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I. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI 

ZAWARTYCH W RAPORCIE 

 

Niniejsze opracowanie stanowi Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia 

polegającego na: 

➢ przetwarzaniu odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej i  kolejowej, 

➢ przetwarzaniu odpadów metali żelaznych pochodzących z demontażu infrastruktury 

kolejowej i akcesoriów kolejowych, 

➢ prowadzeniu punku do zbierania, w tym przeładunku: 

a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

b) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem 

odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane. 

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na 

rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie 

poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 

Dokumentacja została opracowana w celu uzyskiwania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jako załącznika do zezwolenia na zbieranie 

i przetwarzanie odpadów.  

Wnioskodawcą ubiegającym się o uzyskanie decyzji środowiskowej jest: 

EMEX Emil Krawczyński 

ul. Aleksandra Puszkina 76 

92-516 Łódź 

Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie dwóch działek: działki nr ewid. 345/9 

o powierzchni 2,7404 ha oraz działki nr ewid. 345/5 o powierzchni 0,4408 ha, zlokalizowanych 

w miejscowości Ignaców 89C, gm. Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie. 

Analizowane działki znajdują się na terenie oznaczonym na GPZP symbolem 4PU – o 

przeznaczeniu podstawowym pod obiekty produkcyjne, bazy, składy, magazyny oraz zabudowę 

usługową. 

We wskazanej lokalizacji Przedsiębiorstwo EMEX Emil Krawczyński zajmuje się prowadzeniem, 

działalności związanej z: 

 zbieraniem i transportem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. 

 magazynowaniem zebranych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne – 

magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów metodą odzysku R13; 

 wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych w ilości poniżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych oraz 

poniżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. 

 

Warunki użytkowania terenu w fazie realizacji oraz eksploatacji zakładu, ulegną nieznacznym 

zmianom w stosunku do stanu obecnego (teren zabudowany w rejonie przedsięwzięcia). 

Na terenie inwestycyjnym nie stwierdzono występowania gatunków roślin naczyniowych objętych 

prawną ochroną gatunkową.  Nie odnotowano występowania grzybów i porostów objętych prawną 

ochroną gatunkową. Na analizowanym terenie oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują 

formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 
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W bezpośrednim sąsiedztwie i w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary, na 

których obowiązują zaostrzone normy w zakresie stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza 

(parki narodowe, leśne kompleksy promocyjne). 

Wnioskowana inwestycja nie leży w granicach obszarów ograniczonego użytkowania, osuwania się 

mas zmiennych oraz obszarów podlegających ochronie z tytułu obowiązujących przepisów o 

ochronie dóbr kultury, gruntów rolnych i leśnych oraz zasobów wodnych.  

W otoczeniu przedsięwzięcia brak jest ośrodków, których zadaniem jest ochrona cennych gatunków 

roślin i zwierząt. W strukturze przestrzennej analizowanego terenu (w zasięgu bezpośredniego 

oddziaływania), brak jest szczególnie cennych elementów przyrodniczych, a występujące 

zadrzewienia znajdujące się poza zasięgiem wpływu inwestycji posiadają uproszczoną strukturę 

monokultur sosnowych o stosunkowo niskiej wartości biocenotycznej.  

W związku z realizacją przedmiotowego projektu nie zachodzi potrzeba naruszania terenów zieleni 

urządzonej i powierzchni leśnych występujących wokół terenu inwestycyjnego. W zasięgu 

oddziaływania planowanego zamierzenia, stwierdzono wyłącznie obecność powierzchni zabudowy 

przemysłowej. 

Tereny w otoczeniu rozpatrywanego przedsięwzięcia należą do zwykłych, w rozumieniu 

rozporządzenia w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Planowane 

przedsięwzięcie nie powoduje uciążliwości środowiskowych dla terenów podlegających ochronie 

prawnej. 

Woda pobierana jest z miejskiej sieci wodociągowej. Pobór wody przez Inwestora opomiarowany 

jest wodomierzem. Woda używana będzie wyłącznie do celów socjalno-bytowych.  

Ścieki socjalno-bytowych będą miały zanieczyszczenia typowe dla ścieków o charakterze 

komunalnym. Ścieki socjalno-bytowe powstające w związku z funkcjonowaniem zakładu 

odprowadzane są do dwóch zbiorników bezodpływowych a następnie wywożone są do oczyszczalni 

ścieków w Rozprzy. 

Wody opadowe i deszczowe z powierzchni utwardzonych na terenie inwestycji (parkingi, drogi 

dojazdowe, place manewrowe i magazynowe) oraz dachów budynków odprowadzane będą 

bezpośrednio na tereny biologicznie czynne w obrębie działki 345/9 oraz 345/5. 

Emisje substancji ze źródeł, wchodzących w skład planowanego przedsięwzięcia, spełniają 

standardy ochrony środowiska, nie są dla niego uciążliwe i nie ma konieczności podejmowania 

działań minimalizujących wpływ na środowisko w zakresie emisji do powietrza. 

Analiza akustyczna wykazała, że funkcjonowanie w omawianej lokalizacji planowanego 

przedsięwzięcia nie wpływa niekorzystnie na najbliżej położone tereny chronione akustycznie. 

W związku z tym, że: 

➢ analizowane zamierzenie inwestycyjne leży: 

- poza zasięgiem form szczególnej ochrony przyrody i krajobrazu, 

- w obszarze, który nie charakteryzuje się szczególnymi walorami krajobrazowymi i  

przyrodniczymi, 

➢ w strefie oddziaływania nie występują: 

- obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, 

- obszary, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę dziedzictwa  światowego”, 

➢ na omawianym terenie nie stwierdzono występowania roślin chronionych, a w obszarze 

potencjalnego oddziaływania nie występują chronione na podstawie rozporządzenia o ochronie 

gatunkowej zwierząt tereny stałego przebywania i gniazdowania rzadkich gatunków zwierząt, 

brak konieczności podejmowania działań minimalizujących wpływ prowadzonej działalności na 

obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
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Przy maksymalnym obciążeniu instalacji zużycie materiałów, surowców i paliw może kształtować 

się w skali roku na poziomie: 

- Pobór wody na cele socjalno-bytowe - 150 m³  

- Zużycie paliw w środkach transportu - 350 Mg (ON + PB) 

- Zużycie sorbentów – 1,00 Mg 

- Zużycie tarcz szlifierskich - 1000 szt. 

- Zużycie gazów technicznych - 50000 l 

- Zużycie oleju opałowego - 65000 l 

- Zużycie energii - 10 000 kWh. 

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz poszczególnych elementów składających  

się na uciążliwość planowanej inwestycji stwierdza się, że przedmiotowe zamierzenie, należące  

do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie spowoduje naruszenia 

obowiązujących norm ochrony środowiska poza wyznaczonym w niniejszym opracowaniu 

zasięgiem oddziaływania, pod warunkiem uwzględnienia zawartych w raporcie uwag  

i zaleceń.  

Oddziaływanie związane z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie w żaden sposób 

na stan środowiska w bezpośrednim zasięgu oddziaływania oraz w rejonie. 

W wyniku przeprowadzonych oględzin terenowych na obszarze i w rejonie planowanego 

przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej oraz 

dokonania nasadzeń zastępczych na terenie planowanego przedsięwzięcia. 

Obecny sposób zagospodarowania, technologia produkcji i sposób obsługi terenu lokalizacji 

przedsięwzięcia są adekwatne do warunków lokalnych, wielkości przedsięwzięcia i stopnia jego 

zagrożenia dla środowiska.  

Z uwagi na rodzaj technologii i skalę przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wynikające z jego 

lokalizacji, w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stwierdza się, że eksploatacja w obecnej 

lokalizacji instalacji do przetwarzania odpadów oraz punkty do zbierania lub przeładunku odpadów 

w tym złomu, nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko oraz uciążliwości 

dla warunków życia i zdrowia ludzi.  

Wobec powyższego uznaje się, że nie istnieją obiektywne przesłanki do rezygnacji z uzyskiwania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jako załącznika 

do zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów. 
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II. WSTĘP 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 

określonych w § 2 ust. 1 pkt 47) i § 3 ust. 1 pkt 83) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 

2019 poz. 1839) polegających na: 

➢ przetwarzaniu odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej i  kolejowej, 

➢ przetwarzaniu odpadów metali żelaznych pochodzących z demontażu infrastruktury 

kolejowej i akcesoriów kolejowych, 

➢ prowadzeniu punku do zbierania, w tym przeładunku: 

a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

b) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem 

odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

Zgodnie § 2 ust. 1 pkt 47) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

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

➢ instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż 

wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o 

całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania 

biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) 

zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane. 

 

Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 83) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

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

➢ punkty do zbierania, w tym przeładunku: a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, b) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie 

odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. 

 

Jednocześnie planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do instalacji, której funkcjonowanie, ze 

względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne 

zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, 

wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014 poz. 1169). 

 

Niniejszy raport został opracowany w celu uzyskiwania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jako załącznika do zezwolenia na zbieranie 

i przetwarzanie odpadów.  
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Wnioskodawcą ubiegającym się o uzyskanie decyzji środowiskowej jest: 

EMEX Emil Krawczyński 

ul. Aleksandra Puszkina 76 

92-516 Łódź 

 

Uprawnienia do występowania w obrocie prawnym wnioskodawcy wynikają z załączonej kopii 

wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

Kserokopia stanowi załącznik nr 1 do opracowania.  

Przedsiębiorstwo EMEX Emil Krawczyński zgodnie z ww. wpisem zajmuje się prowadzeniem 

robót związanych z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (przeważająca działalność 

gospodarcza, PKD 42.12.Z). 

Ponadto Przedsiębiorstwo EMEX Emil Krawczyński zajmuje się prowadzeniem, w miejscowości 

Ignaców 89C, dz. nr ewid. 345/9, 97-340 Rozprza, działalności związanej z: 

 zbieraniem i transportem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. 

 magazynowaniem zebranych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne – 

magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów metodą odzysku R13; 

 wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych w ilości poniżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych oraz 

poniżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. 

 

Właściciel firmy pod nazwą EMEX Emil Krawczyński, Pan Emil Krawczyński posiada tytuł 

prawny do obiektów i terenu, na którym prowadzona jest ww. działalność związana ze zbieraniem 

i magazynowaniem odpadów.  

Tytuł prawny do w/w nieruchomości – akt notarialny Repertorium A Nr 6228/2014 stanowi – 

załącznik nr 2.  

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg 

Wieczystych w Piotrkowie Trybunalskim KW PT1P/00104574/9. 

Działalność w zakresie zbierania odpadów prowadzona jest w oparciu o decyzję Starosty Powiatu 

Piotrkowskiego z dnia 10 września 2015 r., znak: RS-V.6233.18.2015.JM.  

Decyzja stanowi załącznik nr 3 do opracowania. 
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III. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

1. Lokalizacja przedsięwzięcia 

 

Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie dwóch działek: działki nr ewid. 345/9 

oraz działki nr ewid. 345/5, zlokalizowanych w miejscowości Ignaców 89C, gm. Rozprza, powiat 

piotrkowski, województwo łódzkie. Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest: 

- po wschodniej stronie drogi krajowej nr 741 Piotrków Trybunalski-Radomsko-Częstochowa, 

- w odległości ok. 0,8 km od drogi krajowej,  

- w odległości ok. 7,0 km od Piotrkowa Trybunalskiego 

- w odległości ok. 1,5 km od Rozprzy. 

 

 
 Rys.1. Ogólna lokalizacja planowanej inwestycji 

Lokalizacja planowanej inwestycji 



Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

określonego w § 2 ust. 1 pkt 47) i § 3 ust. 1 pkt  83) 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

(Dz.U. 2019 poz. 1839)  

12 | S t r o n a  

 

Poniżej przedstawiono szczegółową lokalizację działek nr 345/9 i 345/5. 

 

 
Rys.2. Szczegółowa lokalizacja planowanej inwestycji 

 

2. Warunki użytkowania terenu w fazie budowy, eksploatacji i likwidacji 

 

Poniżej przedstawiono zestawienie warunków wykorzystania terenu i rodzaju oddziaływań dla 

poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia. 

 

2.1. Warunki użytkowania terenu w fazie budowy 

 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w istniejących obiektach i z wykorzystaniem 

istniejącej infrastruktury, dlatego w fazie jego realizacji prowadzone będą jedynie prace 

wykończeniowo - montażowe związane z uruchomieniem instalacji.  

Poniżej przedstawiono zestawienie warunków wykorzystania terenu i rodzaju oddziaływań dla 

etapu realizacji przedsięwzięcia. 

Teren planowanej inwestycji 

działka nr ewid. 345/9 

Działka  

nr ewid. 345/13 

Działka  

nr ewid. 345/2 

Działka  

nr ewid. 345/12 

Teren planowanej inwestycji 

działka nr ewid. 345/5 

Najbliżej położony teren  

chroniony akustycznie 

B1 

B2 
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Tabela 1. Wykorzystanie terenu – faza realizacji 

Faza budowy (adaptacji) 

Rodzaj robót Działania Oddziaływania 

Roboty 

przygotowawcze 

Naprawa i konserwacja istniejących dróg 

dojazdowych, oraz przygotowanie zaplecza 
technicznego 

Hałas urządzeń i maszyn, emisja 

zanieczyszczeń do powietrza z 
pojazdów dostawczych, emisja 

odpadów. Emisja krótkotrwała, 

ustąpi po zakończeniu realizacji 

przedsięwzięcia. 

Roboty 

wykończeniowo 

-montażowe 

Prace wykończeniowe wewnątrz istniejących 

obiektów budowlanych, wytyczanie ciągów 

pieszych – chodników, dróg wewnętrznych i 
dojścia do budynku, montaż oświetlenia terenu, 

montaż kamer monitoringu wizyjnego oraz 

urządzenie terenów zielonych. 

Uruchomienie instalacji. 

Hałas urządzeń i maszyn, emisja 

zanieczyszczeń do powietrza z 

pojazdów dostawczych, emisja 
odpadów. Emisja krótkotrwała, 

ustąpi po zakończeniu realizacji 

przedsięwzięcia. 

 

Wszystkie prace realizacyjne wykonywane będą według harmonogramu wynikającego z zasad 

sztuki budowlanej. Roboty przygotowawcze oraz roboty budowlano-montażowe realizowane będą 

w godzinach dziennych (600 - 2200). 

 

2.2. Warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji  

 

W fazie eksploatacji zakłada się funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z 

charakterystyką opisaną w rozdziale 2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych. 

 

Tabela 2. Wykorzystanie terenu – faza eksploatacji 

Faza eksploatacji 

Rodzaj użytkowania Działania Oddziaływania 

Odprowadzenie wód 

opadowych i 

roztopowych. 

Spływ wód opadowych i 

roztopowych w obrębie działki nr 

ewid. 345/9 i 345/5 - terenu 
stanowiącego własność inwestora. 

Brak 

Ruch pojazdów 
silnikowych 

dostarczających 

materiały do produkcji i  

odbierających produkty. 

Emisja gazów i pyłów do 
powietrza. 

Emisja związana z ruchem pojazdów 
będzie miała miejsce przez cały rok. 

Stężenia maksymalne spalin 

samochodowych wystąpią na terenie 

zakładu. 

Hałas. Emisja hałasu komunikacyjnego 

na terenie zakładu nie stanowi 

zagrożenia dla obiektów 
akustycznie chronionych. 

Praca instalacji – 
przetwarzanie odpadów. 

Emisja gazów i pyłów do 
powietrza.  

Emisja hałasu do 

środowiska: agregat prądotwórczy, 

samochody poruszające się w 
obrębie zakładu. 

Wytwarzanie odpadów 

technologicznych oraz odpadów 
generowanych w związku z 

utrzymaniem instalacji i 

zatrudnieniem pracowników. 

Stężenia gazów i pyłów w powietrzu nie 
spowodują przekroczenia wartości 

dopuszczalnych poza granicami 

działki zakładu. 

Poziom hałasu określony dla pory 
dziennej dla pory nocnej nie będzie 

przekraczał swym zasięgiem granic 

terenów chronionych akustycznie. 
Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, 

innych niż niebezpieczne i odpadów 

komunalnych. 
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2.3. Warunki użytkowania terenu w fazie likwidacji 

 

Ponieważ planowane przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem czasowym trudno na tym etapie 

prognozować docelowe zagospodarowanie terenu w sytuacji likwidacji. W przypadku wystąpienia 

niesprzyjających uwarunkowań ekonomicznych, środowiskowych lub innych, w pierwszej 

kolejności, istnieje możliwość przebranżowienia i lokalizacji kolejnych instalacji technologicznych 

w istniejących obiektach budowlanych bez konieczności ich rozbiórki czy demontażu.  

W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji instalacji wszystkie zgromadzone na terenie zakładu 

odpady przekazane zostaną do dalszego zagospodarowania w celu poddania ich przetworzeniu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie 

ochrony środowiska. W przypadku wystąpienia ewentualnych zanieczyszczeń powyżej 

dopuszczalnych dla gruntów, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 

2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 

1359) gleba i ziemia stanowiące odpady niebezpieczne lub inne niż niebezpieczne (Grupa 17 05) 

zostaną zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 

z 2020, poz. 797) oraz podjęte zostaną działania zapobiegające powstaniu szkody w środowisku na 

podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 954 ze zm.) 

 

3. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 

 

3.1. Przetwarzanie odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej i  kolejowej 

 

3.1.1. Przetwarzanie odpadów wymagających kruszenia i sortowania 

 

Przetwarzanie (recykling - R5) odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu 

obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej, wymagających kruszenia i 

sortowania, prowadzone będzie na terenie działki nr ewid. 345/5. Zdolność produkcyjna będzie 

wynikała ze zdolności przerobowej wykorzystywanych kruszarek pracujących szeregowo.  

Planowana zdolność przerobowa instalacji to 576 Mg/d. Surowcem do produkcji kruszywa jest 

materiał odpadowy pochodzący z remontów i demontażu obiektów budowlanych, infrastruktury 

drogowej i kolejowej.   

W procesie przetwarzania (recyklingu) ww. odpadów przewiduje się: 

➢ dowożenie i rozładunek odpadów betonowych w różnej postaci pochodzących z remontów i 

demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej przeznaczonych do 

przetworzenia (recyklingu - R5) przez samochody ciężarowe, 

➢ w przypadku odpadów wymagających kruszenia i sortowania: 

- kruszenie w kruszarkach, 

- przesiewanie (sortowanie) skruszonego produktu i transport do miejsc gromadzenia, 

➢ w przypadku odpadów nie wymagających kruszenia: 

- przesiewanie (sortowanie) skruszonego produktu i transport do miejsc gromadzenia, 

➢ wywożenie produktów finalnych – kruszyw różnej granulacji, które w wyniku ww. działań 

(recyklingu) utraciły status odpadów. 
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3.1.2. Przetwarzanie odpadów w postaci betonowych podkładów kolejowych: 

 

Przetwarzanie (recykling - R5) odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu 

obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej w postaci betonowych podkładów 

kolejowych, prowadzone będzie na terenie działki nr ewid. 345/9.  

Planowana zdolność przerobowa to 100 Mg/d. Surowcem są betonowe podkłady kolejowe 

posiadające wykruszenia (ubytki) lub takie, które wymagają wymiany zużytych dybli na nowe. 

W procesie przetwarzania (recyklingu) ww. odpadów przewiduje się: 

➢ dowożenie i rozładunek odpadów w postaci betonowych podkładów kolejowych 

przeznaczonych do przetworzenia (recyklingu - R5) przez samochody ciężarowe, 

➢ tylko ręczną wymianę dybli drewnianych na dyble z tworzywa sztucznego (będzie 

powstawał odpad niebezpieczny w postaci drewnianych starych dybli), lub 

➢ tylko uzupełnianie ubytków z wykorzystaniem chemii stosowanej do naprawy materiałów 

betonowych (będą powstawały odpady opakowań inne niż niebezpieczne metalowe oraz z 

tworzywa sztucznego), lub 

➢ ręczną wymianę dybli drewnianych na dyble z tworzywa sztucznego i uzupełnianie ubytków z 

wykorzystaniem chemii stosowanej do naprawy materiałów betonowych.  

Wymiana dybli prowadzona będzie zgodnie z instrukcją ID-1. Instrukcja stanowi załącznik nr 

31 (w wersji elektronicznej) do opracowania. 

➢ wywożenie produktów finalnych – betonowych podkładów kolejowych, które w wyniku ww. 

działań (recyklingu) utraciły status odpadów. 

 

3.1.3. Przetwarzanie odpadów w postaci zbrojonych płyt betonowych  

 

Przetwarzanie (recykling - R5) odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu 

obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej w postaci zbrojonych płyt 

betonowych drogowych, prowadzone będzie na terenie działki nr ewid. 345/9.  

Planowana zdolność przerobowa to 100 Mg/d. Surowcem są zbrojone płyty betonowe posiadające 

wykruszenia (ubytki) lub takie, które wymagają naprawy/uzupełnienia metalowych elementów 

zbrojenia. W procesie przetwarzania (recyklingu) ww. odpadów przewiduje się: 

➢ dowożenie i rozładunek odpadów w postaci zbrojonych płyt betonowych przeznaczonych do 

przetworzenia (recyklingu - R5) przez samochody ciężarowe, 

➢ tylko naprawę/uzupełnienie metalowych elementów zbrojenia, 

➢ tylko uzupełnienie ubytków betonowych, 

➢ naprawę/uzupełnienie metalowych elementów zbrojenia i uzupełnienie ubytków betonowych, 

➢ wywożenie produktów finalnych – zbrojonych płyt betonowych, które w wyniku ww. działań 

(recyklingu) utraciły status odpadów. 

 

3.2. Przetwarzanie odpadów metali żelaznych pochodzących z demontażu infrastruktury 

kolejowej i akcesoriów kolejowych 

 

Przetwarzanie (recykling R4) odpadów w postaci metali żelaznych pochodzących z demontażu 

infrastruktury kolejowej i akcesoriów kolejowych prowadzone będzie na terenie działki nr 345/9. 

Surowcem jest materiał odpadowy w postaci metali żelaznych pochodzący z remontów i demontażu 

infrastruktury drogowej i kolejowej.  W ramach funkcjonowania przedsięwzięcia przewiduje się: 
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➢ dowożenie i rozładunek odpadów w postaci metali żelaznych pochodzących z demontażu 

infrastruktury kolejowej przeznaczonych do przetworzenia przez samochody ciężarowe, 

➢ cięcie na zimno piłami tarczowymi, szlifowanie i/lub zgrzewanie odpadów szyn kolejowych, 

➢ segregowanie oraz czyszczenie (w zależności od potrzeby mechaniczne lub ręczne) akcesoriów 

kolejowych, 

➢ wywożenie produktów finalnych, które w wyniku przetwarzania utraciły status odpadu. 

