ponosi operator instalacji. Prowadzący instalację ponosi także odpowiedzialność za stan 
terenu po likwidacji obiektu, co jest równoznaczne z obowiązkiem rekultywacji przez 
wykonanie niwelacji, ewentualne wymiany wierzchniej warstwy gruntu, zabezpieczenia 
przed erozją przez obsianie i wysadzenie odpowiedniej roślinności.  
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6.2.11. Oddziaływanie w przypadku wystąpienia poważnej awarii 
Planowane przedsięwzięcie nie jest obiektem stwarzającym zagrożenie poważnej 

awarii przemysłowej ze względu na występowanie substancji niebezpiecznych, 
odpowiadającego kryteriom określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 
stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 
niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub 
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).  

W celu zapobiegania wystąpienia zagrożeniom i poważnym awariom, należy 
wszelkie prace związane z obsługą zakładu wykonywać zgodnie z przepisami BHP i 
ochrony przeciwpożarowej oraz dokonywać okresowych przeglądów instalacji i urządzeń 
technicznych zlokalizowanych na terenie gospodarstwa. 

Na terenie zakładu występują zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów 
i zasad bhp, możliwość porażenia prądem czy zranienia lub uszkodzenia ciała w związku z 
pracą na maszynach i przy różnego typu urządzeniach. Przed przystąpieniem do pracy 
pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie bhp. Inwestor zapewni odpowiednią 
odzież ochronną i środki ochrony osobistej jak również właściwe warunki mikroklimatyczne 
w pomieszczeniach. 

Odrębną grupę zagadnień stanowią zagrożenia pożarowe, awarie związane z 
eksploatacją urządzeń, awariami systemu zaopatrzenia w wodę, czy też braku prądu. Są 
to typowe zagrożenia mogące wystąpić dla tego typu inwestycji.  

Zakład posiada instrukcję postępowania na wypadek wystąpienia awarii.  
Na etapie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić zagrożenia związane z 

pracą sprzętu budowlanego. Dlatego też do prac budowlanych należy używać sprzęt 
sprawny technicznie. 
 

6.2.12. Oddziaływanie transgraniczne 
W oparciu o określone wyżej przewidywane oddziaływanie oraz lokalizację 

przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania oddziaływania transgranicznego.  
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7. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących 
oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótko-, średnio i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko  

 
Istnienie przedsięwzięcia Wykorzystania zasobów środowiska Emisja 

Konflikty 
społeczne Krajobraz Walory przyrodnicze 

Zapotrzebowanie na 
wodę i energię 

elektryczną 

Zajęcie części 
terenu pod 
zabudowę 

Odpady Powietrze 
atmosferyczne 

Klimat 
akustyczny 

Nie przewiduje 
się 

Planowane 
przedsięwzięcie nie 
oddziaływuje na 
krajobraz, gdyż jest 
zlokalizowane w 
realizowanym już 
budynku.  

Planowane 
przedsięwzięcie 
zlokalizowane jest poza 
obszarami objętymi 
ochroną w myśl ustawy 
z dnia 16 kwietnia 
2004r. o ochronie 
przyrody. 

Zapotrzebowanie 
realizowane będzie w 
ilościach i na zasadach 
określonych przez 
gestorów 
poszczególnych 
mediów. 
Wszystkie rodzaje 
powstających ścieków 
(przemysłowe, 
porządkowe i z 
umywalek przed 
wprowadzeniem do 
miejskiej kanalizacji 
sanitarnej będą 
poddane neutralizacji 
na własnych 
urządzeniach. 

Planowane 
przedsięwzięcie nie 
wymaga zajęcia 
terenu, gdyż jest 
zlokalizowane w 
realizowanym 
budynku.  

Negatywne, 
odwracalne 
oddziaływania 
bezpośrednie i 
pośrednie na 
środowisko 
gruntowo -wodne. 
Nie przewiduje 
się negatywnych 
oddziaływań przy 
prawidłowo 
prowadzonej 
gospodarce 
odpadami. 