 

3.3. Zbieranie, w tym przeładunek złomu i odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na 

zbieranie odpadów 

 

Zbieranie, w tym przeładunek złomu i odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie 

odpadów, prowadzone będzie na terenie działki nr 345/9. 

Zbierane będą wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne. 

Maksymalna ilość odpadów przewidywana do zbierania nie przekroczy 300000,00 Mg/rok (w tym 

złomu). Jednorazowo na terenie działki nie będzie gromadzonych więcej niż 100000,00 Mg 

odpadów (co przy ciężarze objętościowym m.in. gruzu i złomu jest uzasadnioną wartością dla 

działki objętej wnioskiem). 

 

4. Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z fazy realizacji i 

eksploatacji lub użytkowania planowanego przedsięwzięcia 

 

4.1. Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z fazy realizacji 

planowanego przedsięwzięcia 

 

Do głównych cech charakterystycznych procesów związanych z realizacją planowanego 

przedsięwzięcia należy zaliczyć: 

▪ prowadzenie robót przygotowawczych oraz robót wykończeniowo-montażowych, które nie 

spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem budowy, 

▪ w trakcie prowadzenia ww. prac nie będą prowadzone procesy technologiczne, które ze względu 

na ich rodzaj i skalę, mogły by powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych 

elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, 

▪ charakter prowadzonych prac realizowanych w ramach przedsięwzięcia nie spowoduje 

zaliczenia przedsięwzięcia do instalacji o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 

▪ w trakcie prowadzonych prac przygotowawczych, robót wykończeniowo-montażowych 

wytwarzane odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, będą selektywnie gromadzone i 

odbierane przez uprawnione jednostki gospodarcze, 

▪ planowane przedsięwzięcie nie obejmuj działań w zakresie przemieszczenia gleby i ziemi poza 

teren budowy, 

▪ występowanie hałasu w czasie prowadzenia prac przygotowawczych oraz robót 

wykończeniowo-montażowych – praca urządzeń i maszyn tylko w godzinach dziennych, 

▪ realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na środowisko gruntowo-wodne oraz 

warunki hydrologiczne występujące w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia. Powierzchnia terenu, 

która jest miejscem lokalizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz tereny przyległe 

są pozbawione form wód powierzchniowych (stojących i płynących).  
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Nieznaczne zużycie wody i ograniczona ilość ścieków bytowych (pracownicy realizujący prace 

budowlane i adaptacyjne), 

▪ nieznaczna emisja gazów i pyłów do powietrza, 

▪ realizacja przedsięwzięcia nie wymaga usuwania istniejącej zieleni. 

 

Prace przygotowawcze oraz wykończeniowo-montażowe będą wykonywane zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej. Bezwzględnie 

przestrzegane będą obowiązujące przepisy BHP, szczególnie Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. 

Przewidywany czas realizacji przedsięwzięcia - do 2 miesięcy. 

 

4.1.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza na etapie realizacji przedsięwzięcia 

 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się emisji gazów i pyłów do otoczenia w 

ilościach znaczących dla czystości powietrza. Emisje spalin wprowadzonych do powietrza przez 

samochody dostarczające materiały oraz transportujące maszyny i urządzenia wyposażenia nie będą 

znacząco negatywnie oddziaływać na otoczenie ze względu jego lokalizację  na terenie oznaczonym 

na GPZP symbolem 4PU – o przeznaczeniu podstawowym pod obiekty produkcyjne, bazy, składy, 

magazyny oraz zabudowę usługową. 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter oddziaływania bezpośredniego, 

krótkoterminowego i chwilowego. Ze względu na charakter rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 

w powietrzu atmosferycznym można je określić jako szybko rozpraszane z niskich, 

niezorganizowanych źródeł powierzchniowych. 

 

Ruch samochodów w czasie budowy obiektów i instalacji  

Źródłem niezorganizowanym emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie ruch samochodów 

ciężarowych dojeżdżających i odjeżdżających do zakładu. Zanieczyszczenia wprowadzane do 

powietrza z komunikacji samochodowej – spaliny samochodowe zawierają w swoim składzie min.: 

tlenek węgla, tlenki azotu, tlenki siarki, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, aldehydy oraz dla 

paliw etylizowanych ołów i jego związki. Wielkość emisji i skład spalin wydzielanych przez 

pojazdy są funkcją wielu czynników. 

Generalnie, największa emisja gazów występuje przy małej prędkości obrotowej silnika, tj. w 

trakcie jego rozruchu, jazdy z niewielką prędkością i hamowania. Zależna jest ponadto od: 

- typu silnika (iskrowy, z zapłonem samoczynnym), 

- wyposażenia silników w katalizator, 

- cech komory spalani, składu paliwa, obciążenia silnika, 

- wieku silnika i jego stanu technicznego. 

 

Do obliczeń emisji z silników pojazdów (samochody ciężarowe) przyjęto wskaźniki emisji na 

podstawie „Opracowanie charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów 

samochodowych” prof. Zdzisław Chłopek Warszawa kwiecień 2007 r. Ostatecznie emisję 

obliczono według wzoru: 

E i = R i * L i * wi 
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gdzie : 

E i - emisja z odcinka i [kg/h] 

R i - natężenie ruchu pojazdów na godzinę (przyjęto max. 3 poj./h) 

L i - rzeczywista długość odcinka (przyjęto 200 m) 

wi - wskaźnik emisji substancji na jeden kilometr dla średniej prędkości 15 [km/h] 

 

Tabela 3. Jednostkowe wielkości emisji z pojazdów w g/km (wskaźniki emisji) 
Grupa 

pojazdów 

Prędkość 

km/h 
CO C6H6 HC HC al. HC ar. NOx SOx 

Samochody 

ciężarowe 
15 5,14130 0,07640 4,01295 2,80907 0,84272 11,56896 0,88440 

 

Tabela 4. Wielkość emisji samochodów w fazie budowy 
Grupa 

pojazdów 

Udział 

% 
CO C6H6 HC HC al. HC ar. NOx SOx 

Samochody 

ciężarowe 
100 0,26 0,0036 0,20 0,14 0,04 0,58 0,04 

Suma  0,26 0,0036 0,20 0,14 0,04 0,58 0,04 

 

Wyznaczenie wpływu emisji maszyn budowlanych i transportu ciężkiego na stan powietrza, 

wykonane zostało przy założeniu najbardziej niekorzystnych warunków dotyczących emisji z ww. 

źródeł, przy jednoczesnym nieuwzględnieniu pozytywnego wpływu roślinności - absorpcja 

zanieczyszczeń. Do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu zastosowano 

program OPERAT FB. 

Przy ruchu samochodów ciężarowych najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku 

azotu występuje w rejonie realizacji przedsięwzięcia, w odległości ok. 10[m] od samochodu 

ciężarowego, osiągając poziom Smm = 1233,821 μg/m3. 

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych wynosi 0,131 % i nie przekracza 

dopuszczalnej 0,2 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje przy drogach 

dojazdowych, wynosi 7,51 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 40 μg/m3. 

 

4.1.2. Emisja hałasu do środowiska na etapie realizacji przedsięwzięcia 

 

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowy poziom hałasu podczas typowych adaptacyjnych 

prac budowlanych. 

 

Tabela 5. Przykładowy poziom hałasu podczas typowych adaptacyjnych prac budowlanych 

Rodzaj pracującego urządzenia Zmierzony poziom hałasu  

w odległości 10 m  
od pracującego urządzenia 

Betonowanie fundamentów i zalewanie stropów 85 dB(A) 

Prace przy użyciu elektronarzędzi 86 dB(A) 

Pojazdy ciężarowe - transport wyposażenia 82 dB(A) 

Prace związane ze spawaniem 74 dB(A) 

Prace drogowe – utwardzanie terenu, układanie  nawierzchni – 

stosowanie pił do cięcia kostki i krawężników 
88 dB(A) 

 

Ze względu na stosunkowo mały zakres prac budowlanych, które będą prowadzone przy pomocy 

nowoczesnego sprzętu oraz tylko w porze dnia, emisja hałasu w fazie budowy nie będzie stanowić 

istotnego ujemnego oddziaływania na tereny chronione akustycznie.  
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Pomimo, że etap prac budowlanych i transport materiałów budowlanych oraz wyposażenia 

charakteryzuje się relatywnie wysoką emisją hałasu do środowiska, należy pamiętać, iż czas jego 

trwania w stosunku do czasu eksploatacji zakładu ma charakter epizodyczny, a po zakończeniu prac 

stan klimatu akustycznego wraca do stanu pierwotnego. Stwierdza się zatem, iż etap prac 

budowlanych oraz transport wyposażenia do uruchomienia instalacji nie będzie czynnikiem 

mogącym zagrażać środowisku akustycznemu. Wprowadzany hałas do środowiska nie będzie 

powodował istotnej uciążliwości dla terenów chronionych akustycznie. 

W czasie prowadzenia prac budowlanych zaleca się przestrzeganie zasad, które mogą znacznie 

ograniczyć ewentualne uciążliwości akustyczne, tj.: 

- prace powinny być wykonywane w oparciu o harmonogram prac, 

- zaplanować wszelkie operacje z użyciem głośnego sprzętu, 

- stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 

dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 

z 2005 r. nr 263, poz. 2202 ze zm.), 

- maksymalnie ograniczyć czas poszczególnych operacji hałaśliwych poprzez odpowiednie 

zaplanowanie procesu budowlanego, 

- przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy, 

- w przypadku wystąpienia ewentualnych konfliktów społecznych na tym etapie, czas prac 

budowlanych należy uzgadniać z zainteresowanymi stronami. 

Należy zauważyć, iż poziom mocy akustycznej urządzeń stosowanych w budownictwie podlega 

ograniczeniom, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 

grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz 

pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2202 ze zm.) – 

tabela poniżej. 

 

Tabela 6. Poziom mocy akustycznej urządzeń stosowanych w budownictwie 
Lp. Rodzaj urządzeniach 

(źródła hałasu) 

Poziom mocy 

dB(A) 

Dyrektywa WE 

Nr 

1 2 3 4 

1. Samochody ciężarowe 88 70/157/EWG 

2. Maszyny budowlane 89  107 79/113/EWG 

3. Sprężarki 101  104 84/533/EWG 

4. Żurawie wieżowe 100  102 84/534/EWG 

5. Agregaty spawalnicze 100  101 84/535/EWG 

6. Agregaty prądotwórcze, moc elektryczna P  2 kVA                                                                           

                                  P > 2 kVA 

102 

100 

 

84/536/EWG 

7. Koparki, spycharki, ładowarki o mocy: 

− P  70 kW 

− 70 < P  160 kW 

− 160 < P  350 kW 

− koparki hydrauliczne i linowe 

− pozostałe maszyny do robót ziemnych 

 

106 

108 

110 

112 
118 

 

86/662/EWG 

 

4.1.3. Gospodarka odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia 

 

W tabeli poniżej przedstawiono główne rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w trakcie 

prowadzenia robót przygotowawczych, robót budowlano-inżynierskich oraz montażowych 

związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia. 
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Tabela 7. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia na etapie realizacji 

przedsięwzięcia 
Lp. Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Przewidywana ilość 

wytwarzanych odpadów 
[Mg] 

1 2 3 4 
1. 10 13 82 Wybrakowane wyroby 1,50 
2. 12 01 13 Odpady spawalnicze 0,50 
3. 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 

17 05 03 remontów 
0,50 

4. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,00 
5. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,00 
6. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0,10 
7. 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
(opakowania po materiałach malarskich 

0,50 

8. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 

10,00 

9. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

15,00 

10. 17 02 01 Drewno 1,00 
11. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 1,00 
12. 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 0,10 
13. 17 04 02 Aluminium 0,10 
14. 17 04 05 Żelazo i stal 50,00 
15. 17 04 07 Mieszaniny metali 10,00 
16. 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 0,10 
17. 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 1709 02 i 17 09 03 
10,00 

18. 19 12 01 Papier i tektura 0,30 
19. 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 1,00 
20. 20 30 02 Odpady ulegające biodegradacji, kartony 0,50 

 

W tabeli poniżej przedstawiono niektóre rodzaje odpadów, przewidziane do przekazania osobom 

fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, które mogą zostać 

wytworzone podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia. 

 

Tabela 8. Rodzaje  odpadów, przewidziane do przekazania osobom fizycznym lub jednostkom 

organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalne metody odzysku 

Lp. Kod 

odpadu 

Rodzaj odpadu Proces 

odzysku 

Dopuszczalne metody odzysku 

1 2 3 4 5 

1. 10 13 82 Wybrakowane wyroby R11 Do utwardzenia dróg, budowy 

fundamentów po rozkruszeniu 

2. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów 

R11 Do utwardzania powierzchni, budowy 

fundamentów, wykorzystania jako podsypki 

pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu 

3. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

R11 Do utwardzania powierzchni, budowy 

fundamentów, wykorzystania jako podsypki 

pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu 
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4. 17 02 01 Drewno R1 lub 

R11 

Do wykorzystania jako paliwo, o ile nie jest 

zanieczyszczone impregnatami i powłokami 

ochronnymi lub do wykonywania drobnych 

napraw i konserwacji, lub do wykorzystania 

jako materiał budowlany 

5. 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz R4 Do wykonywania drobnych napraw i 

konserwacji 

6. 17 04 02 Aluminium R4 Do wykonywania drobnych napraw i 

konserwacji 

7. 17 04 05 Żelazo i stal R4 Do wykonywania drobnych napraw i 

konserwacji 

8. 17 04 07 Mieszaniny metali R4 Do wykonywania drobnych napraw i 

konserwacji 

9. 19 12 01 Papier i tektura R1 Do wykorzystania jako paliwo 

10. 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06 

R1 lub 

R11 

Do wykorzystania jako paliwo, o ile nie jest 

zanieczyszczone impregnatami i powłokami 

ochronnymi lub do wykonywania drobnych 

napraw i konserwacji 

 

Zalecenia do postępowania z odpadami wytworzonymi na etapie realizacji przedsięwzięcia: 

▪ wydzielić miejsce do czasowego przechowywania wytworzonych odpadów z uszczelnionym 

podłożem. Miejsce magazynowania odpadów należy oznakować, 

▪ wytworzone odpady należy gromadzić selektywnie w oznakowanych kontenerach, odpady 

niebezpieczne należy gromadzić w atestowanych pojemnikach, 

▪ ustalić na etapie realizacji inwestycji, które odpady należy przekazać do wykorzystania (odzysku), 

a które do unieszkodliwienia oraz zapewnić kontenery do selektywnego zbierania tych odpadów, 

w tym odpadów zmieszanych budowlanych, 

▪ sposób postępowania z wytworzonymi odpadami nie może negatywnie wpływać na dalsze procesy 

związane z odzyskiem czy unieszkodliwieniem odpadów, 

▪ wytworzone odpady przekazywać należy firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie 

zbierania, transportu, odzysku czy unieszkodliwienia odpadów, 

▪ prowadzić ewidencję ilościową i jakościową wytwarzanych odpadów, 

▪ zapewnić odbiór wytworzonych w fazie budowy odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013 poz. 1399, ze zm.), 

▪ materiały i surowce stosowane do budowy zawierające substancje powodujące ryzyko (substancje 

wymienione w art. 3 pkt 37a ustawy Poś) będą przechowywane na placu budowy w sposób 

eliminujący możliwość zanieczyszczenia powierzchni ziemi (oznakowane pojemniki 

chemoodporne). 

 

4.1.4. Gospodarka wodno-ściekowa na etapie budowy 

 

Woda na cele bytowe zostanie pobrana, w oparciu o warunki określone przez gestora sieci, na czas 

budowy z istniejącego przyłącza wodociągu. 

Przyjęte parametry do obliczeń zużycia wody: 

- ilość pracowników zatrudnionych przy budowie: 10 osób i zużycie wody 60 dm3/osobę, 

- zużycie wody do utrzymania czystości w pomieszczeniach socjalnych dla powierzchni - 100 m2
 

i 

wskaźnikowym zużyciu wody 2,0 dm3/m2 

 

Qw = (10 x 60) + (80 x 2,0) = 0,76 m3/d 
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Przyjęto, że 100 % pobranej wody stanowić będą ścieki bytowe, zatem ilość ścieków: 

 

Qść.byt. = 0,76 m3/d 

 

Wytworzone ścieki bytowe odprowadzane zostaną do dwóch istniejących zbiorników 

bezodpływowych a następnie wywożone będą do oczyszczalni ścieków w Rozprzy. 

 

4.1.5. Uzasadnienie braku oddziaływania na formy ochrony przyrody na etapie realizacji 

przedsięwzięcia 

 

Oddziaływanie na środowisko na etapie jego realizacji będzie oddziaływaniem krótkotrwałym, 

ograniczonym do czasu prowadzenia robót przygotowawczych, robót budowlano-inżynierskich 

oraz montażowych związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia i ustąpi po ich 

zakończeniu. Przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności nie przewiduje się aby 

oddziaływanie krótkoterminowe skutkowało zagrożeniem szkodą w środowisku. 

Oddziaływanie wynikające z realizacji przedsięwzięcia będzie niewielkie, będzie miało charakter 

lokalny i ograniczy się tylko do czasu przeprowadzenia tych prac. 

 

4.2. Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z fazy eksploatacji 

planowanego przedsięwzięcia 

 

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia prowadzone będą: 

➢ przetwarzanie odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej i  kolejowej, 

➢ przetwarzanie odpadów metali żelaznych pochodzących z demontażu infrastruktury kolejowej 

i akcesoriów kolejowych, 

➢ punku do zbierania, w tym przeładunku: 

a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

b) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem 

odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

4.2.1. Przetwarzanie odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej 

 

4.2.1.1. Przetwarzanie odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej wymagających kruszenia i sortowania 

 

Do przetwarzania (recykling R5) odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu 

obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowe i  kolejowej wymagających kruszenia i 

sortowania wykorzystywane będą: 

➢ mobilna kruszarka szczękowa  

Kruszarka szczękowa o zdolności przerobowej do 90 m3/h (144 Mg/h). Czas pracy urządzenia 

będzie wynosił ok. 4 h/d. Kruszarka w ciągu doby przerobi 360 m3 surowca. Surowcem jest materiał 

odpadowy pochodzący z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej i kolejowej. W wyniku kruszenia uzyskiwane jest kruszywo o większej frakcji (100 mm). 
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➢ mobilna kruszarka stożkowa   

Kruszarka stożkowa o zdolności przerobowej do 70 Mg/h (ok. 44 m3/h). Kruszarka będzie 

pracowała 4 h/d. Sterowność szczeliny wylotowej wynosi 5÷40 mm.  

Będzie ona kruszyła na drobniejszy materiał uzyskany ze skruszenia w kruszarce szczękowej. 

Surowiec do przetworzenia dostarczany będzie zakładowymi pojazdami ciężarowymi. Kruszarka 

stożkowa stosowana będzie przeważnie do drobnego kruszenia. Produkt kruszenia jest bardziej 

regularny niż w przypadku kruszarki szczękowej. Materiał rozdrabniany jest między stożkami: 

zewnętrznym stałym i wewnętrznym ruchomym, wykonującym ruch mimośrodowy.  

Oddzielanie i przesiewanie (frakcjonowanie) kruszywa wykonane zostanie za pomocą 

przesiewacza. 

➢ mobilny przesiewacz dwupokładowy  

Przesiewacz jest kompaktowym mobilnym przesiewaczem łączącym w sobie funkcje oddzielania, 

przesiewania i pryzmowania. Dzięki wytrzymałej konstrukcji z sitem górnego pokładu i sitem 

dolnego pokładu jest przystosowany do przesiewania takich materiałów, jak pospółka, kamień 

wapienny, tłuczeń, węgiel, humus i odpady rozbiórkowe.  

Standardowe wyposażenie obejmuje podajnik taśmowy o płynnie regulowanej prędkości, zdalnie 

sterowany ruszt do odseparowania materiału ponadwymiarowego, hydrauliczną regulację kąta 

nachylenia skrzyni przesiewającej oraz hydrauliczne napinanie sita dolnego pokładu.  

Podwozie kołowe i hydraulicznie składane przenośniki umożliwiają łatwe przemieszczanie i 

szybkie ustawianie i uruchomianie. Maksymalne wykorzystanie dwóch pokładów zapewnia 

najwyższą wydajność przesiewania także w przypadku kruszywa drobnego. Kąt nachylenia skrzyni 

przesiewającej może być regulowany hydraulicznie w zakresie od 18° do 39°. 

Za pomocą podajnika taśmowego skruszone odpady o różnej frakcji przetransportowane zostaną do 

boksów (sektorów), wykonanych z betonowych płyt, i jako produkt finalny, który utracił status 

odpadu będą czasowo magazynowane do czasu odbioru/sprzedaży firmom zewnętrznym. 

➢ agregat prądotwórczy 

Agregat prądotwórczy olejowy wykorzystywany na potrzeby obsługi kruszarki szczękowej, 

stożkowej i przesiewacza będzie pracował ok. 2500 h (10 h/d x 250 dni). Max zużycie oleju 

napędowego wyniesie 25 l/h. Spaliny odprowadzane będą do powietrza emitorem stalowym o 

średnicy Ø 0,11 m, którego wylot będzie znajdował się na wysokości 2,0 m. 

➢ podajnik taśmowy  

Przenośnik taśmowy z rusztami do odseparowania materiału ponadwymiarowego przeznaczony 

będzie do transportu technologicznego wszelkiego rodzaju materiałów sypkich, także 

zawilgoconych nie powodujących trwałego przylegania do taśmy i elementów konstrukcji 

przenośnika.  

Konstrukcja przenośnika – spawana, wykonana z rur i kształtowników stalowych, zabezpieczona 

powłoką antykorozyjną. Przenośnik może być wyposażony w kosz zasypowy, jego wielkość i 

usytuowanie uzależnione jest od przeznaczenia i warunków współpracy z innymi urządzeniami 

technologicznymi. Sposób podparcia – podpory stałe lub regulowane. Napęd – elektryczny, poprzez 

przekładnię redukcyjną lub elektrobęben. Przenośniki mogą być wyposażone również w osłony 

klimatyczne i (lub) podest jedno lub dwustronny. 

Podstawowa pozycja pracy – ukośna. Uruchomienie następuje po włączeniu zasilania elektrycznego 

– w sposób ręczny lub automatyczny. Włączenie zasilania powoduje uruchomienie bębna 

napędowego i przesuw taśmy roboczej przenośnika. Regulację naciągu taśmy roboczej uzyskuje się 

poprzez zmianę rozstawu bębnów do tego celu służą śruby regulacyjne. 
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➢ zbiornik magazynowy  

Zbiornik dwupłaszczowy - pojemność 200 litrów. Dwupłaszczowy zbiornik do bezpiecznego 

i wygodnego sposobu przechowywania oleju opałowego. Specjalna, dwupłaszczowa konstrukcja – 

zbiornik w zbiorniku, umożliwia instalację wewnątrz budynku lub na zewnątrz i zapewnia 

maksymalną ochronę środowiska.  

Niezależnie od miejsca instalacji, zbiorniki są skutecznym i praktycznym sposobem składowania 

oleju opałowego. Wykonane z polietylenu o średniej gęstości zbiorniki są odporne na uszkodzenia 

mechaniczne i promieniowanie UV, wymagając przy tym minimalnych zabiegów 

konserwacyjnych. Estetyczny wygląd i kolorystyka pozwalają na instalację zbiornika 

w wyeksponowanym miejscu. Dwupłaszczowa konstrukcja zapobiega wyciekom oleju 

i wydostawaniu się zapachów na zewnątrz. Każdy zbiornik posiada ponadto czujnik ostrzegający 

o jakichkolwiek problemach, znajdujący się w przestrzeni między zbiornikami.  

➢ ładowarka  

Ładowarka wykorzystywana będzie do przewozu surowca jakim jest materiał odpadowy 

pochodzący z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i 

kolejowej oraz produktu finalnego – posortowanego kruszywa, które w wyniku przetworzenia 

(kruszenia) utraciło status odpadu. 

Wszystkie wymienione wyżej elementy instalacji do kruszenia i sortowania odpadów stanowią 

gotowe maszyny i urządzenia oraz gotowe zbiorniki. W ramach inwestycji projektowany jest ich 

montaż i ustawienie w ciąg technologiczny instalacji do recyklingu odpadów. 

Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie na terenie działki nr ewid. 345/5.  

Magazynowanie odpadów przeznaczonych do przetwarzania prowadzone będzie na terenie działki 

nr ewid. 345/9 oraz 345/5.  

 

4.2.1.1.1. Opis technologii 

 

W ramach prowadzenia procesu przetwarzania odpadów betonowych pochodzących z remontów 

i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej wymagających 

kruszenia i sortowania przewiduje się: 

➢ dowożenie i rozładunek odpadów betonowych w różnej postaci pochodzących z remontów i 

demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej przeznaczonych do 

przetworzenia (recyklingu - R5) przez samochody ciężarowe, 

➢ w przypadku odpadów wymagających kruszenia i sortowania: 

- kruszenie w kruszarkach, 

- przesiewanie (sortowanie/frakcjonowanie) skruszonego produktu i transport do miejsc  

  gromadzenia, 

➢ w przypadku odpadów nie wymagających kruszenia: 

- przesiewanie (sortowanie/frakcjonowanie) skruszonego produktu i transport do miejsc     

  gromadzenia, 

➢ wywożenie produktów finalnych – kruszyw różnej granulacji, które w wyniku ww. działań 

(recyklingu) utraciły status odpadów. 

 

Ww. proces został zaklasyfikowany, zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020, 

poz. 797 ze zm.) jako: 

R5 -  Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych. 



Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

określonego w § 2 ust. 1 pkt 47) i § 3 ust. 1 pkt  83) 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

(Dz.U. 2019 poz. 1839)  

25 | S t r o n a  

 

Ponieważ w wyniku przetwarzania odpadów budowlanych będzie powstawał produkt handlowy, 

będziemy mieli tu do czynienia z procesem recyklingu. 

W procesie recyklingu  odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej wymagających kruszenia i sortowania będą 

powstawały odpady złomu oraz zużyte dyble (drewniane i z tworzywa sztucznego). 

Proces kruszenia odpadów budowlanych będzie oparty na pracy w układzie szeregowym kruszarki 

szczękowej i stożkowej. „Surowiec” do przetworzenia dostarczany będzie pojazdami ciężarowymi. 

Przed przetworzeniem (kruszeniem) będzie magazynowany w hałdach, w zależności od potrzeby, 

na terenie działki nr ewid. 345/9 oraz 345/5, w miejscu utwardzonym płytami betonowymi.  

Materiał do skruszenia będzie podawany do koszy zasypowych kruszarek przy pomocy łyżki 

załadowczej ładowarki.  

Kruszarka szczękowa przeznaczona jest do większego i średniego kruszenia materiałów dużej i 

średniej twardości. W podawanym do kruszenia materiale ilość zanieczyszczeń ilasto-gliniastych 

nie powinna przekroczyć 10%, a wilgotność materiału nie może być wyższa od 8%. Działanie 

kruszarki oparte jest na wykorzystaniu momentu obrotowego z silnika elektrycznego, który jest 

przekazywany poprzez przekładnię pasową na wał mimośrodowy kruszarki.  

Obracający się wał mimośrodowy poprzez korbowód i płyty rozporowe przekazuje ruch wahadłowy 

na szczękę ruchomą umieszczoną na wahadle. Podawany materiał dostaje się do komory kruszenia 

przy nastawionej szczelinie wlotowej. Praca kruszenia w kruszarce jest cykliczna i odbywa się w 

czasie ruchu wahadła do przodu. Przy jego cofaniu przez rozwieraną szczelinę wypada rozkruszony 

materiał na urządzenie odbierające - taśmociąg. Kruszarka stożkowa stosowana jest przeważnie do 

drobnego kruszenia. Produkt kruszenia jest bardziej regularny niż w przypadku kruszarki 

szczękowej. Materiał rozdrabniany jest między stożkami: zewnętrznym stałym i wewnętrznym 

ruchomym, wykonującym ruch mimośrodowy.  

Oddzielanie i przesiewanie (sortowanie/frakcjonowanie) kruszywa wykonane zostanie za pomocą 

przesiewacza.  Jego standardowe wyposażenie obejmuje podajnik taśmowy o płynnie regulowanej 

prędkości, zdalnie sterowany ruszt do odseparowania materiału ponadwymiarowego, hydrauliczną 

regulację kąta nachylenia skrzyni przesiewającej oraz hydrauliczne napinanie sita dolnego.  

Celem prowadzonego procesu przetwarzania jest uzyskanie pełnowartościowego produktu, 

kruszywa o różnej wielkości frakcji, w zależności od zapotrzebowania odbiorcy, przeznaczonego 

do wykorzystania w branży budowlanej, drogowej lub jako surowca do produkcja konstrukcji i 

elementów betonowych i żelbetonowych. Kruszywo – produkt handlowy, gromadzone będzie 

luzem, w hałdach o wysokości do 10 m, w obrębie działki nr 345/5 i 345/9.  

 

4.2.1.2. Przetwarzanie odpadów w postaci betonowych podkładów kolejowych 

 

Przetwarzanie (recykling - R5) odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu 

obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej w postaci betonowych podkładów 

kolejowych, prowadzone będzie na terenie działki nr ewid. 345/9.  

Surowcem są betonowe podkłady kolejowe posiadające wykruszenia (ubytki) lub takie, które 

wymagają wymiany zużytych dybli na nowe. 

 

4.2.1.2.1. Opis technologii 

 

W procesie przetwarzania (recyklingu) ww. odpadów przewiduje się: 
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➢ dowożenie i rozładunek odpadów w postaci betonowych podkładów kolejowych 

przeznaczonych do przetworzenia (recyklingu - R5) przez samochody ciężarowe, 

➢ tylko ręczną wymianę dybli drewnianych na dyble z tworzywa sztucznego  

lub 

➢ tylko uzupełnianie ubytków z wykorzystaniem chemii stosowanej do naprawy materiałów 

betonowych, 

lub 

➢ ręczną wymianę dybli drewnianych na dyble z tworzywa sztucznego i uzupełnianie ubytków z 

wykorzystaniem chemii stosowanej do naprawy materiałów betonowych, 

➢ wywożenie produktów finalnych – betonowych podkładów kolejowych, które w wyniku ww. 

działań (recyklingu) utraciły status odpadów. 

 

Ww. proces został zaklasyfikowany, zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020, 

poz. 797 ze zm.) jako: 

R5 -  Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych. 

Ponieważ w wyniku przetwarzania odpadów budowlanych będzie powstawał produkt handlowy, 

będziemy mieli tu do czynienia z procesem recyklingu. 

W procesie recyklingu odpadów w postaci betonowych podkładów kolejowych będą 

powstawały odpady opakowań inne niż niebezpieczne metalowe lub z tworzywa sztucznego oraz 

zużyte dyble (drewniane i z tworzywa sztucznego). 

 

4.2.1.3. Przetwarzanie odpadów w postaci zbrojonych płyt betonowych  

 

Przetwarzanie (recykling - R5) odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu 

obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej w postaci zbrojonych płyt 

betonowych, prowadzone będzie na terenie działki nr ewid. 345/9.  

Surowcem są zbrojone płyty betonowe posiadające wykruszenia (ubytki) lub takie, które wymagają 

naprawy/uzupełnienia metalowych elementów zbrojenia. 

 

4.2.3.1.1. Opis technologii 

 

W procesie przetwarzania (recyklingu) ww. odpadów przewiduje się: 

➢ dowożenie i rozładunek odpadów w postaci zbrojonych płyt betonowych przeznaczonych do 

przetworzenia (recyklingu - R5) przez samochody ciężarowe, 

➢ tylko naprawę/uzupełnienie metalowych elementów zbrojenia, 

lub 

➢ tylko uzupełnienie ubytków betonowych, 

lub 

➢ naprawę/uzupełnienie metalowych elementów zbrojenia i uzupełnienie ubytków betonowych, 

➢ wywożenie produktów finalnych – zbrojonych płyt betonowych, które w wyniku ww. działań 

(recyklingu) utraciły status odpadów. 

 

Ww. proces został zaklasyfikowany, zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020, 

poz. 797 ze zm.) jako: 

R5 -  Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych. 
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Ponieważ w wyniku przetwarzania odpadów budowlanych będzie powstawał produkt handlowy, 

będziemy mieli tu do czynienia z procesem recyklingu. 

W procesie recyklingu odpadów w postaci zbrojonych płyt betonowych nie będą powstawały 

odpady. 

 

4.2.2. Przetwarzanie odpadów metali żelaznych pochodzących z demontażu infrastruktury 

kolejowej i akcesoriów kolejowych 

 

Przetwarzanie (recykling R4) odpadów w postaci metali żelaznych pochodzących z demontażu 

infrastruktury kolejowej i akcesoriów kolejowych prowadzone będzie na terenie działki nr 345/9. 

Surowcem jest materiał odpadowy w postaci metali żelaznych pochodzący z remontów i demontażu 

infrastruktury drogowej i kolejowej.   

 

4.2.1. Opis technologii 

 

Demontowane z torowisk szyny, tzw. materiały staroużyteczne, wytwórca, ze względu na ich 

stopień zużycia, dzieli na nadające się do regeneracji lub regeneracji i reprofilacji oraz odpady. 

Procesowi przetwarzania elementów żelaznych pochodzących z demontażu infrastruktury  

kolejowej i akcesoriów kolejowych poddawane będą elementy, wyselekcjonowane z tzw. 

materiałów staroużytecznych i zaklasyfikowane jako odpady. 

W ramach prowadzenia procesu przetwarzania odpadów metali żelaznych pochodzących 

z demontażu infrastruktury kolejowej i akcesoriów kolejowych przewiduje się: 

- dowożenie i rozładunek surowca jakim są odpady metali żelaznych pochodzące z demontażu 

infrastruktury kolejowej i akcesoriów kolejowych do procesu produkcyjnego (procesu 

przetwarzania) przez samochody ciężarowe, 

- badanie defektoskopem, cięcie na zimno piłami tarczowymi, szlifowanie i/lub zgrzewanie (w 

zależności od potrzeb i stopnia zużycia) szyn kolejowych, 

➢ segregowanie oraz czyszczenie (w zależności od potrzeby mechaniczne lub ręczne) akcesoriów 

kolejowych, 

➢ wywożenie produktów finalnych, które w wyniku przetwarzania utraciły status odpadu. 

 

Przetwarzanie odpadów metali żelaznych pochodzących z demontażu infrastruktury kolejowej 

w postaci szyn kolejowych w pierwszej kolejności będzie polegało na badaniu defektoskopem, a 

następnie wycinaniu odcinków szyn nie nadających się do zabudowy. Wycinaniu podlegają: 

- odcinki szyn z wadami, 

- spoiny termitowe, 

- wadliwe zgrzeiny, 

- odcinki szyn, na których zużycie pionowe i boczne przekraczają wartości dopuszczalne, 

- końce szyn z otworami na śruby łubkowe, 

- odcinki szyn zwichrowane oraz z końcami wygiętymi do dołu, 

- odcinki szyn z blaszkowatym złuszczeniem, 

- odcinki szyn z zawalcowanymi i trwałymi odkształceniami, 

- odcinki szyn ze zgrzeinami rozmieszczonymi w odległości mniejszej niż 6,0 m, 

- odcinki szyn z łącznikami przymocowanymi do główki lub z kołkami osadzonymi w szyjce, 

- odcinki szyn ze śladami spawania łączników szynowych. 
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Cięcie szyn wykonywane będzie na zimno piłami tarczowymi, prostopadle do osi podłużnej szyny. 

Regeneracja polega na odzyskiwaniu z szyn, po wycięciu ww. odcinków wadliwych, odcinków  

nadających się do dalszej eksploatacji samodzielnie lub po zgrzaniu.  

Szyny regenerowane i zgrzewane zaliczane są do klasy III z zastosowaniem do torów 

stacyjnych, i tych, w których prędkość nie przekracza 40 km/h. 

Celem prowadzonego procesu przetwarzania (regeneracji) jest uzyskanie pełnowartościowego 

produktu w postaci szyn zaliczanych do klasy III. 

Ww. proces został zaklasyfikowany, zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020, 

poz. 797 ze zm.) jako: 

R4 -  Recykling lub odzysk metali i związków metali. 

Ponieważ w wyniku przetwarzania dostarczanych do instalacji odpadów w postaci szyn nie 

nadających się do dalszego użycia będzie powstawał produkt handlowy (szyny klasy III), będziemy 

mieli tu do czynienia z procesem recyklingu metali. 

 

Przetwarzanie akcesoriów odpadów metali żelaznych pochodzących z demontażu infrastruktury 

kolejowej będzie polegało na ich segregacji oraz w zależności od potrzeby czyszczeniu, 

mechanicznym lub ręcznym. Czyszczenie mechaniczne prowadzone będzie z wykorzystaniem 

szlifierek kątowych lub oscylacyjnych. Czyszczenie ręczne prowadzone będzie z zastosowaniem 

podstawowych narzędzi – szczotek drucianych i pilników do metalu. 

Celem segregacji i czyszczenia akcesoriów kolejowych jest ich przygotowanie do ponownego 

wykorzystania. 

Ww. proces został zaklasyfikowany, zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020, 

poz. 797 ze zm.) jako: 

R4 -  Recykling lub odzysk metali i związków metali. 

Ponieważ w wyniku przetwarzania dostarczanych do instalacji odpadów w postaci  akcesoriów 

kolejowych będzie powstawał produkt handlowy, będziemy mieli tu do czynienia z procesem 

recyklingu metali. 

 

4.2.3. Zbieranie odpadów  

 

W ramach prowadzonej działalności zbierane będą wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne. 

Wszystkie zbierane odpady, wyszczególnione w Tabeli 34 przedmiotowego opracowania, 

magazynowane będą czasowo na terenie działki nr ewid. 345/9, zlokalizowanej w m. Ignaców 89C, 

gm. Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.  

 

4.2.3.1. Metody zbierania odpadów 

 

1. Zbierane odpady dostarczane będą na teren miejsca zbierania odpadów transportem własnym lub 

transportem innych posiadaczy. 

2. Dostarczane odpady będą sprawdzane pod względem jakościowym i ilościowym, w razie 

konieczności odpady poddawane są segregacji nieprowadzącej do zasadniczej zmiany charakteru 

i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów. 

3. Po zakończonym procesie segregacji w zależności od rodzaju, odpady umieszczane będą w 

pojemnikach, kontenerach, workach typu big-bag, luzem w sposób uporządkowany w 

wyznaczonych miejscach ich magazynowania, opisanych kodem odpadu i rodzajem odpadu. 
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4. Odpady transportowane luzem, głównie odpady betonowe i odpady metali żelaznych 

pochodzące z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i 

kolejowej wyładowywane będą bezpośrednio z naczepy samochodu i umieszczane w 

docelowych miejscach magazynowania (odpady magazynowane luzem w pryzmach). 

5. Odpady w postaci betonowych podkładów kolejowych wyładowywane będą bezpośrednio z 

naczepy samochodu i umieszczane w docelowych miejscach magazynowania (odpady 

magazynowane luzem w stosach zabezpieczonych przed osuwaniem). 

6. Odpady będą zbierane i magazynowane w celu zebrania przed transportem partii wysyłkowej 

o odpowiedniej wielkości, w odpowiednich opakowaniach, które będą zabezpieczały przed 

wydostaniem się z nich zawartości lub dostaniem się do ich wnętrza innych substancji, które w 

kontakcie z ich zawartością mogą stworzyć zagrożenie. 

7. Zbierane odpady inne niż niebezpieczne będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne 

zezwolenia na gospodarowanie odpadami wydane w trybie ustawy o odpadach, chyba, że 

działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. 

 

4.2.3.2. Dodatkowe warunki zbierania odpadów  

 

1. Czas magazynowania zbieranych odpadów nie będzie przekraczał terminów magazynowania 

określonych w art. 25 ust. 4 ustawy o odpadach. 

2. Załadunek i rozładunek odpadów będzie prowadzony w sposób niepowodujący rozproszenia 

odpadów poza miejsca wyznaczone do ich magazynowania, 

3. Zbieranie odpadów będzie prowadzone przy zastosowaniu rozwiązań technicznych 

i organizacyjnych mających na celu zachowanie wymagań ochrony środowiska, 

przeciwpożarowych i bhp ze względu na charakterystykę i właściwości poszczególnych 

rodzajów odpadów. 

4. Miejsca magazynowania odpadów nie będą kolidowały z trasami przejazdu i manewrowania 

pojazdów (np. na wypadek akcji ratowniczej czy gaśniczej) oraz urządzeniami do załadunku i 

rozładunku. 

 

4.2.4. Główne cechy charakterystyczne planowanego przedsięwzięcia 

 

Do głównych cech charakterystycznych planowanego przedsięwzięcia należy zaliczyć 

oddziaływania określone w tabeli poniżej. 

 

Tabela 9. Cechy charakterystyczne planowanego przedsięwzięcia 

Lp. Cecha procesu produkcyjnego planowanego przedsięwzięcia 
Identyfikacja 

TAK/NIE 

1. Zużycie wody NIE 

2. Wytwarzanie ścieków: 

 bytowe 

 przemysłowe 

 wody opadowe i roztopowe 

 

TAK 

NIE 

TAK 

3. Emisja zanieczyszczeń do powietrza: 

- gazy 

- pyły 

 

TAK 

TAK 

4. Emisja hałasu: 
- źródła zewnętrzne 

- źródła wewnętrzne 

 
TAK 

TAK 
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5. Wytwarzanie odpadów: 

- odpady niebezpieczne 

- odpady inne niż niebezpieczne 

- zmieszane odpady komunalne 

 

TAK 

TAK 

TAK 

6. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej: 

- duże ryzyko 

- zwiększone ryzyko 

 

NIE 

NIE 

7. Stosowanie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska NIE 

8. Oddziaływanie na zdrowie ludzi NIE 

9. Inne oddziaływania: 

- wibracja 

- promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące w ilościach istotnych 

- promieniowanie elektromagnetyczne jonizujące 

- powierzchnia ziemi (odpady) 

- awifauna 

 

TAK     

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 

10. Prowadzenie działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku                       NIE 

 

Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z fazy eksploatacji planowanego 

przedsięwzięcia zostały omówione szczegółowo w punkcie X. Rodzaje i przewidywane ilości 

wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących 

środowisko niniejszego opracowania. 

 

5. Informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu 

 

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię osiągnie ok. 10 000 kWh/r. (40 kWh dziennie x 250 dni).  

Energia elektryczna wykorzystywana będzie do ogrzewania pomieszczeń socjalno-biurowych, 

oświetlenia terenu oraz do zasilania agregatu prądotwórczego. 

 

6. Czas pracy, zatrudnienie 

 

W ramach projektowanej działalności przewiduje się zatrudnianie 10 pracowników. Instalacja 

pracować będzie przez 5 dni w tygodniu, w systemie dwuzmianowym przez 250 dni w roku. 
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III. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU 

BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA I 

POKRYCIE SZATĄ ROŚLINNĄ 

 

Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie dwóch działek: działki nr ewid. 345/9 

o powierzchni 2,7404 ha oraz działki nr ewid. 345/5 o powierzchni 0,4408 ha, zlokalizowanych 

w miejscowości Ignaców 89C, gm. Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie. 

Analizowane działki znajdują się na terenie oznaczonym na GPZP symbolem 4PU – o 

przeznaczeniu podstawowym pod obiekty produkcyjne, bazy, składy, magazyny oraz zabudowę 

usługową. Według wypisu z rejestru gruntów w skład działki nr ewid. 345/9 wchodzą tereny 

przemysłowe o powierzchni 2,7172 ha oznaczone jako Ba oraz inne tereny zabudowane o 

powierzchni 0,0232 ha oznaczone jako Bi, natomiast działka nr ewid. 345/5 o powierzchni 0,4408 

ha w całości znajduje się na terenie przemysłowym oznaczona jako Ba. 

Uproszczony wypis z rejestru gruntów stanowi załącznik nr 4 do opracowania. 

 

➢ Działka nr ewid. 345/9 - infrastruktura, dojazd i sąsiedztwo 

 

Działka posiada nieregularny kształt, usytuowana jest w środkowej części terenu ogrodzonego 

i zabudowanego dwoma budynkami kubaturowymi (magazynowymi); budynkiem magazynowym 

„B1” o powierzchni ogólnej 848,0 m2 i budynkiem magazynowym „B2” o powierzchni ogólnej 

210,0 m2 przylegającym do budynku magazynowego „B1”.  