Stałe 
bezpośrednie, 
wtórne. 
Negatywny wpływ 
na ludzi, florę i 
faunę ale jedynie 
w przypadku 
występowania 
przekroczeń 
dopuszczalnych 
norm stężeń – 
tutaj nie 
występuje.  

Stałe 
bezpośrednie, 
wtórne. 
Negatywny wpływ 
na ludzi i faunę 
ale jedynie w 
przypadku 
występowania 
przekroczeń 
dopuszczalnych 
norm 
akustycznych – 
tutaj nie 
występuje. 
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.  
  
7.1. Opis metod prognozowania zastosowanych przez 
Wnioskodawcę  
Przy opracowaniu niniejszego „Raportu...” zastosowane zostały następujące metody: 

 metoda inwentaryzacji sozologicznej w rozpoznaniu i określeniu komponentów 
środowiska naturalnego, 

 obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery substancjami gazowymi i pyłami 
przeprowadzono na programie EK100W ATMOTERM, wersja 5.0. EK100W 
jest narzędziem wspomagającym wykonanie pełnej analizy stanu 
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego spowodowanego emisją z 
zespołu emitorów punktowych, powierzchniowych i liniowych, projektowanych 
lub istniejących. Obliczenia są przeprowadzane zgodnie z referencyjną 
metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu określoną przez 
Ministerstwo Środowiska w rozporządzeniu z dnia 26 stycznia 2010 r. w 
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. 

 obliczenia imisji hałasu przeprowadzono w oparciu o program „LEQ 
Professional wersja 6” – Prognozowane hałasu przemysłowego. Biuro Studiów 
i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych, 97-300 Piotrków 
Tryb., ul. Promienna 26. Program „LEQ Professional wersja 6” służy do 
prognozowania poziomu dźwięku wokół zakładów przemysłowych na 
podstawie danych teoretycznych lub empirycznych. Został on oparty o model 
obliczeniowy zawarty w normie PN-ISO 9613-2 oraz Instrukcje Instytutu 
Techniki Budowlanej Nr 308 i 338. Prognozowanie imisji hałasu w sieci 
punktów recepcyjnych odbywa się na podstawie znajomości parametrów 
geometrycznych źródeł oraz ich mocy akustycznej określonej w sposób 
teoretyczny lub empiryczny jest zgodne z cytowaną normą. Pozwala to 
określić równoważny poziom dźwięku w wybranym punkcie na podstawie 
znajomości położeń źródeł, parametrów akustycznych tych źródeł, 
charakterystyki podłoża terenu, przy uwzględnieniu zjawisk ekranowania przez 
ekrany naturalne i urbanistyczne. 

 
 
 
8. 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  

 
Celem zminimalizowania uciążliwości wynikających z etapu realizacji oraz 

funkcjonowania planowanej linii do anodowania profili aluminiowych  wraz z 
infrastrukturą techniczną, proponuje się następujące rozwiązania: 
 
Na etapie realizacji: 

 wykorzystanie w pracach montażowych i transporcie materiałów i surowców, a 
także wyposażenia, maszyn roboczych i pojazdów transportowych, które z 
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uwagi na nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne posiadają stosunkowo niski 
poziom mocy akustycznej, 

 na etapie prowadzonych prac montażowych w hali montażu winny się 
znajdować wyłącznie maszyny robocze i sprzęt, który jest  niezbędny w 
prowadzonych na bieżąco pracach, 

 w ramach prowadzonych prac, należy poddawać ogólnym oględzinom pojazdy 
wjeżdżające na teren realizacji inwestycji, aby wyeliminować ewentualne 
sytuacje stwarzające zagrożenie związane z zanieczyszczeniem podłoża 
substancjami ropopochodnymi (olejami, smarami), na skutek wycieków, 

 w czasie prowadzonych prac montażowych, wyznaczone zostaną miejsca 
selektywnego magazynowania wytwarzanych odpadów, które zostaną 
należycie urządzone i oznakowane. Powstające odpady będą przekazywane 
do odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznym podmiotom, posiadającym 
uregulowany stan forlano-prawny w ww. zakresie, 