Teren niezabudowany posiada nawierzchnię utwardzoną płytami betonowymi (80 % terenu działki), 

pozostała powierzchnia (tereny biologicznie czynne) stanowi teren porośnięty trawą oraz niską 

roślinnością krzewiastą. Na analizowanym terenie przy budynku magazynowym oznaczonym 

symbolem „B1” ustawiony jest kratownicowy maszt antenowy należący do sieci telefonii 

komórkowej. Teren działki użytkowany jest gospodarczo na cele magazynowo-składowe i 

komunikacyjne. Teren utwardzony jest betonowymi płytami drogowymi z miejscowym 

ogrodzeniem z metalowej siatki. Do terenu z bocznicą kolejową przylega działka nr ewid. 249/2 

KW PT1P/00043134/7 stanowiąca własność Pana Emila Krawczyńskiego. Działka 345/9 posiada: 

- dostęp do sieci elektrycznej (eNN),  

- podłączenie do gminnej sieci wodociągowej, 

- wewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej podłączonej do dwóch zbiorników bezodpływowych 

o pojemności 10 m3 każdy, 

- wagę najazdową o zakresie ważenia do 50 ton. 

Dojazd do działki nr ewid. 345/9 odbywa się pasem utwardzonego terenu obejmującego fragment 

dz. nr ewid. 345/8 i przez działkę nr ewid. 245 stanowiącą drogę gminną. Najbliższe otoczenie 

stanowią budynki produkcyjne, budynki i place magazynowe. Bezpośrednie sąsiedztwo działki 

nr ewid. 345/9 stanowi: 

- od północy – teren zabudowane, dz. nr ewid. 345/12 i 345/13, na których prowadzona jest 

działalność gospodarcza (wykorzystanie przemysłowe), 

- od wschodu - droga gruntowa dojazdowa oddzielająca pole orne i las, 

- od południa – teren zabudowany, dz. nr ewid. 345/2, na której prowadzona jest działalność 

gospodarcza (przetwarzanie odpadów, budowa konstrukcji stalowych) oraz niezagospodarowana 

działka nr ewid. 345/5 stanowiąca własność wnioskodawcy, 

- od zachodu – linia kolejowa, tereny należące do PKP. 
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➢ Działka nr ewid. 345/5 - infrastruktura, dojazd i sąsiedztwo 

 

Działka stanowi nieregularny pas gruntu utwardzony betonowymi płytami drogowymi, częściowo 

ogrodzony ogrodzeniem z siatki metalowej w ramach z kątownika mocowanych do stalowych 

słupków. Działka posiada: 

- dostęp do sieci elektrycznej (eNN),  

- wodociągu z sieci gminnej znajdującej się na działce nr ewid. 345/9. 

 

Teren niezabudowany posiada nawierzchnię utwardzoną płytami betonowymi (80 % terenu działki), 

pozostała powierzchnia (tereny biologicznie czynne) stanowi teren porośnięty niską roślinnością 

krzewiastą. Dojazd do działki nr ewid. 345/5 odbywa się przez działkę nr ewid. 345/9. 

Bezpośrednie sąsiedztwo działki nr ewid. 345/9 stanowi: 

- od północy i wschodu – teren zabudowany, dz. nr ewid. 345/2, na której prowadzona jest 

działalność gospodarcza (przetwarzanie odpadów, budowa konstrukcji stalowych) 

- od zachodu – działka nr ewid. 345/9,a dalej linia kolejowa, tereny należące do PKP, 

- od południa – droga gruntowa dojazdowa, dalej tereny upraw rolnych. 

 

W ramach realizacji inwestycji planowane jest wykonanie: 

- prac remontowych i adaptacyjnych w budynku magazynowym „B1” i „B2”, 

- ogrodzenie miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych. 

 

Wody opadowe i roztopowe w obrębie projektowanego przedsięwzięcia nie są ujęte w otwarte lub 

zamknięte systemy. Bez zmian w odniesieniu do stanu obecnego, odprowadzane będą na tereny 

biologicznie czynne znajdujące się w obrębie wnioskowanych działek nr ewid. 345/9 i 345/5. 

Wody opadowe z dachów budynków „B1” i „B2” odprowadzane są bezpośrednio na tereny 

biologicznie czynne znajdujące się w obrębie działki nr ewid. 345/9. Pomieszczenia socjalne 

i biurowe zlokalizowane w budynku „B1” ogrzewane będą elektrycznie. Ciepła woda użytkowa 

otrzymywana będzie przy pomocy podgrzewaczy przepływowych zasilanych energią elektryczną. 

 

1. Informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym 

gleby, wody i powierzchni ziemi 

 

Celem ustalenia występującej roślinności w obrębie terenu planowanego zamierzenia, wykonano 

weryfikację wstępną polegającą na zebraniu dostępnych danych, a następnie przeprowadzono 

oględziny terenu. Omawiana działalność zlokalizowana jest w obszarze, który nie charakteryzuje 

się szczególnymi walorami krajobrazowymi lub przyrodniczymi, na terenie przekształconym. Teren 

przeznaczony pod planowaną inwestycję charakteryzuje się przeznaczeniem w 100% 

przemysłowym. Powierzchnia analizowanego terenu jest siedliskiem poddanym silnej 

antropopresji. Roślinność terenu planowanej inwestycji cechuje się małym zróżnicowaniem 

fitosocjologicznym, a występujące tu zbiorowiska roślinne odznaczają się ubóstwem gatunkowym. 

W obrębie realizowanego przedsięwzięcia występuje roślinność trawiasta oraz niska roślinność 

krzaczasta, a w północno zachodniej części omawianego terenu znajduje się kilkanaście zadrzewień 

śródpolnych zarówno o strukturze liniowej jednorzędowej, jak i wielorzędowej.  

Powierzchnia terenu będąca lokalizacją planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie jest 

miejscem występowania flory zielnej, która jest objęta prawną ochroną gatunkową. 
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Na terenie inwestycyjnym występuje typowa flora segetalna i ruderalna gdzie można wyróżnić 

następujące jednostki syntaksomiczne : 

➢ Zbiorowiska roślinne należące do klasy cl. Stellaritea mediae - zbiorowiska roślin terenów 

ruderalnych i pól uprawnych, 

➢ Zbiorowiska roślinne należące do związku All. Sismbrion officinalis - roślinność zasiedlania 

terenów ruderalnych, 

➢ Zbiorowiska roślinne należące do rzędu o. Sisymbrion officinalis - roślinność pionierska 

zasiedlania terenów ruderalnych. 

 

W związku z tym, że powierzchnia terenu, która jest miejscem lokalizacji planowanego zamierzenia 

inwestycyjnego oraz tereny przyległe są pozbawione form wód powierzchniowych (stojących i 

płynących), a także zbiorników antropogenicznych takich jak stawy oraz rowy melioracyjne, w 

obrębie terenu planowanego zamierzenia nie stwierdzono występowania roślinności związanej ze 

środowiskiem wodnym. Na terenie inwestycyjnym nie stwierdzono występowania gatunków roślin 

naczyniowych objętych prawną ochroną gatunkową.  Nie odnotowano występowania grzybów i 

porostów objętych prawną ochroną gatunkową. Na analizowanym terenie oraz w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie nie występują formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie Ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.). 

W bezpośrednim sąsiedztwie i w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary, na 

których obowiązują zaostrzone normy w zakresie stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza 

(parki narodowe, leśne kompleksy promocyjne). 

Wnioskowana inwestycja nie leży w granicach obszarów ograniczonego użytkowania, osuwania się 

mas zmiennych oraz obszarów podlegających ochronie z tytułu obowiązujących przepisów o 

ochronie dóbr kultury, gruntów rolnych i leśnych oraz zasobów wodnych.  

W otoczeniu przedsięwzięcia brak jest ośrodków, których zadaniem jest ochrona cennych gatunków 

roślin i zwierząt. W strukturze przestrzennej analizowanego terenu (w zasięgu bezpośredniego 

oddziaływania), brak jest szczególnie cennych elementów przyrodniczych, a występujące 

zadrzewienia znajdujące się poza zasięgiem wpływu inwestycji posiadają uproszczoną strukturę 

monokultur sosnowych o stosunkowo niskiej wartości biocenotycznej.  

W związku z realizacją przedmiotowego projektu nie zachodzi potrzeba naruszania terenów zieleni 

urządzonej i powierzchni leśnych występujących wokół terenu inwestycyjnego. W zasięgu 

oddziaływania planowanego zamierzenia, stwierdzono wyłącznie obecność powierzchni zabudowy 

przemysłowej. 

 

2. Fauna badanego obszaru 

 

Wraz z badaniami w zakresie występującej roślinności prowadzono wstępne rozpoznanie 

polegające na zebraniu dostępnych danych, a następnie przeprowadzono inwentaryzację w terenie. 

Nie występowania przedstawicieli gadów i płazów. Na analizowanym terenie brak jest stałych 

cieków i zbiorników wodnych. Brak tu również siedlisk wilgotnych i bagiennych stwarzających 

siedliska dogodne dla rozrodu płazów.  

Na omawianym terenie stwierdzono występowanie typowych gatunków zwierząt z gromady ssaków 

występujące w Polsce w stanie dzikim: mysz domowa (Mus musculus), nornica ruda (Myodes 

glareolus), myszarka polna (Apodemus agrarius), gacek brunatny (Plecotus auritus), wiewiórka 

pospolita (Sciurus vulgaris) oraz liczne nory gryzoni. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nornica_ruda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Myszarka_polna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gacek_brunatny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiewi%C3%B3rka_pospolita
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiewi%C3%B3rka_pospolita


Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

określonego w § 2 ust. 1 pkt 47) i § 3 ust. 1 pkt  83) 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

(Dz.U. 2019 poz. 1839)  

34 | S t r o n a  

 

Spośród bezkręgowców na omawianym terenie obserwowano występowanie m.in.: motyli z rodziny 

bielinkowatych Pieridae i rusałkowatych Nymphalidae, w tym: Rusałka pawik (Aglais io), Rusałka 

pokrzywnik (Aglais urticae), oraz pająków z rodziny krzyżakowatych (Araneidae) oraz 

zbrojnikowantych (Miturgidae).   

W celu określenia składu gatunkowego awifauny zastosowano metodę obserwacji z jednego punktu. 

Obecność ptaków odnotowywano na podstawie obserwacji bezpośrednich i głosowych. Na teren 

inwestycyjny objęty inwentaryzacją zalatywały jedynie pospolite gatunki ptaków, związane z 

terenami zurbanizowanymi.  

Stwierdzono występowanie następujących gatunków ptaków: 

 

Tabela 10. Wyniki inwentaryzacji składu gatunkowego awifauny 

Lp. Gatunek Status ochrony Charakter występowania 

1. kruk os zalatujący 

2. gawron oc zalatujący 

3. szpak os zalatujący 

4. wróbel oc zalatujący 

5. grzywacz nch zalatujący 

6. sroka oc zalatujący 

7. dymówka os zalatujący 

8. oknówka os zalatujący 

9. śpiewak os zalatujący 

10. kopciuszek os zalatujący 

Oznaczenia: os – ochrona ścisła, oc – ochrona częściowa, nch – gatunek nie podlegający ochronie 

 

W czasie prowadzonej obserwacji nie wykryto gniazd. Wszystkie wyżej wymienione gatunki są 

pospolite i liczne. Tworzą na terenie naszego kraju (również w obrębie miast) duże populacje 

będące, w zauważalny sposób, w ekspansji terytorialnej i siedliskowej. Dodać należy, że niemal 

wszystkie zaobserwowane w obrębie badanego terenu gatunki ptaków są typowe dla rejonów miasta 

o niskiej zabudowie oraz zabudowie przemysłowej, które są przystosowane do tego typu środowiska 

życia. Trzon fauny tego typu obszarów tworzą gatunki bardzo plastyczne ekologicznie (gatunki 

o szerokim spektrum tolerancji na warunki środowiska) oraz synantropijne (zajmujące nisze 

ekologiczne stworzone przez człowieka). 

Z uwagi na lokalizację planowanego przedsięwzięcia, na terenach przekształconych 

antropologicznie, jego realizacja nie wpłynie na różnorodność krajobrazową i będzie miała 

niewielki wpływ na: 

- zmniejszenie różnorodności biologicznej, 

- zmiany w lokalnych zasobach wodnych, 

- utratę korzyści ekologicznych, jakie wynikają z istniejącej roślinności i siedlisk. 
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IV. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII LUB KATASTROF 

NATURALNYCH I BUDOWLANYCH, PRZY UWZGLĘDNIENIU UŻYWANYCH 

SUBSTANCJI I STOSOWANYCH TECHNOLOGII, W TYM RYZYKO ZWIĄZANE 

ZE ZMIANĄ KLIMATU 

 

1. Ryzyko wystąpienia awarii 

 

Odniesienie do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 lutego 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. 

2016 poz. 138). 

Poważna awaria - rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, 

powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje 

jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 

zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Zgodnie ww. rozporządzeniem, stwierdza się, że na terenie analizowanego przedsięwzięcia nie będą 

magazynowane substancje określone w ww. rozporządzeniu Ministra Rozwoju w ilościach, które 

kwalifikowałyby go do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii 

przemysłowej. Charakter planowanego przedsięwzięcia, jego funkcja i przeznaczenie pozwala 

stwierdzić, że zagrożenia o charakterze nadzwyczajnym dla środowiska charakteryzują się 

minimalnym ryzykiem wystąpienia. 

 

2. Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej 

 

W czasie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia poważnych awarii i katastrof 

budowlanych. W myśl ustawy Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.) katastrofa 

budowlana jest to jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, 

a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek 

szczelnych i obudowy wykopów. 

Przedmiotowa działalność prowadzona jest w obiektach zaprojektowanych i wybudowanych 

zgodnie z wymaganymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz z zasadami wiedzy 

technicznej stosując się jednocześnie do wymagań Unii Europejskiej. 

Zgodnie z prawem budowlanym obiekty wykorzystywane do prowadzenia działalności  

użytkowane są w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, a także 

utrzymywane są w należytym stanie technicznym. Użytkownik obiektów budowlanych - 

wnioskodawca nie dopuszcza do nadmiernego pogorszenia właściwości użytkowych i technicznych 

w zakresie: 

- nośności i stateczności konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- higieny, zdrowia i środowiska, 

- bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, 

- ochrony przed hałasem, 

- oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, 

- zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych 

Obiekty mogą być okresowo kontrolowane, zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 
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Budynki wykorzystywane do prowadzenia wnioskowanej działalności zaprojektowane zostały 

przez osoby kompetentne, posiadające stosowną wiedzę i uprawnienia, pozwalające na 

zaprojektowanie obiektów zgodnie z wymogami sztuki budowlanej, w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo ludzi, środowiska i samych obiektów. 

Powyższe działania pozwalają na ograniczenie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej. 

 

3. Ryzyko wystąpienia innych awarii oraz ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych  

 

Na terenie zakładu oraz w obiektach biurowych istnieje ryzyko wystąpienia pożaru lub wypadku. 

Pożar może być spowodowany awarią instalacji elektrycznej, lub nieuważnym postępowaniem 

ludzi przebywających na terenie obiektu.  

W celu ograniczenia tego ryzyka instalacje elektryczne zostały wykonane z odpowiednich 

materiałów, zgodnie z projektami branżowymi uwzględniającymi moce urządzeń oraz możliwości 

wystąpienia przeciążeń itp. 

W celu zapobiegania ryzyku pożaru prowadzone będą odpowiednie szkolenia pracowników, 

budynki wchodzące w skład zakładu będą odpowiednio wentylowane, wszelkie działania będą tak 

prowadzone, aby wyeliminować ryzyko pożaru. Obiekty będą wyposażony w hydranty zewnętrzne 

oraz sprzęt p.poż (gaśnice, koce gaśnicze), pozwalające na ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia 

i na jego zwalczenie „u źródła”. Ilość sprzętu oraz dostępność wody będzie zapewniona z 

uwzględnieniem ilości materiałów palnych, które będą mogły być jednocześnie obecne na terenie 

zakładu. W związku z eksploatacją analizowanego przedsięwzięcia możliwa jest również awaria 

instalacji elektrycznej. W takim przypadku konieczne jest zatrzymanie prowadzonej działalności, 

do czasu likwidacji awarii. W związku z funkcjonowaniem zakładu istnieje również ryzyko 

wystąpienia katastrofy naturalnej w postaci: 

- ekstremalnych opadów, 

- powódź, 

- silne wiatry, 

- ruchy masowe ziemi, 

- wyładowania atmosferyczne, 

- susze, 

- ekstremalne temperatury. 

 

3.1. Katastrofy naturalne  

 

➢ Ekstremalne opady 

Spośród katastrof naturalnych największe ryzyko dotyczy ekstremalnych opadów śniegu. 

W przypadku wyjątkowo obfitych opadów śniegu konieczne będzie jego usuwanie z dachów 

budynków. W przypadku wystąpienia gwałtownych i bardzo obfitych opadów deszczu może 

teoretycznie dojść do zalania placu budynków. Jednak biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu oraz 

dotychczasowe doświadczenia inwestora (w omawianej lokalizacji prowadzi obecnie działalność 

polegającą na zbieraniu odpadów) wynika, że podczas obfitych opadów nie dochodzi do zalewania 

placów i budynku.  

Wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu odprowadzane są na tereny biologicznie czynne 

znajdujące się w obrębie wnioskowanych działek nr ewid. 345/9 i 345/5. 

Powódź 
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Ze względu na ukształtowanie terenu oraz położenie przedsięwzięcia, można wykluczyć ryzyko 

powodzi. Zgodnie z danymi mapowymi zawartymi serwisie Informatycznego Systemu Ochrony 

Kraju, teren inwestycji znajduje się poza terenami zagrożenia powodziowego. 

➢ Silne wiatry 

Istnieje pewne ryzyko wystąpienia wyjątkowo silnych wiatrów (np. trąba powietrzna), która 

mogłaby uszkodzić elementy infrastruktury jak np. urządzenia na dachu, zaparkowane pojazdy itp. 

➢ Ruchy masowe ziemi 

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się na terenie położonym poza dolinami rzek jak też poza 

obszarami aktywnymi sejsmicznie.  

W związku z tym nie wystąpi zagrożenie pojawienia się osuwisk. Potwierdzają to mapy Systemu 

Ochrony Przeciwosuwiskowej (http://geoportal.pgi.gov.pl/SOPO). Ze względu na położenie 

skrajnie mało prawdopodobne jest wystąpienie trzęsień ziemi. 

➢ Wyładowania atmosferyczne 

Towarzyszące wyładowaniom atmosferycznym (burzom) pioruny powstają naturalnie. Stanowią 

one zagrożenia mogące powodować pożary, awarie sieci przesyłowych, sieci trakcyjnych, co może 

prowadzić do paraliżu komunikacyjnego. Impulsy elektryczne mogą powodować uszkodzenia 

urządzeń elektrycznych. Budynki wykorzystywane na cele przedsięwzięcia wyposażone będą w 

instalacje odgromowe zapewniające bezpieczeństwo w przypadku uderzenia pioruna w konstrukcje 

budynku. 

➢ Susze 

Katastrofa naturalna w postaci suszy nie będzie miała wpływu na funkcjonowanie przedsięwzięcia. 

Zakład wykorzystywać będzie nieznaczne ilości wody (wyłącznie do celów socjalnych), która 

będzie pobierane z istniejącej sieci wodociągowej. Jednak w przypadku wystąpienia ekstremalnej 

suszy ograniczającej zasoby i możliwości poboru wody może dojść do konieczności wyłączenia 

pracy zakładu. 

➢ Ekstremalne temperatury 

Skrajnie niskie temperatury powodować mogą awarie systemów, ciepłowniczych, wodociągów, 

kanalizacji, linii przesyłowych itp., co może skutkować zakłóceniem lub koniecznością wyłączenia 

pracy obiektów. W przypadku wystąpienia bardzo wysokich temperatur, warunki pracy mogą 

odbiegać od komfortowych.  

 

4. Wpływ na zmiany klimatu 

 

4.1. Oddziaływania i wrażliwość na zmiany klimatu 

 

W związku z tym, że planowana inwestycja realizowana jest w istniejących obiektach budowlanych 

i z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej nie przewiduje się zmiany warunków 

klimatycznych ani jego znaczącego wpływu na klimat zarówno w aspekcie lokalnym, jak też 

globalnym.  

Oddziaływania na klimat związane jest z zajęciem i utwardzeniem terenu, co w bezpośredni sposób 

zmienia warunki krążenia wód (wsiąkanie, parowanie). Pośrednie oddziaływania wiążą się z 

zajęciem terenu biologicznie czynnego, co uniemożliwi wzrost roślinności odpowiadającej za 

pochłanianie CO2. Do podstawowych gazów cieplarnianych zostały zaliczone dwutlenek węgla, 

metan i podtlenek azotu. Substancjami, które przyczyniają się do tworzenia gazów cieplarnianych 

są gazy prekursorowe w postaci tlenków azotu, tlenku węgla i dwutlenku siarki.  
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Spośród wymienionych substancji w opracowaniu wykonano obliczenia emisji dla NO2, CO i SO2. 

Emisja prekursorów gazów cieplarnianych wynikać będzie z emisji związanej z pracą agregatu 

prądotwórczego wykorzystywanego na potrzeby obsługi kruszarki szczękowej, stożkowej i 

przesiewacza oraz ruchu samochodowego w obrębie terenu Inwestycji. 

Przy emisji CO najważniejszym kryterium było zużycie paliw i ich jakość. Postęp techniczny 

zmierzający do poprawy jakości paliw skoncentrowany jest na: 

- zmniejszeniu emisji węglowodorów poprzez zmniejszenie prężności par składników paliwa, 

- zmniejszeniu zawartości siarki w paliwach, 

- zmniejszeniu zawartości węglowodorów aromatycznych (w tym benzenu), 

- obniżeniu emisji tlenku azotu (stosowanie układów wielozaworowych, wzrost 

  szybkości wtrysku paliwa, regulacja czasu wtrysku). 

Zaostrzające się normy emisyjne dotyczące spalin są także czynnikiem stymulującym poprawę 

jakości paliw. 

Pośredni wzrost emisji gazów cieplarnianych nastąpi w wyniku zużycia energii elektrycznej. 

W wyniku planowanego przedsięwzięcia dojdzie do wzrostu zużycia energii w stosunku do stanu 

obecnego. Emisja z planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie również ze spalaniem paliw w 

silnikach pojazdów poruszających się po terenie planowanego przedsięwzięcia. 

W analizowanym przypadku do działania agregatu prądotwórczego wykorzystywany jest olej 

opałowy, który w niewielkim stopniu wpływa na stan środowiska.  

W związku z realizacją planowanej Inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów. 

Brak jest też potencjalnej możliwości aby zmiany klimatyczne obserwowane w ujęciu całego kraju 

oddziaływały w sposób negatywny na funkcjonowanie planowanej Inwestycji.  

Potencjalnym utrudnieniem w funkcjonowaniu inwestycji mogą być nieprzewidziane gwałtowne 

burze lub znaczne opady śniegu (powodujące przerwy w dostawie prądu lub trudności 

komunikacyjne). 

W związku z powyższym przewiduje się, że eksploatacja przedsięwzięcia, nie przyczyni się 

negatywnie w sposób istotny do pogłębiania zmian klimatu. 

 

4.2. Charakterystyka rodzaju i skali oddziaływań na klimat 

 

Tabela 11. Charakterystyka rodzaju i skali oddziaływań na klimat 

Zagadnienie Rodzaj i etap oddziaływania Zasięg oddziaływania 

Bezpośredni wzrost 

emisji gazów 
cieplarnianych i ich 

prekursorów 

Zanieczyszczenia ze spalania w 
silnikach samochodów oraz spalania 

oleju w agregacie prądotwórczym. 

Oddziaływanie związane 

z etapem funkcjonowania 
przedsięwzięcia. 

Zasięg wyliczonego 
oddziaływania 

ponadnormatywnego ogranicza 

się do terenu objętego 

Inwestycją. 

Pośredni wzrost emisji 
gazów 

cieplarnianych i ich 

prekursorów 

Z fazą funkcjonowania 

przedsięwzięcia związane jest 
zapotrzebowanie na energię 

elektryczną. Referencyjny 

wskaźnik emisyjności dla produkcji 
energii elektrycznej (opracowany 

przez KOBiZE w 2011 r.) wynosi 

0,812 Mg CO2/MWh 

Zasięg planowanego 

przedsięwzięcia 
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Utrata siedlisk 

zapewniających 
sekwestrację CO2 

Inwestycja nie jest związana z utracą 

siedlisk zapewniających sekwestrację 

CO2, ponieważ realizowana jest w 

istniejących obiektach budowlanych i 
przy wykorzystaniu istniejącej 

infrastruktury technicznej. Nie będzie 

prowadzona wycinka drzew i krzewów, 
nie będą prowadzone żadne prace 

budowlane wymagające zajmowania 

terenów biologicznie czynnych. 

Nie będzie prowadzona wycinka 

drzew i krzewów, które maja 

duży potencjał pochłaniania 

CO2. 

 

Aby stwierdzić zasadność podejmowania działań związanych z przystosowaniem planowanej 

Inwestycji do postępujących zmian klimatycznych przeprowadzono analizę wrażliwości 

przedsięwzięcia biorąc pod uwagę wskazane w opracowaniu „Wytyczne dla kierowników 

projektów: uodpornienie wrażliwych inwestycji na zmianę klimatu”, źródło: 

www.https://klimada.mos.gov.pl/ czynniki i zagrożenia klimatyczne. 

 

4.3. Ocena wrażliwości planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatyczne 

 

W poniższej tabeli przedstawiono ocenę wrażliwości planowanego przedsięwzięcia na zmiany 

klimatyczne. 

 

Tabela 12. Ocena wrażliwości planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatyczne 
Czynniki i zagrożenia klimatyczne Stopień wrażliwości* 

Stopniowy wzrost temperatury powietrza Brak 

Ekstremalny wzrost temperatury Niewielki – konieczna praca urządzeń chłodniczych – 

wentylatorów w pomieszczeniu socjalnym. 

Stopniowa zmiana opadów Brak 

Ekstremalna zmiana opadów Niewielka, chwilowa (możliwość chwilowego zalewania 

powierzchni) 

Średnia prędkość wiatru Brak 

Maksymalna prędkość wiatru Brak 

Wilgotność Brak 

Promieniowanie słoneczne Brak 

Względny wzrost poziomu morza Brak 

Temperatura wody morskiej Brak 

Dostępność wody Niewielki (funkcjonowanie przedsięwzięcia wiąże się jedynie z 

zapotrzebowaniem wodę na cele socjalne) 

Burze Średni (możliwość wystąpienia przerw w dostawie prądu na skutek 

awarii spowodowanymi przez burze) 

Powodzie (przybrzeżne i rzeczne) Brak 

Erozja gleby Brak 

Zasolenie gleby Brak 

Pożary Średni (ryzyko wystąpienia minimalizowane poprzez 

odpowiednią lokalizację infrastruktury oraz zastosowanie procedur 
i sprzętu ppoż, a także odpowiednie wyszkolenie pracowników w 

tym zakresie) 

Jakość powietrza Brak 

Niestabilność ziemi/ osuwiska Brak 

Miejska wyspa ciepła Brak 

Sezon wegetacyjny Brak 

* Stopień wrażliwości: 

Brak - zagrożenie nie ma żadnego wpływu na przedsięwzięcie 

Średni - zagrożenie może mieć niewielki wpływ na przedsięwzięcie 

Wysoki - zagrożenie może mieć znaczący wpływ na przedsięwzięcie 
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Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, że przedmiotowa Inwestycja nie wymaga adaptacji 

do postępujących zmian klimatycznych.  

Brak jest również potencjalnej możliwości, aby zmiany klimatyczne obserwowane w ujęciu całego 

kraju oddziaływały w sposób negatywny na funkcjonowanie planowanej Inwestycji.  

Planowana do zastosowania technologia jest niezależna od ewentualnego wzrostu lub spadku 

średnich rocznych temperatur.  

Zakład zlokalizowany jest poza obszarami narażonymi na powodzie lub ruchy masowe ziemi 

występujące na skutek nawalnych opadów. Potencjalnym utrudnieniem w funkcjonowaniu 

inwestycji mogą być jedynie gwałtowne burze lub sytuacje awaryjne jak np. pożar. 

 

5. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody oraz korytarzach ekologicznych znajdujących się w zasięgu znaczącego 

oddziaływania przedsięwzięcia 

 

W myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr, poz. 880  ze zm.) poprzez 

formy ochrony przyrody rozumie się: 

- parki narodowe; 

- rezerwaty przyrody; 

- parki krajobrazowe; 

- obszary chronionego krajobrazu; 

- obszary Natura 2000; 

- pomniki przyrody; 

- stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej; 

- użytki ekologiczne; 

- zespoły przyrodniczo - krajobrazowe; 

- ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

 

Teren instalacji objętej przedmiotowym wnioskiem położony jest poza granicami wszystkich w/w 

form ochrony przyrody.  

Na terenie lokalizacji instalacji objętej przedmiotowym wnioskiem nie stwierdzono występowania 

roślin chronionych, a na obszarze potencjalnego oddziaływania obiektu nie występują chronione na 

podstawie rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt tereny stałego przebywania i 

gniazdowania rzadkich gatunków zwierząt. 

Analizie podano formy ochrony przyrody występujące w promieniu 30 km od miejsca lokalizacji 

planowanego przedsięwzięcia. Dane na temat poszczególnych form ochrony przyrody uzyskano ze 

strony http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/.  

Najbliżej instalacji objętej przedmiotowym wnioskiem występują następujące formy ochrony 

przyrody: 

Rezerwaty przyrody 

Rezerwat przyrody Las Jabłoniowy w odległości 14,38 km.  

Rodzaj rezerwatu – leśny  

Typ rezerwatu – florystyczny 

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych 

ciągłości istnienia populacji dzikich gatunków drzew i krzewów owocowych, a w szczególności 

jabłoni leśnej i gruszy pospolitej. 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/#_blank
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Parki Krajobrazowe 

Sulejowski Park Krajobrazowy – otulina w odległości 4,15 km. 

Sulejowski Park Krajobrazowy w odległości 12,72 km. 

Powierzchnia – 17026,0000 ha 

Cele ochrony: 1) ochrona przyrody nieożywionej, 2) ochrona ekosystemów leśnych, 3) ochrona 

ekosystemów nieleśnych, 4) ochrona ekosystemów wodnych i torfowiskowych, 5) ochrona roślin i 

zwierząt oraz ich siedlisk, 6) ochrona walorów krajobrazowych i kulturowych, 7) ochrona walorów 

rekreacyjnych. 

Parki Narodowe 

Nie występują w promieniu 30 km od miejsca lokalizacji planowanego przedsięwzięcia. 

Obszary chronionego krajobrazu 

Dolina Widawki w odległości 10,87 km. 

Opis wartości przyrodniczej i krajobrazowej: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki 

obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych 

ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką 

i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych. 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

Majowa Góra w odległości 27,47 km 

Opis celów ochrony: Przedmiotem ochrony jest lesiste wzniesienie z nieczynnym kamieniołomem 

oraz pochodzącym z II wojny światowej poniemieckim bunkrem. 

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony 

Nie występują w promieniu 30 km od miejsca lokalizacji planowanego przedsięwzięcia. 

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony 

Dąbrowa w Marianku PLH100027 w odległości około 11,44 km 

Rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa 

Stanowiska dokumentacyjne 

Nie występują w promieniu 30 km od miejsca lokalizacji planowanego przedsięwzięcia. 

Użytki ekologiczne 

Bez nazwy w odległości około 4,35 km 

Pomniki przyrody 

Brak nazwy w odległości około 1,54 km 

Typ pomnika: Jednoobiektowy 

Rodzaj tworu: drzewo 

Gatunek drzewa: Dąb szypułkowy - Quercus robur 

Wysokość [m]: 27 

Pierśnica [cm]: 142 

 

Wnioski 

 

W związku z tym, że: 

➢ analizowane zamierzenie inwestycyjne leży: 

- poza zasięgiem form szczególnej ochrony przyrody i krajobrazu, 

- w obszarze, który nie charakteryzuje się szczególnymi walorami krajobrazowymi i  

przyrodniczymi, 

➢ w strefie oddziaływania nie występują: 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2211062.627#_blank
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- obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, 

- obszary, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę dziedzictwa  światowego”, 

➢ na omawianym terenie nie stwierdzono występowania roślin chronionych, a w obszarze 

potencjalnego oddziaływania nie występują chronione na podstawie rozporządzenia o ochronie 

gatunkowej zwierząt tereny stałego przebywania i gniazdowania rzadkich gatunków zwierząt, 

brak konieczności podejmowania działań minimalizujących wpływ prowadzonej działalności na 

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

 

5.1. Obszary wodno-błotne Ramsar 

 

Współczesna sieć hydrograficzna województwa łódzkiego (a więc i gminy Rozprza) jest 

konsekwencją plejstoceńskich procesów ukształtowania rzeźby terenu, a po części również 

odzwierciedleniem predyspozycji mezozoicznego podłoża. 

Sieć hydrograficzna województwa łódzkiego charakteryzuje się przewagą rzek małych oraz 

cieków, z których część jest okresowo sucha. Największe przypływy zwykle związane są z 

roztopami wiosennymi, zaś odpływy najniższe są charakterystyczne dla przełomu lata i jesieni. 

Obszar inwestycji znajduje się poza siecią występowania obszarów błotnych i płytkim zaleganiu 

wód podziemnych. 

W Polsce ochrona mokradeł opiera się m.in. na przesłankach i zaleceniach wynikających 

z konwencji, programów i porozumień międzynarodowych.  Polska jest stroną „Konwencji 

o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko 

życiowe ptactwa wodnego” (tzw. Konwencja Ramsar), która określa zasady ochrony i racjonalnego 

gospodarowania na obszarach wodno-błotnych oraz zasady współpracy międzynarodowej w tym 

zakresie. Priorytetowe znaczenie ma ochrona ekoSystemów o szczególnych walorach 

przyrodniczych, znajdujących się na „Liście obszarów wodno-błotnych o znaczeniu 

międzynarodowym” (tzw. Lista Ramsar).  

Do chwili obecnej za ostoje Ramsar w Polsce uznano 19 obszarów. Najbliżej omawianej inwestycji, 

w odległości 152 km, znajduje się Rezerwat przyrody Stawy Milickie.  

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych wielu 

szczególnie cennych i rzadkich gatunków ptaków oraz fragmentów środowisk wodnych i błotnych, 

stanowiących miejsca ich gniazdowania, żerowania i odpoczynku, a także innych gatunków 

zwierząt, roślin i ich siedlisk. 

 

5.2. Obszary górskie lub leśne 

 

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary górskie. Obszary leśne nie 

sąsiadują bezpośrednio z działką inwestycyjną. 

 

5.3. Obszary wybrzeży i środowisko morskie 

 

Gmina Rozprza jest gminą wiejską wchodzącą w skład: powiatu piotrkowskiego województwa 

łódzkiego. Gmina graniczy od strony: północnej: z miastem Piotrków Trybunalski, wschodniej: z 

gminą Sulejów, południowej: z gminą Ręczno, Łęki Szlacheckie, Gorzkowice, zachodniej: z gminą 

Wola Krzysztoporska. 
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Rys.3. Lokalizacja gminy na tle powiatu piotrkowskiego, Źródło: Program ochrony środowiska gminy Rozprza 

 

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary wybrzeży oraz środowisko 

morskie. 

 

5.4. Korytarze ekologiczne 

 

Korytarz ekologiczny to obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów. Korytarze 

ekologiczne są ważnym elementem sieci Natura 2000, gdyż umożliwiają przemieszczanie się 

organizmów między siedliskami.  

W skutek działalności człowieka dawniej bardzo rozległe siedliska zwierząt i roślin zostały 

rozdrobnione i często izolowane.  

Z tego też względu niezbędne jest połączenie siedlisk terenami umożliwiającymi bezpieczne 

przemieszczanie się zwierząt, czyli liniowymi pasami lasów, terenów porośniętych krzewami lub 

trawami, które poza możliwościami przemieszczania się umożliwiają zwierzętom niezbędne 

schronienie oraz dostęp do pożywienia.  

Przez teren Gminy przebiega korytarz „Mazowsze-Polesie-południe” o numerze KPdC-1A 

(mezoregion - Wysoczyzna Lubartowska, Płaskowyż Nałęczowski). 

Teren inwestycji nie leży na obszarze korytarzy ekologicznych. 
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Rys.4. Korytarze ekologiczne, Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkie 

 

5.5.  Dostępność złóż kopalin 

 

Działka inwestycyjna znajduje się na terenie, na którym nie zidentyfikowano złóż kopalin. Na 

terenie gminy Rozprza występują tereny i obszary górnicze, ustanowione w decyzjach 

koncesyjnych zezwalających na wydobywanie kopalin. 

 

Tabela 13. Wykaz terenów i obszarów górniczych na obszarze gminy Rozprza 

Lp. Nazwa obszaru i 

terenu górniczego 

(pow. obszaru/pow. 
terenu w m2) 

Obwód  

terenu/obszaru 

górniczego 
w m 

Nazwa  

złoża 

Miejscowość Znak koncesji 

ustanawiającej obszar i 

teren górniczy 

Termin 

ważności 

koncesji 

1. Łazy Duże A(40708/ 

49780) 

1064/1004 Łazy Duże Łazy Duże OZ/PT.IV-

7512/1/19/99 

Zmiana koncesji 

wyznaczająca OiTG 

„Łazy Duże A” 

RO.VIEK-7513-2/07 

2022.03.01 

2. Mierzyn IA (157136/ 

342828) 

2938/2938 Mierzyn Mierzyn OS-V-7521-4/92 

Zmiana koncesji 

wyznaczająca 

OiTG 

„Mierzyn IA”- 

ROVCF-7513-5/09 

2018.12.31 

3. Wola Niechcicka 
Stara Ib - pola: A,B 

(19808/31335) 

A: 523/419 
B:954/842 

Wola 
Niechcicka 

Stara I 

Wola 
Niechcicka 

RS.IV-7512/1/6/05/06 2025.03.31 

Źródło: Urząd Gminy Rozprza 
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5.6.  Użytki ekologiczne 

 

Użytek ekologiczny to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, które mają znaczenie 

dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne 

oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, 

starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich 

lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub 

sezonowego przebywania. 

 

Tabela 14. Wykaz użytków ekologicznych na terenie gminy Rozprza 

Lp. 
Rodzaj użytku 

ekologicznego 

Pow. 

[ha] 
Obowiązująca podstawa prawna Lokalizacja 

1. bagno 0,4 

Rozporządzenie 

Nr 57/2001 Wojewody Łódzkiego 

z dnia 17 grudnia 2001 r. 
w sprawie uznania za użytki 

ekologiczne 

Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

Nr 272, poz. 4779 

Mierzyn, Leśnictwo Trzepnica, oddz. 189d 
N-ctwo Łęczno, dz. Nr 1379 

2. bagno śródleśne 0,36 
Mierzyn, Leśnictwo Trzepnica, oddz. 190d 

N-ctwo Łęczno, dz. Nr 1380 

3. bagno śródleśne 1,46 
Mierzyn, Leśnictwo Trzepnica, oddz. 193c 

N-ctwo Łęczno, dz. Nr 1376, 193 

4. halizna 0,41 
Rajsko Małe, Leśnictwo Trzepnica, oddz. 

8A b, N-ctwo Łęczno, dz. Nr 821 

5. bagno śródleśne 0,04 
Rajsko Małe, Leśnictwo Trzepnica, oddz. 

20Ac, N-ctwo Łęczno, dz. Nr 967 

6. bagno śródleśne 0,13 
Rajsko Małe, Leśnictwo Trzepnica, oddz. 

20 Ag, N-ctwo Łęczno, dz. Nr 1030 

7. bagno śródleśne 0,14 
Mierzyn, Leśnictwo Trzepnica, oddz. 

187Ba N-ctwo Łęczno, dz. Nr 123 

8. bagno śródleśne 0,38 
Straszów, Leśnictwo Straszów, oddz. 9 b 

N-ctwo Łęczno, dz. Nr 9 

9. bagno śródleśne 0,94 
Straszów, Leśnictwo Straszów, oddz. 9 c  

N-ctwo Łęczno, dz. Nr 9 

10. bagno śródleśne 0,69 
Straszów, Leśnictwo Straszów, oddz. 9 h  

N-ctwo Łęczno, dz. Nr 9 

11. bagno śródleśne 0,36 
Straszów, Leśnictwo Straszów, oddz. 10 d 

N-ctwo Łęczno, dz. Nr 10 

12. bagno śródleśne 0,57 
Straszów, Leśnictwo Straszów, oddz. 10 i 
N-ctwo Łęczno, dz. Nr 10 

13. 

zarastające 

jezioro 

śródleśne 

4,38 
Straszów, Leśnictwo Straszów, oddz. 12 b 

N-ctwo Łęczno, dz. Nr 12 

14. bagno śródleśne 3,62 Lubień, Leśnictwo Straszów, oddz. 13 

15. bagno śródleśne 3,13 
Rajsko Małe, Leśnictwo Straszów,  

oddz. 14 c, N-ctwo Łęczno, dz. Nr 14 

16. bagno śródleśne 4,57 
Rajsko Małe, Leśnictwo Straszów, oddz. 

14 f, N-ctwo Łęczno, dz. Nr 14 

17. bagno śródleśne 3,61 
Lubień, Leśnictwo Straszów, oddz. 16 

N-ctwo Łęczno, dz. Nr 16 

18. bagno śródleśne 1,35 
Lubień, Leśnictwo Straszów, oddz. 17 

N-ctwo Łęczno, dz. Nr 17 

19. 

bór mieszany 

zalewany 

okresowo przez 

wodę 

1,83 Lubień, Leśnictwo Straszów, oddz. 22 

20. bagno śródleśne 0,39 
Rajsko Małe, Leśnictwo Straszów, oddz. 

20 b, N-ctwo Łęczno, dz. Nr 20 

21. bagno śródleśne 0,22 
Rajsko Małe, Leśnictwo 
Straszów, oddz. 25 d 

N-ctwo Łęczno, dz. Nr 25 
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22. bagno śródleśne 0,44 
Rajsko Małe, Leśnictwo Straszów,  

oddz. 27 

23. bagno śródleśne 0,26 Lubień, Leśnictwo Lubień, oddz. 39 

24. bagno śródleśne 0,13 Lubień, Leśnictwo Łazy, oddz. 44 

25. bagno śródleśne 0,32 Lubień, Leśnictwo Łazy, oddz. 47 

26. bagno śródleśne 0,25 Lubień, Leśnictwo Łazy, oddz. 48 

27. bagno śródleśne 0,28 Lubień, Leśnictwo Łazy, oddz. 49 

28. bagno śródleśne 1,82 Lubień, Leśnictwo Łazy, oddz. 53 

29. bagno śródleśne 0,2 Lubień, Leśnictwo Łazy, oddz. 58 

30. bagno śródleśne 0,18 Lubień, Leśnictwo Łazy, oddz. 58A 

31. bagno śródleśne 0,3 Lubień, Leśnictwo Łazy, oddz. 69A 

 

6. Bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na poszczególne elementy 

środowiska, zwierząt i ludzi 

 

6.1. Środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi 

 

6.1.1. Etap realizacji oraz likwidacji 

 

Na etapie realizacji oraz likwidacji inwestycji uwzględniając skalę oraz rodzaj prac związanych z 

tymi etapami nie stwierdza się ponadnormatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko, 

ludność w tym zdrowie i warunki życia ludzi. 

 

6.1.2. Etap eksploatacji 

 

Charakter inwestycji pomimo, że jest związana z zagadnieniem odpadów nie będzie wpływała 

negatywnie ani na poszczególne elementy środowiska ani na ludzi pod warunkiem, że będzie 

eksploatowana zgodnie z wytycznymi opisanymi w niniejszym dokumencie. Planowana inwestycja 

nie będzie również pogarszała zdrowia i warunków życia ludzi. Planowana inwestycja będzie 

realizowana na terenach typowo przemysłowych z daleka od typowej zabudowy mieszkaniowej czy 

miejsc przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. Skala inwestycji oraz zastosowana 

technologia nie należą do znacząco ingerujących w środowisko oraz oddziaływających na ludzi. 

Wykonana analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazów i pyłów dowodzi, że prowadzona 

działalność nie przekracza norm i standardów środowiskowych. Biorąc pod uwagę wielkości emisji 

z terenu inwestycji oraz zastosowane rozwiązania mające na celu ochronę środowiska i stosowanie 

przyjaznych technologii pozwala stwierdzić, że planowana inwestycja nie będzie negatywnie 

oddziaływała na środowisko, ludność w tym zdrowie i warunki życia ludzi. 

 

6.2. Dobra materialne 

 

Eksploatacja przedsięwzięcia pozostanie bez wpływu na dobra materialne należące do osób trzecich 

zarówno na etapie realizacji, likwidacji a przede wszystkim na etapie eksploatacji inwestycji. 