 prace montażowe prowadzone będą wyłącznie w porze dnia, 
 na ścianach wewnątrz anodowni, stacji wody DEMI, neutralizatora ścieków, 

laboratorium do wys. 2,0 m na wykonanym tynku położyć wykładziny 
chemoodporne (laminat chemoodporny), 

 posadzkę w anodowni, magazynie chemikaliów, stacji wody DEMI i 
pomieszczeniu urządzeń pomocniczych wykonać metodą wylewkową 
materiałami kwaso-ługoodpornymi, lub zabezpieczyć wykładzinami PVC, 

 posadzkę w miejscu usytuowania wanien uszczelnić i wykonać ze spadkiem 
zapewniającym spływ w kierunku kanału wykonanego na całej długości linii 
wanien, 

 wzdłuż linii wanien, przy ścianach wykonać w zagłębieniu kanały ściekowe ze 
spadkiem zapewniającym dobry spływ ścieków do dołków ściekowych 
usytuowanych w połowie długości kanałów ściekowych, 

 pod oczyszczalnią ścieków wykonać szczelna wannę na ewentualne przecieki  
neutralizowanych elektrolitów (soli, kwasów, ługów). 

 
Na etapie funkcjonowania 
 ściśle przestrzegać przyjętej technologii anodowania, 
 prowadzenie właściwej gospodarki wytwarzanymi odpadami: odpady 

gromadzone i przechowywane będą selektywnie, miejsce gromadzenia 
każdego z odpadów będzie wydzielone i urządzone w sposób gwarantujący 
bezpieczne magazynowanie oraz uniemożliwiający dostęp osób postronnych, 
zebrane odpady przekazywane będą uprawnionemu podmiotowi 
posiadającemu pozwolenie na gospodarowanie odpadami, 

 utrzymywanie na wysokim poziomie higieny i porządku w anodowni, 
magazynie chemikaliów, stacji wody DEMI, pomieszczeniu urządzeń 
pomocniczych i oczyszczalni ścieków. 
 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy oddziaływania na środowisko, realizacja i 
eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga kompensacji przyrodniczej.  
 
9. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą 
wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 
środowiska 

Proces technologiczny anodowego utleniania aluminium i jego stopów 
opracowany został na podstawie procesu technologicznego i składników (surowców) 
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chemicznych do kąpieli - firmy P.H. "Alufinish Polska" Sp. z o. o. Sp.K. oraz 
dokumentacji rysunkowej linii anodowania Nordic Aluminium Oyj-Pikkala. Proces ten 
jest nowoczesny i spełnia wymagania znaku jakości dla anodowania QUALANOD, 
przy zastosowaniu obowiązujących norm. 
Projektowaną technologię cechują:  

 obniżone temperatury odtłuszczania,  
 trawienie z jednoczesnym satynowaniem t.j. równomiernym wygładzaniem 

powierzchni (oszczędność na zużyciu energii elektrycznej).  
 
Zgodnie z przepisami art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo 

ochrony środowiska technologia stosowana w instalacji spełniać będzie  poniższe 
wymagania:  

- energia wykorzystywana będzie efektywnie, 
 - stosowane będą substancje o małym potencjale zagrożeń,  
- zapewnione zostanie racjonalne zużycie wody, surowców i paliw,  
- zastosowane zostaną małoodpadowe technologie anodowania,   
- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji określono w „Raporcie…”.  
Stosowana technologia wykorzystuje porównywalne procesy i metody, które 

stosowane są w skali przemysłowej anodowania aluminium. 
W planowanym procesie energia wytwarzana oraz wykorzystywana będzie w 

sposób efektywny. W planowanym procesie technologicznym, stosowane materiały, 
surowce i paliwa oraz woda zużywane będą racjonalnie. Stosowana technologia jest 
technologią małoodpadową. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń oraz hałasu, a w 
tym zasięgi oddziaływania, przedstawiono w materiałach załączonych do „Raportu...”. 
W procesach anodowania aluminium, będą zastosowane najnowocześniejsze 
osiągnięcia technologiczne i techniczne, uzyskane w wyniku postępu naukowo - 
technicznego. Ww. stan niewątpliwie przyczyni się do ograniczenia negatywnego 
oddziaływania zakładu na środowisko.   

 
 
 
10. Odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z 
dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji 
przedsięwzięcia. 
 
10.1. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunki 
         korzystania z wód regionu wodnego 

Omawiany zakład zlokalizowany jest w zlewni rzeki Bystrzycy w zlewni Wisły 
Środkowej.  

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły szczegółowo 
określa rozporządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków 
korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły (Dz. Urzędowy Województwa 
Lubelskiego z 2015 r. poz. 1284).  

Zgodnie z „Warunkami korzystania…” celem środowiskowym dla rzeki rz. 
Bystrzycy od zbiornika Zemborzyckiego do ujścia PLRW20001524699  jest 
osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej 
dobrego stanu chemicznego wód.  Dla tej JCWP określona jest derogacja 4(4) – 1. 
Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność 
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przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań 
technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW. 
 Natomiast dla wód podziemnych celem środowiskowym jest utrzymanie 
obecnego stanu ilościowego i chemicznego wód. 
       Rozwiązania projektowe gospodarki wodnościekowej planowanego 
przedsięwzięcia polegające na podczyszczaniu przez neutralizację odprowadzanych 
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych i socjalno-bytowych 
nie narusza określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Wisły” celów środowiskowych określonych dla wód powierzchniowych i podziemnych. 
 
 
 
10.2. Plan zarządzania ryzykiem powodziowym 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi 
ryzykiem powodziowym.  

 
 

10.3. Plan przeciwdziałania skutkom suszy 
Aktualnie brak jest planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym 
Środkowej Wisły.  
 
 
10.4. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
Zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych tereny 
aglomeracji powinny osiągnąć określony procent skanalizowania do roku 2015. W 
przypadku aglomeracji Lublin jest to 98%. ALIPLAST Sp. z o.o. w Lublinie leży na 
terenie aglomeracji Lublin, która zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania KPOŚK na 
koniec roku 2012 osiągnęło 96,6 % skanalizowania. Ścieki z Zakładu odprowadzane 
są do sieci kanalizacji sanitarnej, Zakład nie ma wpływu na osiągnięcie celów 
określonych w KPOŚK. 

 
 
11. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest 
ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie 
granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia 
terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych 
i sposób korzystania z nich  

W oparciu o wykonaną analizę oddziaływania na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia, stwierdza się, że zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dział IX, Rozdział 3, art. 135 pkt 1), nie ma konieczności 
i potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania. 

 

 

12. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z 
planowanym przedsięwzięciem 

Wyniki przeprowadzonych analiz oddziaływań wskazują, że planowane 
przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało ponadnormatywnie na tereny sąsiadujące. 
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W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych w związku z 
eksploatacją Inwestycji. 

Przyjęte rozwiązania technologiczne i techniczne omawianej inwestycji są 
zgodne z najnowszymi rozwiązaniami istniejącymi na rynku, dzięki czemu w 
maksymalny sposób ograniczają uciążliwość inwestycji na ludzi i otaczające 
środowisko. Z uwagi na fakt, że oddziaływanie na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia nie wykracza poza granice działki należącej do Inwestora, a 
prowadzona działalność nie koliduje z interesami właścicieli działek znajdujących się 
sąsiedztwie planowanej inwestycji, nie przewiduje się występowania konfliktów 
społecznych. 

 
 

13. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji lub 
użytkowania, w szczególności na formy ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 
ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych 
 

Monitoring emisji do powietrza 

Zakład nie ma obowiązku prowadzenia pomiarów emisji zanieczyszczeń do 
powietrza dla instalacji do anodowania, na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 30 października  2014 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1542). 