 

6.3. Zabytki 

 

Lokalizacja przedsięwzięcia gwarantuje brak jej wpływu na zabytki zarówno na etapie realizacji, 

likwidacji a przede wszystkim na etapie eksploatacji inwestycji. 
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6.4. Krajobraz, w tym krajobraz kulturowy 

 

Biorąc pod uwagę fakt, że planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na terenach typowo 

przemysłowych gdzie dominującymi elementami są hale, budynki magazynowe, budynki o 

przeznaczeniu przemysłowym, można stwierdzić, że planowana inwestycja w żaden sposób nie 

wpłynie na krajobraz ani krajobraz kulturowy. W związku z powyższym można stwierdzić, że 

zarówno na etapie realizacji, likwidacji a przede wszystkim na etapie eksploatacji inwestycji nie 

stwierdza się oddziaływania na krajobraz w tym krajobraz kulturowy. 

 

6.5. Wzajemne oddziaływanie między elementami 

 

Rozważając rodzaj inwestycji, jej lokalizację nie przewiduje się wzajemnego oddziaływania 

pomiędzy elementami wymienionymi powyżej na żadnym z etapów rozwoju inwestycji. 

 

6.6. Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i 

zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszary Natura 

2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody 

 

Inwestycja, nie jest zlokalizowana na obszarach chronionych. W najbliższym otoczeniu miejsca 

lokalizacji inwestycji nie występują obszary parków narodowych, ochrony uzdrowiskowej oraz 

obszarów, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę światowego dziedzictwa”. 

 

6.7. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 

 

Teren inwestycji położony jest poza terenami uzdrowisk oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej. 

 

6.8. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje 

się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których 

oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w 

zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z 

planowanym przedsięwzięciem 

 

Biorąc pod uwagę skalę, technologię, przeanalizowane oddziaływanie na poszczególne 

komponenty środowiska planowanej inwestycji a także uwzględniając niewielkie emisje z terenu 

inwestycji, nie przewiduje się skumulowania oddziaływań z terenu inwestycji z innymi na 

wskazanym obszarze przemysłowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

określonego w § 2 ust. 1 pkt 47) i § 3 ust. 1 pkt  83) 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

(Dz.U. 2019 poz. 1839)  

48 | S t r o n a  

 

V. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM 

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA  

 

1. Charakterystyka środowiska geograficzno-przyrodniczego 

 

1.1.  Ukształtowanie terenu 

 

Trzeciorzęd występuje tu fragmentarycznie w postaci nieregularnych płatów iłów piaszczystych 

szarozielonych o miąższości do kilku metrów. Kreda dolna wykształcona jest w postaci margli 

często zapiaszczonych oraz margli ilastych, mułowców i piaskowców. Kredę górną z kolei 

reprezentują opoki, margle i wapienie margli.  

Na terenie gminy Rozprza strop utworów kredowych zalega na następujących głębokościach: 

Mierzyn (ok. 55 m ), Białocin (45-55m), Rozprza (ok. 43m), Kolonia Milejów (ok. 25-35m), 

Janówka (ok. 20-30 m). Głębokość zalegania zmniejsza się w kierunku północno-wschodnim 

Longinówka, Milejowiec (ok 20-30m).  

Wyjątkowo płytko znajduje się w miejscowości Kisiele (ok. 10). 

Na terenie gminy występują uskoki. W rejonie miejscowości Dzieciary (na zachód od Rozprzy), 

rozciągający się z północnego zachodu na południowy wschód wzdłuż doliny rzeki Luciąży – na 

południowy zachód, w północno wschodniej części miejscowości Mierzyn. Na obszarze gminy nie 

występują zapadliska. 

Najmłodsze osady czwartorzędu związane są ze zlodowaceniem środkowopolskim (plejstocen) oraz 

z holocenem. Głęboko zalegania na terenie gminy przedstawia się następująco: Mierzyn (ok. 35 m), 

Lubień (ok 33m), Longinówka (ok. 33 m), Milejów (ok. 17m).  

Utwory plejstoceńskie stanowią osady nagromadzone przez lodowiec lub przez wody spływające 

podczas jego topnienia. Osady polodowcowe to przeważnie piaski różnoziarniste słabo 

wysortowane, czasem utwory piaszczysto-żwirowe. W materiale polodowcowym na tym obszarze 

występują również gliny zwałowe. Schyłek plejstocenu charakteryzuj się wzmożoną działalnością 

wydmotwórczą, prowadzącą do usypania w widłach rzeki Luciąży i Pilicy potężnych kompleksów 

wydm parabolicznych położonych w południowo- wschodniej części gminy. Z holocenem związane 

są piaski rzeczne i mady.  

W gminie występują wody zawieszone na północ od miejscowości Rozprza (Kisiele, Longinówka). 

Pierwszy poziom wodonośny czwartorzędowy zaczyna się od głębokości 190 m n.p.m w okolicy 

miejscowości Rozprza. Występuje on na głębokości 10 m. W rejonie miejscowości Longinówka 

(głębokość 5-10 m), Janówka (2-5m), dolina rzeki Luciąży (0-2m). Drugi poziom wodonośny 

występuje pod serią glin zlodowacenia środkowopolskiego, najczęściej na głębokości 5-15 m. 

 

1.2.  Rzeźba terenu 

 

Gmina Rozprza leży na pograniczu centralnej i południowej części powiatu piotrkowskiego, w 

makroregionie Wzniesień Południowo Mazowieckich i w obrębie mezoregionu Równiny 

Piotrkowskiej będącej fragmentem Niziny Środkowopolskiej.  

Gmina zajmuje powierzchnię 163 km2. Powierzchnia terenu jest lekko falista i wznosi się na 

wysokość około 200 m n.p.m., a w dolinach rzecznych na około 180 m n.p.m. 
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Rys.5. Źródło: Centralna Baza Danych Geologicznych, Państwowy Instytut Geologiczny 

 

2. Gleby 

 

Obszar dzisiejszej gminy Rozprza pokrywał niegdyś lądolód środkowopolski. Dlatego gleby tego 

rejonu związane są z jego działalnością i w większości są utworami piaszczystymi, piaszczysto-

gliniastymi i gliniastymi. Wykształcone zostały na piaskach luźnych słabo-gliniastych lub 

gliniastych (gleby bielicowe i rdzawe) oraz na glinach lekkich i średnich lub piasków na glinie 

(gleby brunatne i płowe). Znaczna część gleb przeznaczona jest pod grunty orne. Najwięcej gleb w 

gminie charakteryzuje się klasami IV a – V. 

Największe kompleksy gleb chronionych występują w rejonie następujących miejscowości: 

Longinówka, Milejów, Milejowiec. Duże kompleksy odnaleźć można również w miejscowościach: 

Adolfinów, Wroników, Białocin, Niechcice, Bryszki, Osada Młynarska, Straszów, Zmożna Wola, 

Łazy Duże. Najsłabsze gleby występują w południowej części obszaru gminy. 

Na obszarze gminy przeważają gleby kwaśne (40 %) wymagające nawożenia i wapnowania. 

Analizowana jakość gleb, klimat obszaru, długość okresu wegetacyjnego, urzeźbienie terenu i 

warunki wodne – predestynują obszar gminy do kontynuowania funkcji rolniczych, jako funkcji 

wiodącej. 

 

3. Klimat  

 

Gmina Rozprza znajduje się w Łódzko-Wieluńskim rejonie klimatycznym. Średnia roczna 

temperatura powietrza wynosi 7,5°C (gdzie- średnia temperatura powietrza okresu zimowego (XI-

IV) wynosi -1,5°C, natomiast średnia temperatura powietrza okresu letniego (V-X) wynosi ok. 

14°C).  
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Bezmroźny okres trwa blisko 127 dni. Przymrozki wiosenne należą do zjawisk bardzo częstych. 

Występują głównie w maju, a czasami nawet jeszcze w początkach czerwca. Jesienne przymrozki 

rozpoczynają się zazwyczaj w pierwszej dekadzie października, ale niekiedy pojawiają się już w 

drugiej połowie września. Z wielkością opadów związana jest z rzeźbą i ekspozycją terenu. 

Opisywany rejon klimatyczny charakteryzuje się średnią roczną sumą opadów wynoszącą około 

700 mm. Czas trwania okresu wegetacyjnego (czyli liczba dni ze średnią temperaturą dobową nie 

jest mniejsza niż 50 wynosi do 210 dni). Na obszarze gminy Rozprza występują głównie zachodnie 

i południowo-zachodnie kierunki wiatru. Częstotliwość wiatrów należących do klas prędkości 0-2 

m/s i 2-5 m/s wynosi odpowiednio 44,1% i 42,4%, na ciszę natomiast 6,9%. Położenie na styku 

ścierających się mas powietrza oceanicznego i kontynentalnego, powoduje znaczne zmiany pogody. 

Okres wegetacyjny z intensywnym wzrostem roślin często charakteryzuje się niedoborem wody, 

natomiast zbiorów – nadmiarem opadów. 

 

4 . Surowce mineralne 

 

Na terenie gminy Rozprza występują trzy złoża kruszywa naturalnego (piasków i pospółki): 

- złoże „Mierzyn” 

- złoże „Łazy Duże” 

- złoże „Wola Niechcicka I”. 

Wyżej wymienione złoża są obecnie eksploatowane na podstawie koncesji, w której to mają 

ustanowiony obszar i teren górniczy. 

 

5. Flora i fauna 

 

Lasy zajmują niecałe 25,6 % powierzchni gminy. Tereny leśne występują nierównomiernie, 

największy zwarty kompleks leśny występuje we wschodniej części gminy w rejonie miejscowości 

Lubień. Mniejsze kompleksy dominują w rejonach miejscowości: Kisiele, Romanówka, Rozprza, 

Straszów, Zmożna Wola, Łazy Duże, Niechcice, Wroników. Na pozostałym obszarze, lasy są 

nieliczne. Pospolitym zespołem leśnym występującym na tych obszarach jest bór mieszany 

sosnowodębowy. Bory sosnowe reprezentowane są przez zespoły: boru chrobotkowego, 

suboceanicznego boru świeżego, boru wilgotnego i boru bagiennego. 

Występuje wiele gatunków zwierząt, wśród których największą stanowią owady lądowe, np. 

motyle, chrząszcze, muchówki, pluskwiaki równoskrzydłe, błonkówki. Ponadto występuje wiele 

gatunków płazów (np. żaba trawna, żaba moczarowa, żaba wodna, rzekotka, ropucha szara, kumak 

nizinny) oraz ptaków (np. jastrząb, myszołów, kuropatwa, przepiórka, bażant, jaskółka brzegówka, 

dymówka i oknówka, słowik szary i rdzawy, kopciuszek, kos, kwiczoł, sikora bogatka, sójka, sroka, 

kawka, gawron, wrona, kruk, szpak, wróbel, zięba, czyż, gil). W lasach na terenie Gminy można 

spotkać jelenie, sarny, łosie, dziki, lisy, kuny leśne i domowe, borsuki, piżmaki, bobry, zające, krety, 

jeże, a także gryzonie – wiewiórki oraz myszy leśne i polne. 

 

6. Wody powierzchniowe 

 

Współczesna sieć hydrograficzna województwa łódzkiego (a więc i gminy Rozprza) jest 

konsekwencją plejstoceńskich procesów ukształtowania rzeźby terenu, a po części również 

odzwierciedleniem predyspozycji mezozoicznego podłoża.  



Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

określonego w § 2 ust. 1 pkt 47) i § 3 ust. 1 pkt  83) 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

(Dz.U. 2019 poz. 1839)  

51 | S t r o n a  

 

Sieć hydrograficzna województwa łódzkiego charakteryzuje się przewagą rzek małych oraz cieków, 

z których część jest okresowo sucha. Największe przypływy zwykle związane są z roztopami 

wiosennymi, zaś odpływy najniższe są charakterystyczne dla przełomu lata i jesieni. 

Główna sieć hydrograficzna gminy oparta jest o rzekę Luciąża będącą lewym dopływem Pilicy wraz 

ze swoim dopływem - Bogdanówką (ok. 5 km). Wody Luciąży przecinają gminę łukiem z kierunku 

południowo-wschodniego na północno-wschodni. Odcinek rzeki Luciąży na obszarze gminy 

wynosi około 14 km. Przy południowej granicy gminy położony jest zbiornik Cieszanowice. Na 

terenie gminy występują również rzeki Rajska, Jeziorka. 

 

6.1. Jakość wód powierzchniowych 

 

Analizowana inwestycja leży w zlewni RW200019254529 – Luciąża od Bogdanówki do ujścia 

Czy JCW przeznaczona do celów rekreacyjnych? - NIE 

Czy JCW wyznaczono na mocy art. 7 RDW do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi? - NIE 

Czy JCW zlokalizowana jest na obszarze szczególnie narażonym, z którego odpływ azotu ze źródeł 

rolniczych wód należy ograniczyć? – TAK 

Czy JCW wyznaczona jako obszar wrażliwy na mocy dyrektywy 91/271/EWG ? – TAK 

Rodzaj użytkowania JCWP – rolno-leśna 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych (zagrożona/niezagrożona) – zagrożona 

Typ odstępstwa – 4(4) - 1 

Termin osiągnięcia celów środowiskowych – 2027 

Czy wskazano odstępstwo z art.. 4.7 – brak 

Cel dla stanu/potencjału ekologicznego - dobry stan ekologiczny 

Cel dla stanu chemicznego - dobry stan chemiczny 

Typ zgodnie z aktualną typologią – rzeka nizinna piaszczysto - gliniasta 

Długość JCWP – 20.650232 km 

Powierzchnia zlewni JCWP – 49.650232 

Dorzecze - obszar dorzecza Wisły 

Zlewnia bilansowa - Zlewnia Pilicy 

RZGW - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Kod JCWPd, na której dana część wód się znajduje PLGW200084 

Status wstępnie wyznaczony – silnie zmieniona część wód 

Status ostatecznie wyznaczony - naturalna część wód 

Stan/potencjał ekologiczny – SŁABY 

Wskaźniki determinujące stan/potencjał ekologiczny - Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI), Ichtiofauna 

Stan chemiczny – PSD 

Wskaźniki determinujące stan chemiczny- Benzo(g,h,i)perylen, Indeno(1,2,3-cd)piren 

Stan JCWP - ZŁY 

 

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako 

sztuczne lub silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu 

ich stanu.  
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W związku z tym, że: 

- woda na potrzeby zakładu pobierana będzie z wodociągu gminnego, 

- ścieki sanitarne odprowadzane będą do zbiorników bezodpływowych a następnie wywożone do 

gminnej oczyszczalni ścieków, 

brak jest wpływu projektowanego zakładu na wody powierzchniowe. 

 

Zatem gospodarka wodno-ściekowa zakładu nie przyczyni się do nieosiągnięcia zakładanego celu 

środowiskowego dla jednolitych części wód jakim jest osiąganie dobrego potencjału ekologicznego 

oraz utrzymanie dobrego stanu chemicznego, a także nie wpłynie niekorzystnie na zapobieganie 

pogorszeniu ich stanu. 

 

7. Wody podziemne 

 

Wody podziemne na terenie gminy Rozprza związane są z utworami górnokredowymi i 

czwartorzędowymi. Górnokredowy poziom wodonośny stanowią wody w marglach wapieni i 

opokach. Lustro wody zalega na głębokości od kilku do ok. 60 m, a wydajności poszczególnych 

otworów od kilkunastu do około 100 m3/h. Poziom czwartorzędowy związany jest z piaskami 

wodnolodowcowymi. Ma on również znaczenie użytkowe. Wydajności poszczególnych studni 

kształtują się od kilku do kilkudziesięciu m3/h. Podstawowy poziom systematyki hydrogeologicznej 

stanowią jednolite części wód podziemnych (JCWPd) tj. jednostki terytorialne wydzielone w 

oparciu o system zlewniowy, dla których prowadzone są analizy presji antropogenicznych (m.in. 

poprzez monitoring wód) i opracowywane są programy wodnośrodowiskowe.  

Analizowana inwestycja znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Niecka 

Miechowska” występującego w utworze kredowym 408 Cr3. 

 

 
Rys.6. Główne zbiorniki wód podziemnych, Źródło: Opracowanie na podstawie Atlasu Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych 
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Analizowana inwestycja leży w zasięgu jednolitych części wód podziemnych JCWd PLGW200084. 

 

7.1. Jakość wód podziemnych 

 

Analizowana inwestycja leży na obszarze JCWd PLGW200084. 

Powierzchnia – 4233,30 km2 

Dorzecze – Wisła 

Region wodny – Środkowej Wisły 

RZGW – RZGW w Warszawie 

Ocena stanu chemicznego – dobry 

Ocena stanu ilościowego – dobry 

Ocena stanu – dobry 

Cel dla stanu chemicznego – dobry stan chemiczny 

Cel dla stanu ilościowego – dobry stan ilościowy 

Rodzaj użytkowania JCWP – rolniczy 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona 

 

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest: 

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; 

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 

3) ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między 

poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 

 

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie jest związana z poborem wód podziemnych. 

Odprowadzane do ziemi wody opadowe i roztopowe nie będą zawierały substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego w stężeniach mających wpływ na poziom zanieczyszczenia 

wód gruntowych. 

W związku z powyższym gospodarka wodno-ściekowa zakładu nie spowoduje zagrożenia dla 

osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód podziemnych 

PLGW200084. 
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VI. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU 

ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW 

CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I 

OPIECE NAD ZABYTKAMI 

Analizowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenem, na których znajdują się zabytki 

chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Na terenie gminy Rozprza znajduje się sześć obiektów/zespołów wpisanych do rejestru zabytków: 

 

Tabela 15. Wykaz obiektów/zespołów wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy Rozprza 

Miejscowość Ulica / nr Nazwa Określenie Zespół Data 

Mierzyn - park dworski dworsko-

parkowy 

2 poł. XIX w. 

Mierzyn - kościół par. 

rz.- kat. 

p.w. św. 

Mikołaja 

kościoła p.w. 

św. Mikołaja 

przed 1435 r. 

Milejów Szkolna 16 park dworski dworsko-

parkowy 

k. XI w. 

Milejów Kościelan 2 kościół par. 

rz.- kat. 

p.w. św. 

Marii 

Magdaleny i 

św. Józefa 

kościoła p.w. 

św. Józefa 

1887 - 1889 

Niechcice Zakładowa 8 park pałacowy pałacowo-
parkowy 

k. XVIII w. 

Straszów - park dworski dworsko-

parkowy 

pocz. XX w. 
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VII. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 

NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

W przypadku wariantu „zerowego” polegającego na niepodejmowaniu inwestycji inwestor w 

dalszym ciągu we wskazanej lokalizacji będzie prowadził dotychczasową działalność polegającą na 

zbieraniu odpadów. Planowana inwestycja polegająca na prowadzeniu zbierania i przetwarzania 

odpadów realizowana będzie z wykorzystaniem istniejących budynków i istniejącej infrastruktury 

technicznej.  Realizacja inwestycji nie będzie wymagała usunięcie roślinności wysokiej. 

Planowana do realizacji działalność zlokalizowana jest w obszarze, który nie charakteryzuje się 

szczególnymi walorami krajobrazowymi lub przyrodniczymi, na terenie przekształconym. Teren 

przeznaczony pod planowaną inwestycję charakteryzuje się przeznaczeniem w 100% 

przemysłowym. Powierzchnia analizowanego terenu jest siedliskiem poddanym silnej 

antropopresji. W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia planowane jest zatrudnienie 10 

osób. W związku z tym zaniechanie realizacji przedsięwzięcia przyczyni się do zahamowania 

rozwoju firmy oraz negatywnie wpłynie na zmniejszenie bezrobocia w regionie. 

Realizacja innego projektu wywołałaby skutki adekwatne do rodzaju i skali ewentualnej 

działalności. Każda inwestycji może być realizowana wyłącznie w ramach określonych przez prawo 

miejscowe (jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), jak i krajowe dotyczące 

ochrony środowiska i inne.  

Ze względu na położenie planowanej inwestycji na terenie oznaczonym na GPZP symbolem 4PU – 

o przeznaczeniu podstawowym pod obiekty produkcyjne, bazy, składy, magazyny oraz zabudowę 

usługową, planowanym i pożądanym ze względów planistycznych sposobem zagospodarowania 

jest realizacja przedsięwzięć produkcyjnych i przemysłowych.  

Planowana Inwestycja wpisuje się również w założenia stworzone w ramach Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego i jest projektowana w oparciu o zapisy tego Planu. 

Ponieważ cel planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest zgodny z planistycznym sposobem 

zagospodarowania terenu oraz wpisuje się w założenia stworzone w ramach Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego wykonano ocenę porównawczą wariantów: 

- polegającego na pozostawieniu stanu istniejącego i niepodejmowaniu inwestycji, 

- uwzględniającego realizację planowanego przedsięwzięcia. 

 

Oceny proponowanej lokalizacji oraz wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia 

dokonano w oparciu o metodę indeksowania. 

Formalny wzór, według którego uzyskuje się wynik oceny, można zapisać następująco: 

 

V = Si x Ai 

gdzie: 

V - indeks (punktowa ocena środowiska danego przedsięwzięcia), 

Si - waga i-tego elementu środowiska (przyjęto wartość jednakową = 1), 

Ai - ocena cząstkowa oddziaływania przedsięwzięcia na i-ty element środowiska. 

Ocenę cząstkową oddziaływania, w skali 10-cio stopniowej, ustalono przyjmując następujące ilości 

punktów dla poszczególnych wielkości: 

- wzorcowa 8-10 

- zalecana 6-8 

- wystarczająca 4-6 
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- możliwa do zaakceptowania 2-4 

- niedostateczna 0-2 punktów. 

 

W przeprowadzanej analizie brano pod uwagę stan istniejący, czyli występowanie obszarów 

przemysłowych i komunikacyjnych w rejonie przedsięwzięcia oraz brak przy granicy działki 

zwartej zabudowy mieszkaniowej i chronionych elementów przyrody. 

 

Tabela 16. Wyniki oceny wariantów w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia 

Lp. Parametr Wariant 

realizacyjny 

Wariant polegający 

na zaniechaniu 

1 Wpływ na zdrowie człowieka 4 4 

2 Wpływ na otoczenie - budynki mieszkalne 4 4 

3 Wpływ na otoczenie - inne budynki i miejsca 

potencjalnego przebywania ludzi 

4 4 

4 Wpływ na obszary chronione 6 6 

5 Wpływ na stan powietrza (pyły i substancje gazowe) 5 6 

6 Wpływ na stan powietrza (hałas) 4 6 

7 Wpływ na stan wód podziemnych i 

powierzchniowych 

6 6 

8 Wpływ na jakość ziemi (w tym gleby) 6 6 

9 Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania 

lub obecną funkcja terenu w rejonie przedsięwzięcia 

8 8 

10 Uczucie zagrożenia od instalacji 4 4 

11 Odczucia wizualne 5 6 

12 Odczucia społeczne – brak konfliktów społecznych 5 5 

 Razem: 61 65 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wariantów stwierdzono, że planowana inwestycja uzyskała 

nieznacznie niższą ocenę niż wariant polegający na niepodejmowaniu planowanego 

przedsięwzięcia, jednak jak wykazano w kolejnych rozdziałach realizacja inwestycji nie przyczyni 

się do pogorszenia stanu środowiska w obrębie realizacji przedsięwzięcia. W wyniku 

przeprowadzonych obliczeń zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza nie stwierdzono 

żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Najwyższe wartości stężeń średniorocznych 

emitowanych substancji nie przekraczają wartości dyspozycyjnej (Da-R). Przeprowadzona analiza 

akustyczna wykazała, że funkcjonowanie w omawianej lokalizacji planowanej inwestycji, nie 

wpływa niekorzystnie na najbliżej położone tereny chronione akustycznie. 

Zatem odstąpienie od realizacji planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z założeniami stworzonymi 

w ramach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i projektowanej w oparciu o 

zapisy tego Planu, jest ekonomicznie i ekologicznie nieuzasadnione. 
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VIII. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 

 

1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę  

 

Ze względu na prowadzenie w obecnej lokalizacji działalności związanej ze zbieraniem odpadów 

oraz posiadanie tytułu własności do wnioskowanego terenu odstąpiono od rozpatrywania 

wariantowości w zakresie lokalizacji. Pan Emil Krawczyński prowadzący działalność gospodarczą 

pod nazwą EMEX Emil Krawczyński, ul. Aleksandra Puszkina 76, 92-516 Łódź zaproponował 

wariant polegający na uruchomieniu działalności polegającej na: 

➢ przetwarzaniu odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej i  kolejowej, 

➢ przetwarzaniu odpadów metali żelaznych pochodzących z demontażu infrastruktury 

kolejowej i akcesoriów kolejowych, 

➢ rozszerzenia obecnie prowadzonej działalności w zakresie zwiększenia rodzajów 

odpadów przeznaczonych do zbierania. 

 

Zmiana zakresu prowadzonej dotychczas działalności spowodowana jest zwiększającym się 

potencjałem, rozwojem firmy oraz korzyściami ekonomicznymi dla firmy wynikającymi ze 

sprzedaży produktów finalnych w postaci – posortowanego kruszywa, betonowych podkładów 

kolejowych, betonowych płyt, szyn kolejowych staroużytecznych oraz akcesoriów kolejowych 

które w wyniku prowadzonych procesów przetworzenia utraciły status odpadów. Inwestycja 

realizowana będzie ze środków własnych inwestora. Działalność w zakresie przetwarzania i 

zbierania odpadów prowadzona będzie na terenie działek nr ewid. 345/9 i 345/5, zlokalizowanych 

w miejscowości Ignaców 89C, gm. Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie. 

Przetwarzanie odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej i  kolejowej wymagających kruszenia i sortowania 

prowadzone będzie na terenie działki nr ewid. 345/5. 

Przetwarzanie odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej i  kolejowej w postaci betonowych zbrojonych 

podkładów kolejowych oraz betonowych płyt zbrojonych prowadzone będzie na terenie działki nr 

ewid. 345/9. 

Przetwarzanie odpadów metali żelaznych pochodzących z demontażu infrastruktury kolejowej i 

akcesoriów kolejowych prowadzone będzie na terenie działki nr ewid. 345/9. 

Odpady betonowe pochodzące z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej i kolejowej przeznaczone do przetwarzania, magazynowane będą na terenie działek 

nr ewid. 345/9 i 345/5.  

Odpady metali żelaznych pochodzące z demontażu infrastruktury kolejowej i akcesoria kolejowe 

przeznaczone do przetwarzania magazynowane będą na terenie działki nr ewid. 345/9.  

Wszystkie zbierane odpady magazynowane będą na terenie działki nr ewid. 345/9. 

W związku z tym, że wariant inwestycyjny realizowany jest w istniejących obiektach budowlanych 

z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury nie koliduje z obecnym i perspektywicznym sposobem 

zagospodarowania terenów przyległych.  

W związku z powyższym zaproponowany przez inwestora wariant inwestycyjny w opisanej 

lokalizacji, organizacji i technologii jest zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony 

środowiska oraz w zgodzie z lokalnymi uwarunkowaniami lokalizacyjnymi.   
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Obecny sposób zagospodarowania, technologia produkcji i sposób obsługi terenu lokalizacji 

przedsięwzięcia są adekwatne do warunków lokalnych, wielkości przedsięwzięcia i stopnia jego 

zagrożenia dla środowiska. Z uwagi na rodzaj technologii i skalę przedsięwzięcia oraz 

uwarunkowania wynikające z jego lokalizacji, w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy 

stwierdza się, że eksploatacja w obecnej lokalizacji instalacji do przetwarzania odpadów oraz 

punkty do zbierania lub przeładunku odpadów w tym złomu, nie będzie powodować negatywnego 

oddziaływania na środowisko oraz uciążliwości dla warunków życia i zdrowia ludzi.  

Wobec powyższego uznaje się, że nie istnieją obiektywne przesłanki do rezygnacji z uzyskiwania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jako załącznika 

do zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów. 

 

1.1. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym 

również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko 

 

Lokalizacja i rozmiar inwestycji wyklucza jej transgraniczne oddziaływanie w trakcie eksploatacji. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o  zaliczeniu  zakładu 

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016, 

poz. 138) nie kwalifikuje projektowanej instalacji przetwarzania odpadów i punktu do zbierania 

i przeładunku odpadów w tym złomu do powyższego rodzaju zakładu. 

 

1.2. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii 

 

Przy maksymalnym obciążeniu instalacji zużycie materiałów, surowców i paliw może kształtować 

się w skali roku na poziomie: 

- Pobór wody na cele socjalno-bytowe - 150 m³  

- Zużycie paliw w środkach transportu - 350 Mg (ON + PB) 

- Zużycie sorbentów – 1,00 Mg 

- Zużycie tarcz szlifierskich - 1000 szt. 

- Zużycie gazów technicznych - 50000 l 

- Zużycie oleju opałowego - 65000 l 

- Zużycie energii - ok. 10 000 kWh/r 

 

2. Warianty alternatywne 

 

Alternatywne warianty dla wszystkich przedsięwzięć dotyczą ich lokalizacji, zastosowania innej niż 

wnioskowana technologia, oraz zmiany w organizacji realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. 

Warianty lokalizacyjne dotyczą umiejscowienia inwestycji w innym miejscu niż proponowane 

przez inwestora. Dla przedmiotowej inwestycji brak jest alternatywnych wariantów 

lokalizacyjnych. Technologia zastosowana w zakładzie jest optymalna dla tego typu działalności. 

Inwestor wybrał rozwiązania które w zadowalający sposób zapewniają ochronę środowiska 

naturalnego. Inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska w jej rejonie. Z tego względu 

trudno jest wskazać wariant alternatywny, który odznaczałby się lepszymi parametrami 

środowiskowymi, mniejszym zużyciem surowców, itp. 
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Warianty organizacyjne polegają na zmianach w zakresie budowy i funkcjonowania 

przedsięwzięcia. Również w zakresie organizacyjnym trudno jest wskazać bardziej optymalne 

rozwiązania pod względem środowiskowym niż te zaproponowane przez inwestora. Prace 

prowadzone będą tak aby maksymalnie zapobiegać przedostaniu się do środowiska szkodliwych 

substancji. Realizacja inwestycji nie jest związana z prowadzeniem prac budowlanych 

wymagających usunięcia roślinności wysokiej, zajęciem terenów biologicznie czynnych, 

przemieszczaniem mas ziemnych czy zmianą stosunków wodnych.  

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w istniejących obiektach budowlanych oraz z 

wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. W ramach przygotowania do uruchomienia inwestycji 

prowadzone będą wyłącznie prace wykończeniowo-montażowe nie związane z koniecznością 

zastosowania sprzętu ciężkiego.  

Inwestor przewidział również rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na 

środowisko w fazie eksploatacji. Odpady powstające w czasie pracy zakładu będą selektywnie 

zbierane a następnie przekazywane w celu odzysku. Trudno jest wskazać inną organizację pracy 

zakładu, które odznaczałaby się znacznie mniejszymi emisjami do środowiska naturalnego. 

Podsumowując, dla wariantu przedstawionego przez inwestora bardzo trudno jest wskazać wariant 

alternatywny, odznaczający się mniejszymi presjami dla środowiska naturalnego. Inwestor 

zaproponował wariant nie powodujący przekroczeń standardów środowiskowych.  

W przypadku inwestycji należy mieć również na uwadze jej ekonomiczną zasadność. Stosowanie 

dodatkowych rozwiązań chroniących w miejscach gdzie jest to nie potrzebne, może powodować 

znaczne podwyższenie kosztów pracy oraz realizacji co może negatywnie odbić się na rentowności 

przedsięwzięcia. 

 

3. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska byłby wtedy, gdyby na rozpatrywanym terenie nie 

podjęto żadnej działalności gospodarczej. Jednakże obecnie w proponowanej lokalizacji inwestor 

prowadzi obecnie działalność gospodarczą polegającą na zbieraniu odpadów.  

W ramach realizacji inwestycji planowane jest wykonanie: 

- prac remontowych i adaptacyjnych w budynku magazynowym „B1” i „B2”, 

- ogrodzenie miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych. 

 

Wody opadowe i roztopowe w obrębie projektowanego przedsięwzięcia nie są ujęte w otwarte lub 

zamknięte systemy.  Bez zmian w odniesieniu do stanu obecnego, odprowadzane będą na tereny 

biologicznie czynne znajdujące się w obrębie wnioskowanych działek nr ewid. 345/9 i 345/5. 

Pomieszczenia socjalne i biurowe zlokalizowane w budynku „B1” ogrzewane będą elektrycznie. 

Ciepła woda użytkowa otrzymywana będzie przy pomocy podgrzewaczy przepływowych 

zasilanych energią elektryczną. 

W związku z realizacją przedmiotowego projektu nie zachodzi potrzeba naruszania terenów zieleni 

urządzonej i powierzchni leśnych występujących wokół terenu inwestycyjnego.  

W zasięgu oddziaływania planowanego zamierzenia, stwierdzono wyłącznie obecność powierzchni 

zabudowy przemysłowej.  

W proponowanym wariancie będącym przedmiotem niniejszego opracowania zastosowanie w pełni 

sprawnych urządzeń technologicznych zapewni minimalizację zużycia energii, ograniczenie emisji 

hałasu do środowiska oraz ograniczenie emisji gazów i pyłów do powietrza.  
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Innym aspektem korzystnym dla środowiska jest charakter prowadzonej działalności zapewniającej  

recykling odpadów pochodzących z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej i kolejowej, które już jako produkt finalny (posortowane kruszywa, które 

w wyniku przetworzenia/kruszenia utraciło status odpadu) ponownie zostaną wykorzystane w 

przemyśle lub budownictwie (np. do budowy dróg jako podsypka utwardzająca podłoże). 

Wyeliminuje to składowanie tych odpadów zarówno w sposób kontrolowany na legalnym 

składowisku jak i niekontrolowany poprzez pozbywanie się w sposób nielegalny w ramach „dzikich 

wysypisk”.  

Korzystna dla środowiska jest również lokalizacja inwestycji w obszarze, który nie charakteryzuje 

się szczególnymi walorami krajobrazowymi lub przyrodniczymi, na terenie przekształconym. Z 

uwagi na lokalizację planowanego przedsięwzięcia na obszarze charakteryzującym się 

przeznaczeniem w 100% przemysłowym, na terenach przekształconych antropologicznie, jego 

realizacja nie wpłynie na różnorodność krajobrazową i będzie miała niewielki wpływ na: 

- zmniejszenie różnorodności biologicznej, 

- zmiany w lokalnych zasobach wodnych, 

- utratę korzyści ekologicznych, jakie wynikają z istniejącej roślinności i siedlisk. 

 

Tereny w otoczeniu rozpatrywanego przedsięwzięcia należą do zwykłych, w rozumieniu 

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

niektórych substancji w powietrzu. Planowane przedsięwzięcie nie powoduje uciążliwości 

środowiskowych dla terenów  podlegających ochronie prawnej. 

W podsumowaniu należy stwierdzić, iż dokonując porównania zalet i wad przedstawionych 

powyżej wariantów zasadnym ze względu na ochronę środowiska jest realizacja wariantu 

polegającego na uruchomieniu przedmiotowej instalacji w proponowanym wariancie 

lokalizacyjnym. 
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IX. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM RÓWNIEŻ W PRZYPADKU 

WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, A TAKŻE MOŻLIWEGO 

TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (METODA 

INDEKSOWA) 

 

W tabelach poniżej określono przewidywane oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska 

wariantu najkorzystniejszego dla środowiska - proponowanego przez wnioskodawcę z 

uwzględnieniem etapu budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. 

 

Tabela 17. Ocena wskaźnikowa wpływu na środowisko  wariantu najkorzystniejszego dla 

środowiska – proponowanego przez wnioskodawcę 

Lp. Element środowiska Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

- proponowany przez wnioskodawcę 

Budowa Eksploatacja Likwidacja 

Waga analizowanego elementu w skali 5 punktowej 

1 2 3 4 5 

1 Powierzchnia ziemi, odpady 1 1 3 

2 Krajobraz 2 2 2 

3 Środowisko wodne 1 1 1 

4 Środowisko biotyczne (warunki siedliskowe) 2 2 3 

5 Walory przyrodnicze 2 2 1 

6 Powietrze atmosferyczne 2 2 3 

7 Klimat akustyczny – powierzchnia oddziaływania hałasu 2 2 3 

8 Możliwość wystąpienia awarii 1 2 3 

9 Zdrowie ludzi 1 1 1 

10 Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska 2 2 2 

Łączna ocena oddziaływania na środowisko 55 

 

Zastosowana waga oddziaływań w 5 punktowej skali: 

- oddziaływanie nie występuje – 1 

- oddziaływanie występuje w minimalnym zakresie – słabe – 2 

- oddziaływanie występuje w stopniu akceptowalnym – dopuszczalnym, wymaga stosowania 

urządzeń chroniących środowisko i monitorowania emisji – 3 

- oddziaływanie występuje w stopniu pogarszającym – 4 

- oddziaływanie stanowi istotne zagrożenie lub oddziaływanie transgraniczne – 5 

 

Tabela 18. Ocena oddziaływania na środowisko wariantu najkorzystniejszego dla środowiska – 

proponowanego przez inwestora  

Lp. 
Zakres oddziaływania 

przedsięwzięcia 

Zalecany sposób postępowania przy realizacji, 

eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia 

Suma punktów w skali 

150 punktowej 

1 2 3 4 

1 przedsięwzięcie stwarza 

zagrożenie dla środowiska 

nie powinno być realizowane w 

rozpatrywanym wariancie 

111 - 150 

2 przedsięwzięcie wpłynie na 

pogorszenie stanu środowiska 

realizacja i eksploatacja wymaga 

zastosowania dodatkowych 

zabezpieczeń ekologicznych 

81 - 110 
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3 przedsięwzięcie oddziałuje na 

środowisko w sposób 

dopuszczalny (nie są 
przekraczane 

standardy i wartości odniesienia) 

eksploatacja możliwa przy 

wprowadzeniu monitoringu 

51 - 80 

4 przedsięwzięcie oddziałuje na 

środowisko w sposób 

nieznaczący 

(słaby) 

realizacja i eksploatacja możliwa 

przy zastosowaniu zabezpieczeń 

przedstawionych w opracowaniu 

31 - 50 

5 nie stwierdza się wymiernego 

oddziaływania na środowisko 

(bardzo słabe) 

realizacja i eksploatacja możliwa 

bez dodatkowych uwarunkowań 

1 -30 

Wyliczona suma punktów dla wariantu najkorzystniejszego dla środowiska – 

proponowanego przez inwestora 

55 

Ponieważ sumaryczne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia realizowanego na terenie 

działek nr ewid. 345/9 i 345/5, zlokalizowanych w miejscowości Ignaców 89C, gm. Rozprza, 

powiat piotrkowski, województwo łódzkie według wariantu proponowanego przez wnioskodawcę 

będzie oddziaływało na środowisko w sposób dopuszczalny (nie będą przekraczane standardy i 

wartości odniesienia), to należy uznać, że nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska i zdrowia 

publicznego na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji. 
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X. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE 

WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

Wybrany przez Inwestora wariant, polegający na uruchomieniu działalności związanej 

z przetwarzaniem odpadów pochodzących z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej i kolejowej, przetwarzaniem odpadów metali żelaznych pochodzących z 

demontażu infrastruktury kolejowej i akcesoriów kolejowych oraz zbieraniem i przeładunkiem 

odpadów złomu i odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie w proponowanej 

lokalizacji na terenie działek nr ewid. 345/9 i 345/5, zlokalizowanych w miejscowości Ignaców 

89C, gm. Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie znajduje swoje uzasadnienie zarówno 

w sensie rozwoju ekonomicznego, jak też w sensie ochrony środowiska (spełnienie warunków 

zrównoważonego rozwoju). 

Jak wykazuje przeprowadzona w niniejszej dokumentacji analiza wpływu na poszczególne 

elementy środowiska, przedsięwzięcie wykonane i eksploatowane zgodnie z założeniami 

zamieszczonymi w niniejszym opracowaniu nie będzie stanowić znacznego źródła oddziaływania 

na środowisko, zatem wybór wariantu proponowanego przez wnioskodawcę wydaje się jak 

najbardziej uzasadniony, co znajduje potwierdzenie w poniżej ocenie wskaźnikowej (tabela - 

metoda indeksowa).  

Zastosowana waga oddziaływań w 5 punktowej skali: 

- oddziaływanie nie występuje – 1 

- oddziaływanie występuje w minimalnym zakresie – słabe – 2 

- oddziaływanie występuje w stopniu akceptowalnym – dopuszczalnym, wymaga stosowania    

   urządzeń chroniących środowisko i monitorowania emisji – 3 

- oddziaływanie występuje w stopniu pogarszającym – 4 

- oddziaływanie stanowi istotne zagrożenie lub oddziaływanie transgraniczne – 5 

 

Tabela 19. Ocena wskaźnikowa wpływu proponowanego wariantu na elementy środowiska 

Lp. Element środowiska Waga analizowanego elementu 

w 5 punktowej skali 

1 2 3 

1 Ludzie 1 

2 Rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 2 

3 Woda 1 

4 Powietrze 2 

5 Powierzchnia ziemi, odpady, hałas 2 

6 Klimat 1 

7 Krajobraz 2 

8 Dobra materialne 2 

9 Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, a w 

szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 
1 

10 Wzajemne oddziaływanie między elementami o których mowa w pkt 1- 9 2  
Łączna ocen oddziaływania na środowisko Σ 16 

 

Tabela 20. Wariant inwestycyjny uwzględniający ocenę wskaźnikową 

Lp. 
Zakres oddziaływania 

przedsięwzięcia 

Zalecany sposób postępowania 

przy realizacji przedsięwzięcia 

Suma punktów w skali 

50 punktowej 

1 2 3 4 

1 przedsięwzięcie stwarza 

zagrożenie dla środowiska 

nie powinno być realizowane w 

rozpatrywanym wariancie 

40 - 50 
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2 przedsięwzięcie wpłynie na 

pogorszenie stanu środowiska 

realizacja wymaga 

zastosowania dodatkowych 

zabezpieczeń ekologicznych i stałego 
monitoringu ekologicznego 

30 - 40 

3 przedsięwzięcie oddziałuje na 

środowisko w sposób dopuszczalny (nie 

są przekraczane 

standardy i wartości odniesienia) 

eksploatacja możliwa przy 

zastosowaniu podstawowych 

zabezpieczeń ekologicznych i 

wprowadzeniu okresowego 

monitoringu środowiska 

20 - 30 

4 przedsięwzięcie oddziałuje na 
środowisko w sposób nieznaczący 

(słaby) 

realizacja i eksploatacja możliwa 
przy zastosowaniu zabezpieczeń 

przedstawionych w opracowaniu 

10 - 20 

5 nie stwierdza się wymiernego 

oddziaływania na środowisko 

(bardzo słabe) 

realizacja i eksploatacja możliwa 

bez dodatkowych uwarunkowań 

1 -10 

Wyliczona suma punktów dla planowanego przedsięwzięcia Σ 16 

 

Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu: 

• ponieważ sumaryczne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy 

środowiska, na etapie eksploatacji, jest nieznaczące (słabe) to można uznać, że proponowany 

przez wnioskodawcę wariant, przy zastosowaniu zabezpieczeń przedstawionych w opracowaniu, 

nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, 

• zastosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne czynią zadość zasadom ochrony 

środowiska, są zgodne z przepisami prawa, a opis działań ograniczających występujące 

i potencjalne uciążliwości jest rozwinięciem zasad ochrony środowiska ustalonych w ustawie 

Prawo ochrony środowiska, ustawie o odpadach i ustawie o ochronie przyrody. 

Użyte środki techniczne i urządzenia do eksploatacji planowanej instalacji będą funkcjonalne i 

zapewnią bezpieczeństwo pracy oraz chronić środowisko i ludzi. Sposób prowadzenia operacji 

technologicznych przyjęty w koncepcji realizacyjnej, zakłada minimalizację emisji hałasu do 

środowiska, pyłów do powietrza, minimalizację zużycia energii oraz optymalizację 

zagospodarowania odpadów. Oczywiście nakłady finansowe dla urzeczywistnienia tego 

przedsięwzięcia są znaczne. Dokonane jednak analizy finansowe zezwalają realnie na 

przypuszczenia, że przedsięwzięcie to jest rentowne. Wybór rozpatrywanego wariantu był 

poprzedzony szeregiem spotkań inwestora i projektantów, został uznany jako najkorzystniejszy tak 

ze względów ekonomicznych jak i oddziaływań na ekosystem. W poszczególnych rozdziałach 

niniejszego opracowania, a w szczególności w rozdziale dotyczącym przewidywanego 

oddziaływania przedsięwzięcia na etapie eksploatacji, szczegółowo, za pomocą obliczeń oraz w 

oparciu o praktykę inżyniersko-projektową pozwalającą na ocenę zastosowanych rozwiązań, 

udowodniono, że realizacja inwestycji nie wpłynie niekorzystnie na żaden komponent środowiska. 

Inwestor wybrał najkorzystniejszy wariant polegający na realizacji inwestycji. 