Zakład zobowiązany jest wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska, w 
związku z czym należy monitorować proces technologiczny poprzez prowadzenie 
ewidencji zużywanych surowców oraz ewidencjonowanie czasu pracy instalacji. 
 
Monitoring hałasu                                      
 Poprzez wykonywanie okresowych badań kontrolnych poziomu hałasu 
przenikającego z instalacji zakładu do środowiska w okresach – jeden raz na dwa 
lata, a także po każdych istotnych modernizacjach urządzeń emitujących hałas lub 
zmianach procedury pracy instalacji.  
 Pomiary  powinny być wykonywane zgodnie z metodyką referencyjną 
wynikającą z obowiązujących przepisów przez podmiot posiadający odpowiedni 
certyfikat akredytacyjny.  
 
Monitoring pobranej wody i ilości odprowadzanych ścieków 
Regularnie odczytywać wielkość poboru wody z wodociągu miejskiego.  
 
Monitoring gospodarki odpadami 
Ilość poszczególnych odpadów wytworzonych na terenie zakładu należy 
monitorować na podstawie prowadzonych kart ewidencji odpadów. Zgodnie z 
obowiązującym prawem należy co roku sporządzać zestawienie danych o ilości 
wytworzonych odpadów i przekazać do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. 
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Monitoring zużycia energii elektrycznej oraz innych surowców 
Proponuje się prowadzenie monitoringu ilości zużywanej energii elektrycznej, wody 
oraz innych surowców wykorzystywanych podczas produkcji. Pozwoli to na szybkie 
wykrycie nadmiernego i nieracjonalnego zużycia. 

 
 

14.  Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub 
luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano podczas opracowania 
raportu 

Podczas opracowania „Raportu o oddziaływaniu na środowisko...” nie 
napotkano trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy.  

 
 

 
15. Streszczenie Raportu w języku niespecjalistycznym 

 
Przedmiotem opracowania jest Raport o oddziaływaniu na środowisko 

przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji do anodowania profili 
aluminiowych w związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania budynku bazy 
sprzętu na budynek produkcyjny na terenie zakładu   ALIPLAST Sp. z o.o. przy ul. 
Moritza 3 w Lublinie.   

Planowana instalacja usytuowana zostanie w budynku będącym aktualnie w 
trakcie budowy. Budynek usytuowany jest na działce nr 59/4 i częściowo na działce 
59/3. Przedmiotowe działki stanowią własność Inwestora zakładu   ALIPLAST Sp. z 
o.o.  
W otoczeniu planowanego budynku anodowni znajdują się: 

 w kierunku północno-zachodnim: ulica W. Moritza, za którą znajdują się 
budynki firmy Poczta Polska S.A. a w dalszej odległości zakład Dobroplast, ul. 
Vetterów oraz inne zakłady produkcyjno-handlowe, 

 w kierunku północnym: zakłady przemysłowe zlokalizowane w strefie 
przemysłowej: Europiek Sp. z o.o., Intrograf Lublin S.A., Ball Packaging 
Europe Lublin Sp. z o.o.  

 w kierunku południowo-wschodnim i wschodnim: ulica Banacha, dalej tereny 
rolnicze i zabudowa mieszkalna jednorodzinna, 

 w kierunku południowym i południowo-zachodnim: grunty orne, 
niezagospodarowane, za którymi zlokalizowana jest Aleja Wincentego Witosa. 
 

 Najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w odległości od 180 w kierunku 
południowo-wschodnim i od 260m w kierunku południowo-zachodnim od 
realizowanego budynku, w którym zamontowana będzie linia do anodowania profili 
aluminiowych.  

OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi 

ochroną na podstawie ustawy o ochronie środowiska i obszarami korytarzy 
ekologicznych. 
Najbliższe obszary NATURA 2000: 
- PLH 06 00 96 Bystrzyca Jakubowicka, w odległości ok. 5,5 km w kierunku 
północnym,  
- PLH 06 00 21 Świdnik, w odległości ok. 3,5 km w kierunku wschodnim.    
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Najbliższe Obszary Chronionego Krajobrazu: 
-     OChK Dolina Ciemięgi, w odległości ok. 8,0 km w kierunku północnym 
-     Czerniejowski OChK w odległości ok. 6,0 km w kierunku południowym. 
 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi 
ochroną na podstawie ustawy o ochronie środowiska i obszarami korytarzy 
ekologicznych. 
 Pod względem geomorfologicznym teren planowanej inwestycji położony jest 
w obrębie Płaskowyżu Świdnickiego, charakteryzującego się mało urozmaiconą 
rzeźbą terenu.  
 Analizowany zakład zlokalizowany jest w zlewni rzeki Bystrzycy w Lublinie, 
dopływu rz. Wieprz. Zlewnie te leżą w dorzeczu rz. Wisły. Zgodnie z Planem 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. Nr 49/2011, poz. 549) 
JCWP rz. Bystrzyca od zbiornika Zemborzyckiego do ujścia posiada kod 
PLRW20001524699. Jest to typ JCWP - średnia rzeka wyżynna – wschodnia i 
posiada status naturalna część wód.  
  
           Teren zakładu znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych (GZWP) nr 406 „Zbiornik Niecka Lubelska (Lublin)”. Głównym 
wodonośćcem obszaru, są szczelinowe i szczelinowo-porowe utwory kredy górnej, 
położone na głębokości ok. 85 m ppt.  Wg Planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Wisły, Lublin znajduje się na obszarze JCWPd 107 (wg nowego 
podziału JCWPd89).  

Teren przewidziany pod inwestycję ma charakter krajobrazu typowo 
przemysłowego i już obecnie jest zagospodarowany obiektami przemysłowymi 
Inwestora (istniejące hale produkcyjne i dobudowywana hala).  Z tego względu brak 
tu jest cennych okazów flory i fauny.  

 
 

WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Rozważany był wariant sposobu postępowania z powstającymi w produkcji 

ściekami z procesu płukania. Rozważano wariant przekazywania ich bezpośrednio 
jako odpadu lub oczyszczanie ich przed wprowadzaniem do kanalizacji sanitarnej.  

 Jednakże biorąc pod uwagę ograniczenie oddziaływania na środowisko oraz 
uwarunkowania ekonomiczne Inwestor podjął decyzję o wykorzystaniu 
realizowanego budynku i montaż własnych urządzeń neutralizujących ścieki (własna 
podczyszczalnia ścieków).  
 

WODA 
Zaopatrzenie w wodę oparte będzie na poborze wody z sieci miejskiej. 
Zapotrzebowanie na wodę na cele przemysłowe i socjalno-bytowe wynosi 
                                            Qśr h = 10,0 m3/h. 
 
 

ŚCIEKI 
Z wydziału anodowni odprowadzane będą ścieki przemysłowe i ścieki bytowe.  
Powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej, przy czym 
powstające ścieki przemysłowe neutralizowane będą na własnych urządzeniach 
neutralizacyjnych (podczyszczalnia ścieków). 
 Łączna ilość odprowadzanych ścieków wynosi: 
                                             Qśr h = 10,0 m3/h. 
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Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zmian w ilości i sposobie 
odprowadzania wód opadowych.  
 

EMISJA ZANIECZYSZCZEN DO POWIETRZA 
Działalność zakładu powodować będzie emisję zanieczyszczeń gazowych i 

pyłowych z następujących źródeł: 
 Emisja z procesów technologicznych (malowanie proszkowe, anodowanie) 

oraz procesów przygotowawczych (przygotowanie powierzchni przed 
malowaniem, śrutowanie) 

 Emisja ze spalani gazu ziemnego na potrzeby technologiczne (suszarki, piece 
do utwardzania farb proszkowych, piec do dekoracji aluminium) i grzewcze. 

 Emisja z napełniania silosów do magazynowania wapna.  
 Emisja ze spalania paliw w silnikach pojazdów obsługujących zakład i 

parkujących na terenie zakładu.   
Obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery, spowodowanego oddziaływaniem 

na środowisko wszystkich źródeł na terenie zakładu po realizacji planowanego 
przedsięwzięcia wykazały, że analizowany zakład spełniać będzie normy 
obowiązujące w zakresie ochrony powietrza dla emitowanych zanieczyszczeń. 
Emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł emisji, nie 
spowoduje przekraczania standardów jakości powietrza określonych w: 

 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr  0, poz. 1031).  

 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 
87). 

 
EMISJA HAŁASU 

Z przeprowadzonej analizy i wykonanych obliczeń wynika, że etap eksploatacji 
Inwestycji przy przyjętych założeniach, danych i informacjach otrzymanych od 
Inwestora nie będzie stanowił zagrożenia pod względem akustycznym dla terenów 
chronionych akustycznie a tym samym budynków mieszkalnych w porze dnia jak i 
porze nocy.  

Najbliższe budynki mieszkalne chronione akustycznie (tereny mieszkaniowo 
usługowe)  znajdują się w otoczeniu Inwestycji od strony południowo – wschodniej  w 
odległości 180 m i więcej od projektowanej hali.   

Z przeprowadzonej analizy akustycznej wynika, że zarówno w porze dnia jak i 
porze nocy dotrzymane będą na granicy terenów chronionych akustyczne (a tym 
samym przy budynkach mieszkalnych) wartości dopuszczalne, określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku(Tekst jednolity Dz. U. 2014 nr 0 
poz. 112).  

Izofona o poziomie 55 dB dla pory dnia mieści się w granicach terenu 
Inwestora. Izofona o poziomie 45 dB dla pory nocy przebiega w maksymalnej 
odległości od kilku do kilkunastu metrów od granicy terenu Inwestora. Biorąc pod 
uwagę odległość najbliższych budynków mieszkalnych stwierdza się, że Inwestycja 
nie będzie stanowiła zagrożenia pod względem akustycznym dla tych budynków.  
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W związku z tym, że na linii występowania najbliższej zabudowy 
mieszkaniowej nie występują inne zakłady, nie analizowano oddziaływań 
skumulowanych z innymi przedsięwzięciami.  

 
 

 
ODPADY 

Wytwarzane na wydziału anodowni odpady, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, będą gromadzone w sposób selektywny, a następnie przekazywane 
specjalistycznym firmom.  
W celu spełnienia wymogów w zakresie postępowania z odpadami zamierza się 
przyjąć następujące zasady: 

 Prowadzone będą następujące działania mające na celu minimalizację 
powstawania odpadów: kupowanie środków w większych zbiorczych 
opakowaniach (minimalizacja ilości powstających opakowań), efektywne 
wykorzystanie surowców i ograniczanie strat w produkcie, zapobieganie 
uszkodzeniom opakowań, palet, kontenerów itp. 

 Odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą w miejscach do tego 
przeznaczonych, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom 
zewnętrznym posiadającym zezwolenia na gospodarowanie poszczególnymi 
rodzajami odpadów.  
Odpady opakowaniowe oraz zużyte urządzenia przekazywane będą do 
recyklingu. 

 Odpady zaliczane do niebezpiecznych będą przechowywane w wyznaczonych 
miejscach, w szczelnych beczkach lub pojemnikach  zabezpieczających przed 
ich przypadkowym rozproszeniem do czasu ich przekazania odbiorcom.  

 Prowadzony będzie monitoring wytwarzanych i przekazanych odpadów w 
kartach ewidencji odpadów zgodnych ze wzorami określonymi przez Ministra 
Środowiska. 

 Miejsca magazynowania odpadów, place i drogi komunikacyjne utrzymywane 
będą w czystości i porządku.  

 
 

AWARIA PRZEMYSŁOWA 
Planowane przedsięwzięcie nie jest obiektem stwarzającym zagrożenie 

poważnej awarii przemysłowej ze względu na występowanie substancji 
niebezpiecznych, odpowiadającego kryteriom określonym w rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w 
zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu 
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 138). 

 
 

PORÓWNANIE PROPNOWANEJ TECHNOLOGII Z PRZEPISAMI ART. 143 
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Zgodnie z przepisami art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo 
ochrony środowiska technologia stosowana w instalacji spełniać będzie  poniższe 
wymagania:  

- energia wykorzystywana będzie efektywnie, 
 - stosowane będą substancje o małym potencjale zagrożeń,  
- zapewnione zostanie racjonalne zużycie wody, surowców i paliw,  
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- zastosowane zostaną małoodpadowe technologie anodowania,   
- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji określono w „Raporcie…”.  
Stosowana technologia wykorzystuje porównywalne procesy i metody, które 

stosowane są w skali przemysłowej anodowania aluminium.  
W planowanym procesie energia wytwarzana oraz wykorzystywana będzie w 

sposób efektywny. W planowanym procesie technologicznym, stosowane materiały, 
surowce i paliwa oraz woda zużywane będą racjonalnie. Stosowana technologia jest 
technologią małoodpadową. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń oraz hałasu, a w 
tym zasięgi oddziaływania, przedstawiono w materiałach załączonych do „Raportu...”. 
W procesach anodowania aluminium, będą zastosowane najnowocześniejsze 
osiągnięcia technologiczne i techniczne, uzyskane w wyniku postępu naukowo - 
technicznego. Ww. stan niewątpliwie przyczyni się do ograniczenia negatywnego 
oddziaływania zakładu na środowisko.   

 
 

MONITORING 
Monitoring emisji do powietrza 

Poprzez prowadzenie ewidencji zużywanych surowców oraz 
ewidencjonowanie czasu pracy instalacji. 
 
Monitoring hałasu                                      
 Poprzez wykonywanie okresowych badań kontrolnych poziomu hałasu 
przenikającego z instalacji zakładu do środowiska w okresach – jeden raz na dwa 
lata, a także po każdych istotnych modernizacjach urządzeń emitujących hałas lub 
zmianach procedury pracy instalacji.   
 
Monitoring pobranej wody i ilości odprowadzanych ścieków 
Regularnie odczytywać wielkość poboru wody z wodociągu miejskiego.  
 
Monitoring gospodarki odpadami 
Na podstawie prowadzonych kart ewidencji odpadów. Zgodnie z obowiązującym 
prawem należy co roku sporządzać zestawienie danych o ilości wytworzonych 
odpadów i przekazać do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. 
 
Monitoring zużycia energii elektrycznej oraz innych surowców 
Proponuje się prowadzenie monitoringu ilości zużywanej energii elektrycznej, wody 
oraz innych surowców wykorzystywanych podczas produkcji. Pozwoli to na szybkie 
wykrycie nadmiernego i nieracjonalnego zużycia. 
 

Podczas opracowania „Raportu o oddziaływaniu na środowisko...” nie 
napotkano trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy.  
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16. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu 
 
1. Informacje uzyskane od Inwestora. 
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. 

U. z 2017 r.  poz. 519). 
3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1405). 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1987). 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 z 2010r. 
poz. 87).  

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1031).  

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r.  w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 
pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542). 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., 
poz. 112). 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia  2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70). 

12. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 
r. poz. 1757). 

13. Rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania 
z wód regionu wodnego Środkowej Wisły (Dziennik Urzędowy Województwa 
Lubelskiego, 2015 r. 

14.  Ekologiczny system obszarów chronionych Miasta Lublin, a miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. Szymon Chmielewski, Anna Łukasik, Paulina 
Owczarek. Teledetekcja Środowiska 49. Warszawa 2013. 
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17. Spis załączników  
 

1. Orientacja 
2. Mapa zagospodarowania terenu. 
3. Mapy obszarów chronionych.  
4. Informacja o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza. 
5. Wydruki obliczeń komputerowych rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w 

powietrzu. 
6. Izolinie stężeń zanieczyszczeń. 
7. Mapy akustyczne. 
8. Oświadczenie kierującego zespołem autorów Raportu.  
9. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. 

 
 
 

 