Oddziaływanie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na 

środowisko, w szczególności na: 

- ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, 

- powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, 

- klimat i krajobraz, 

- dobra materialne, 

- zabytki i krajobraz kulturowy, 

- wzajemne oddziaływanie między elementami, 

zostało przedstawione w pkt. X niniejszego opracowania. 
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XI. 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 

 

1. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę 

 

Podstawowym celem sporządzonego Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko jest wskazanie w jaki sposób realizacja planowanego przedsięwzięcia przekształci 

środowisko i w jakim stopniu naruszy zasady prawidłowej gospodarki zasobami. Ze względu na 

dużą złożoność zjawisk przyrodniczych ocena potencjalnych przekształceń środowiska 

wynikających z planowanego przeznaczenia terenu, ma charakter hipotetyczny.  

Poważną trudnością przy unifikacji metod prognozowania i wykonywania raportów o 

oddziaływaniu na środowisko jest : 

- brak w pełni obiektywnych metod prognozowania zmian w środowisku i związana z tym  

   niepewność, 

- brak uniwersalnych i w pełni obiektywnych miar i metod waloryzacji poszczególnych elementów  

  środowiska przyrodniczego. 

 

Przy sporządzeniu niniejszego raportu zastosowano trzy segmenty metody prognozowania: 

- identyfikacja: na podstawie znajomości głównych rodzajów oddziaływań przedsięwzięcia oraz  

  warunków środowiskowych dokonano identyfikacji skutków, które powinny być uwzględnione w  

  ocenie, 

- prognoza: wykorzystując metody prognostyczne (modele symulacyjne, opisowe) przedstawiono  

  przebieg skutków w środowisku (hałas, powietrze), 

- ocena: za pomocą różnych metod i technik oceniono informacje uzyskane w dwóch pierwszych  

  segmentach. 

 

1.1. Metodyka modelowania rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku 

 

W niniejszym opracowaniu dla określenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na klimat 

akustyczny i określenia poziomu hałasu w środowisku zastosowano metodę analityczną 

(obliczeniową). 

Do oceny oddziaływania akustycznego rozpatrywanych obiektów na środowisko niezbędne są 

parametry akustyczne zewnętrznych źródeł hałasu, charakterystyka terenu, plan zagospodarowania 

terenu (elementy ekranujące, np. budynki) oraz równoważne poziomy dźwięku A wewnątrz źródeł 

pośrednich typu budynek. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 

wielkości emisji, metody obliczeniowe hałasu z zakładu oparte są o model rozprzestrzeniania się 

hałasu w środowisku zawarty w normie PN -ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas 

propagacji w przestrzeni otwartej”. Podstawowymi danymi źródłowymi do obliczeń poziomów 

dźwięku w oparciu o powyższy model, wymieniony w normie PN-ISO 9613-2, są moce akustyczne 

źródeł hałasu (instalacji i urządzeń) na obszarze zajmowanym przez analizowany obiekt. 
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Do ustalenia zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny posłużono się 

komputerowym programem obliczeniowym do prognozowania i tworzenia map akustycznych 

IMMI wersja 2009 firmy Woelfel Mess Systeme Software. 

Program ten posiada między innymi moduł pozwalający liczyć prognozowany poziom hałasu w 

środowisku od źródeł hałasu instalacyjnego. Przyjęty w programie model obliczeniowy poziomu 

hałasu w środowisku jest zgodny z normą PN-ISO 9613-2. 

 

Metodyka obliczeniowa hałasu od ruchu pojazdów, algorytm. 

Hałas związany z natężeniem ruchu pojazdów poruszających po drogach obliczona na podstawie 

algorytmu „NMPB-Routes-2008” dane wejściowe to: nawierzchnia, szerokość drogi, natężenie 

ruchu dla dnia i nocy, liczba pojazdów na godzinę (średnia dzienna), typ pojazdów, rodzaj ruchu, 

prędkość pojazdów, obszar w którym znajduje się droga (zabudowany lub nie), zmienność ruchu 

dla danego odcinka drogi, charakterystyka przekroju drogi (np. sygnalizacja świetlna), 

skrzyżowania, położenie i pochylenie drogi. Domyślnie emisja wynosi 0,5 m nad powierzchnią 

drogi, algorytm bierze pod uwagę wszystkie operacje ruchowe. 

 

1.2. Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu 

 

Do oceny stanu istniejącego i prognozowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego, emitowanych przez źródła punktowe, liniowe i powierzchniowe, z graficzną 

prezentacją wyników obliczeń zastosowano program „OPERAT FB” dostosowany do wymagań 

projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu. Zastosowany program pozwala na wykonanie pełnego zakresu obliczeń 

stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, tj.: 

- obliczenie stężeń 1-godzinnych, 

- jednoczesne obliczanie częstości przekraczania dopuszczalnych stężeń 1-godzinnych  

  i percentyli, 

- obliczenie procentowych udziałów emitorów i tła w stężeniach zanieczyszczeń gazowych i  

  opadzie pyłu, 

- rozmieszczenie punktów obliczeniowych w siatce prostokątnej lub na osi liczbowej o zadanym  

  kierunku, 

- obliczenie stężeń maksymalnych i średniorocznych oraz warunków ich występowania dla źródeł  

  punktowych, linowych i powierzchniowych. 

 

Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przeprowadzono zgodnie z metodyką określoną 

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

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

 

2. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i 

długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko 

Oszacowania potencjalnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko oznaczono 

następującymi literami symbolizującymi bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, 

średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie: 
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• L - lokalne 

• R - regionalne 

• Z - oddziaływanie znaczące 

• NZ - oddziaływanie nieznaczące 

• X - oddziaływanie występuje 

• „-” - brak oddziaływania 

• O - oddziaływanie pomijalnie małe 

• NO - nieodwracalne 

• D - długotrwałe 

• K - krótkotrwałe 

• OD - odwracalne 

 

2.1. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-i 

długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko wynikające z istnienia 

przedsięwzięcia 

 

Wyniki oszacowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia przedstawiono w 

tabeli poniżej. 

Tabela 21. Wyniki oszacowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mogącego 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia 

Nr Element Oddziaływanie 

niekorzystne 

Oddziaływanie 

korzystne   
Z NZ K D OD NO L R Z NZ K D L R 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Przyrodnicze 

1 Wody powierzchniowe - - - - - - - - - - - - - - 

2 Wody podziemne - - - - - - - - - - - - - - 

3 Jakość powietrza - x x - x - x - - - - - - - 

4 Klimat lokalny - - - - - - - - - - - - - - 

5 Klimat akustyczny (hałas i wibracje) - x x - x - x - - - - - - - 

6 Gleba i powierzchnia ziemi (w tym odpady) - x x - x - x - - - - - - - 

7 Lasy - - - - - - - - - - - - - - 

8 Fauna, flora, krajobraz - - - - - - - - - - - - - - 

9 Przestrzenne i punktowe formy ochrony przyrody – 

Natura 2000 

- - - - - - - - - - - - - - 

10 Awarie - - x - - - - - - - - - - - 

Społeczno-gospodarcze i zdrowie ludzi 

1 Zdrowie ludzi, mobilność zakładu - - - - - - - - - - - - - - 

2 Zatrudnienie - - - - - - - - - - - x - - 

3 Dobra materialne i kulturalne - - - - - - - - - - - - - - 

Wzajemne oddziaływanie 

a) Ludzie, zwierzęta, rośliny, woda i powietrze - x x - x - x - - - - - - - 

b) Powierzchnia ziemi - - - - - - - - - - - - - - 

c) Dobra materialne, zabytki kultury - - - - - - - - - - - - - - 
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2.2. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i 

długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko wynikające z wykorzystania 

zasobów środowiska 

 

Wyniki oszacowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, wynikające z wykorzystania zasobów środowiska 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 22. Wyniki oszacowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mogącego 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wynikające z wykorzystania zasobów 

środowiska 
Nr Element Oddziaływanie 

niekorzystne 

Oddziaływanie 

korzystne   
Z NZ K D OD NO L R Z NZ K D L R 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Przyrodnicze 

1 Wody powierzchniowe - - - - - - - - - - - - - - 

2 Wody podziemne - - - - - - - - - - - - - - 

3 Jakość powietrza - x x - x - x - - - - - - - 

4 Klimat lokalny - - - - - - - - - - - - - - 

5 Klimat akustyczny (hałas i wibracje) - x x - x - x - - - - - - - 

6 Gleba i powierzchnia ziemi (w tym odpady) - x x - x - x - - - - - - - 

7 Lasy - - - - - - - - - - - - - - 

8 Fauna, flora, krajobraz - - - - - - - - - - - - - - 

9 Przestrzenne i punktowe formy ochrony przyrody – 

Natura 2000 

- - - - - - - - - - - - - - 

10 Awarie - - - - - - - - - - - - - - 

Społeczno-gospodarcze i zdrowie ludzi 

1 Zdrowie ludzi, mobilność zakładu - - - - - - - - - - - - - - 

2 Zatrudnienie - - - - - - - - - - - - - - 

3 Dobra materialne i kulturalne - - - - - - - - - - - - - - 

Wzajemne oddziaływanie 

a) Ludzie, zwierzęta, rośliny, woda i powietrze - x x - x - x - - - - - - - 

b) Powierzchnia ziemi - - - - - - - - - - - - - - 

c) Dobra materialne, zabytki kultury - - - - - - - - - - - - - - 

 

2.3. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio i 

długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko wynikające z emisji 

 

Wyniki oszacowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, wynikające z emisji przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 23. Wyniki oszacowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mogącego 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wynikające z emisji 
Nr Element Oddziaływanie 

niekorzystne 

Oddziaływanie 

korzystne   
Z NZ K D OD NO L R Z NZ K D L R 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Przyrodnicze 

1 Wody powierzchniowe - - - - - - - - - - - - - - 
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2 Wody podziemne - - - - - - - - - - - - - - 

3 Jakość powietrza - x x - x - x - - - - - - - 

4 Klimat lokalny - - - - - - - - - - - - - - 

5 Klimat akustyczny (hałas i wibracje) - x x - x - x - - - - - - - 

6 Gleba i powierzchnia ziemi (w tym odpady) - x x - x - x - - - - - - - 

7 Lasy - - - - - - - - - - - - - - 

8 Fauna, flora, krajobraz - - - - - - - - - - - - - - 

9 Przestrzenne i punktowe formy ochrony przyrody – 

Natura 2000 

- - - - - - - - - - - - - - 

10 Awarie - - - - - - - - - - - - - - 

Społeczno-gospodarcze i zdrowie ludzi 

1 Zdrowie ludzi, mobilność zakładu - - - - - - - - - x - - x - 

2 Zatrudnienie - - - - - - - - - - - x - - 

3 Dobra materialne i kulturalne - - - - - - - - - x x x - - 

Wzajemne oddziaływanie 

a) Ludzie, zwierzęta, rośliny, woda i powietrze - x x - x - x - - - - - - - 

b) Powierzchnia ziemi - - - - - - - - - - - - - - 

c) Dobra materialne, zabytki kultury - - - - - - - - - - - - - - 

 

Podsumowanie 

 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko podzielić można na oddziaływanie długoterminowe 

występujące w okresie funkcjonowania inwestycji oraz krótkoterminowe – w fazie realizacji i 

ewentualnej likwidacji inwestycji. Wszystkie przeanalizowane oddziaływania nie są 

oddziaływaniami znaczącymi.  

W raporcie oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia przeanalizowano 

wszystkie elementy środowiska we wzajemnym ich powiązaniu, a więc wpływ inwestycji na: 

- stan powietrza atmosferycznego, 

- klimat akustyczny, 

- środowisko gruntowo - wodne, 

- powierzchnię ziemi, 

- rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, 

- klimat, 

- krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, 

- zdrowie ludzi, 

- wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska. 

Oddziaływanie długoterminowe związane będzie z eksploatacją po przeprowadzeniu planowanej 

inwestycji. Oddziaływanie długoterminowe występować będzie w okresie potencjalnego 

funkcjonowania. Zakładany czas potencjalnego funkcjonowania zakładu, a tym samym 

oddziaływania, związany jest z „żywotnością” obiektów oraz prawdopodobnymi zmianami, które 

mogą w tym okresie nastąpić m.in. w koniecznych do dotrzymania standardach jakości środowiska, 

stosowanych zabezpieczeniach, stosowanej technologii, a także w związku z popytem na 

proponowane usługi.  Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzonej analizy ustalono, iż w 

żadnym komponencie środowiska, zamierzenie inwestycyjne nie będzie powodować przekroczenia 

dopuszczalnych standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich w okresie funkcjonowania. 

Potencjalne oddziaływanie krótkoterminowe może być związane z fazą realizacji i likwidacji 

inwestycji. Na podstawie przeprowadzonej analizy oddziaływania przedsięwzięcia w fazie 

realizacji i likwidacji, nie zidentyfikowano znaczących oddziaływań na stan powierzchni ziemi, stan 

powietrza, klimat akustyczny, roślinność, dobra materialne, dziedzictwo kultury, ludzi. 
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Oddziaływanie na środowisko na tych etapach będzie oddziaływaniem krótkotrwałym, 

ograniczonym do czasu prowadzenia prac likwidacyjnych i ustąpi po ich zakończeniu. Przy 

zachowaniu środków ostrożności opisanych w poszczególnych rozdziałach niniejszego 

opracowania nie przewiduje się aby oddziaływanie krótkoterminowe skutkowało zagrożeniem 

szkodą w środowisku. 

Wśród oddziaływań długoterminowych i krótkoterminowych wyodrębnić można dodatkowo 

oddziaływania bezpośrednie i pośrednie. Oddziaływanie bezpośrednie związane będzie z emisją 

hałasu, substancji do powietrza, wytwarzaniem odpadów i ścieków. Czas trwania tego 

oddziaływania będzie pokrywał się z czasem trwania oddziaływania długoterminowego. Zgodnie z 

przeprowadzoną w niniejszym opracowaniu analizą przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na 

zwiększenie oddziaływania bezpośredniego zakładu w zakresie emisji substancji do powietrza, 

emisji ścieków i emisji odpadów. W zakresie pozostałych oddziaływań (emisja hałasu) 

wprowadzone w zakładzie zmiany nie spowodują przekroczeń standardów jakości środowiska 

oddziaływań bezpośrednich. 

Oddziaływanie bezpośrednie może być również związane z etapem realizacji bądź likwidacji 

inwestycji, w postaci oddziaływania na klimat akustyczny (okresową emisją hałasu związaną z 

prowadzeniem prac budowlanych bądź likwidacyjnych). Oddziaływanie wynikające z realizacji 

bądź likwidacji inwestycji będzie niewielkie, będzie miało charakter lokalny i ograniczy się tylko 

do czasu przeprowadzenia tych prac. 

Oddziaływanie pośrednie związane będzie z ruchem pojazdów obsługujących zakład (transport 

odpadów). Oddziaływanie pośrednie rozpatrywać można w charakterze długoterminowym, czyli w 

okresie funkcjonowania zakładu i krótkoterminowym, np. do 8 najbardziej niekorzystnych godzin 

w ciągu dnia (m.in. największe założone obciążenie ruchem pojazdów po terenie zakładu). 

W odniesieniu do oddziaływań wynikających z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów 

środowiska, wielkości emisji, stwierdzić należy iż: 

• po przeanalizowaniu wyników przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż nie wystąpią 

znaczące oddziaływania na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia, 

• analiza oddziaływania na środowisko sporządzona została dla obliczonych wielkości emisji 

wynikających z istnienia przedsięwzięcia i nie wykazała przekroczenia standardów jakości 

środowiska w rozważanych komponentach. 

 

Przy opracowywaniu dokumentacji zastosowano następujące metodyki prognozowania: 

• opisową, 

• analogii środowiskowych, 

• referencyjna metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu zawartą w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu, 

• metodyka obliczeniowa w komponencie hałas zgodnie z normami: PN–ISO 9613–1: 2000, 

PN–ISO 9613–2: 2002 oraz instrukcją ITB 338/2008, 

• pozostałe określone zostały w raporcie o oddziaływaniu na środowisko w punkcie Spis 

aktów prawnych oraz spis literatury. 
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XII. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO 

 

Pan Emil Krawczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EMEX Emil Krawczyński, 

ul. Aleksandra Puszkina 76, 92-516 Łódź, prowadzi obecnie na terenie działki nr ewid. 345/9 

zlokalizowanej w miejscowości Ignaców 89C, gm. Rozprza, powiat piotrkowski, województwo 

łódzkie działalność w zakresie zbierania odpadów dlatego podjęto już działania mające na celu 

zabezpieczenie środowiska.  

Zastosowano następujące rozwiązania techniczne i organizacyjne odnoszące się do poszczególnych 

komponentów środowiska: 

✓ powietrze:  

- ogrzewanie elektryczne pomieszczeń socjalno-biurowych, 

✓ pobór wody: 

 woda do celów socjalno-bytowych pobierana jest z gminnej sieci wodociągowej. Pobór 

wody opomiarowany jest wodomierzem, 

✓ wody powierzchniowe i podziemne: 

- ścieki socjalno-bytowych odprowadzane są do dwóch zbiorników bezodpływowych a 

następnie wywożone są do oczyszczalni ścieków w Rozprzy, 

- wody opadowe i roztopowe bez zmian w odniesieniu do stanu obecnego, odprowadzane 

będą na tereny biologicznie czynne znajdujące się w obrębie wnioskowanych działek nr 

ewid. 345/9 i 345/5, 

✓ hałas: 

- zastosowanie urządzeń, zapewniających nie przekraczanie wartości dopuszczalnych hałasu 

poza terenem inwestycji,  

✓ gospodarka odpadami: 

- gospodarowanie odpadami zgodnie z warunkami określonymi w decyzji Starosty Powiatu 

Piotrkowskiego z dnia 10 września 2015 r., w szczególności dotyczy to magazynowania 

odpadów niebezpiecznych w zamykanych i szczelnych: pojemnikach lub kontenerach, 

zabezpieczonych przed wymywaniem zanieczyszczeń z odpadów przez opady 

atmosferyczne i przedostawanie się odcieków do środowiska. 
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XIII. RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA 

SUBSTANCJI LUB ENERGII  PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH 

ŚRODOWISKO 

 

Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności ustalono, że przedsięwzięcie będzie się 

charakteryzować następującym zakresem korzystania ze środowiska: 

- poborem wody 

- emisją ścieków 

- powstawaniem odpadów 

- emisją zanieczyszczeń do powietrza 

- emisją hałasu 

 

1. Pobór wody 

 

Woda pobierana jest z miejskiej sieci wodociągowej. Pobór wody przez Inwestora opomiarowany 

jest wodomierzem. Woda używana będzie wyłącznie do celów socjalno-bytowych.  

Podstawę teoretycznego wyliczenia zapotrzebowania na wodę do celów socjalno-bytowych stanowi 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych 

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

 

1.1. Zapotrzebowanie na cele bytowe 

 

 zatrudnienie – 10 pracowników 

 współczynniku jednostkowego zużycia wody qj = 60 dm3/d/osobę (0,06 m3/d/osobę) 

 współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,1  

 współczynnik nierównomierności godzinowej Nh =1,2  

 

Qdśr = 10 x 0,06 = 0,60 m3/dobę 

Qdmax = Qdśr x Nd = 0,60 x 1,1 = 0,66 m3/d 

Qhmax = Qdmax /16h x Nh = 0,041 x 1,2 = 0,05 m3/h 

 

Qrok = 150 m3/rok 

 

2. Emisja ścieków 

 

2.1. Ścieki socjalno-bytowych 

 

Będą miały zanieczyszczenia typowe dla ścieków o charakterze komunalnym.  

Ścieki socjalno-bytowe powstające w związku z funkcjonowaniem zakładu odprowadzane są do 

dwóch zbiorników bezodpływowych a następnie wywożone są do oczyszczalni ścieków w Rozprzy. 

 

Ilość powstających ścieków bytowych będzie równoważna ilości wody zużywanej do tych celów. 

 

Qrok = 150 m3/rok 
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2.2. Wody opadowe i deszczowe 

 

Ilość wód opadowych jest zmienna w czasie i uzależniona od wielkości i częstości opadów oraz 

charakterystyki zlewni. Wielkość spływu charakteryzuje się dużą zmiennością w ciągu roku, 

miesiąca czy doby. Wiąże się to również ze specyfiką występowania opadów atmosferycznych tj. 

położenie geograficzne, kierunek przeważających wiatrów. 

Sumy opadów z poszczególnych lat obserwacji są różne. Każdy deszcz charakteryzuje się czasem 

trwania, wysokością opadu, natężeniem i zasięgiem. Parametry te wpływają na wielkość spływu 

ścieków deszczowych.  

Rodzaj zanieczyszczeń dostających się do ścieków deszczowych zależy od zagospodarowania 

zlewni i działalności człowieka na tym terenie. 

Ilość zanieczyszczeń zależy natomiast od: 

- kumulacji (długości przerw między opadami) i intensywności spłukiwania, która jest     

 funkcją natężenia, czasu trwania i wysokości opadu, 

- zanieczyszczenia atmosfery w obrębie obiektu, 

- rodzaju nawierzchni ulic, placów i chodników, parkingów, 

- rodzaju transportu kołowego, 

- intensywności ruchu kołowego i pieszego, 

- organizacji i sposobu oczyszczania ulic ze śmieci, 

- sposobu walki z gołoledzią. 

 

Wody opadowe i deszczowe pochodzić będą z powierzchni utwardzonych na terenie inwestycji 

(parkingi, drogi dojazdowe, place manewrowe i magazynowe) oraz dachów budynku „B1” i „B2”. 

Wody opadowe z terenu zakładu odprowadzane będą bezpośrednio na tereny biologicznie czynne 

w obrębie działki 345/9 oraz 345/5. 

 

W celu wykonania obliczeń dotyczących ilości powstających wód opadowych i deszczowych 

podzielono teren inwestycji na zlewnie:  

Powierzchnie odwadniane: 

Zlewnia 1 – tereny utwardzone (80% terenu działki 345/9 – powierzchnia dachu budynku „B1” i 

budynku „B2”)                F = 20 565,2 m2 

Zlewnia 2 – tereny utwardzone (80% terenu działki 345/5)          F = 3 526,4 m2 

Zlewnia 3 – dachy budynków „B1” i „B2”.       F = 1 358,0 m2 

Zlewnia 4 – powierzchnie biologicznie czynne (20% terenu działki 345/9) F = 5 480,0 m2 

Zlewnia 5 – powierzchnie biologicznie czynne (20% terenu działki 345/5) F = 881,6 m2 

 

Wielkość natężenia odpływu ścieków opadowych może być obliczona na podstawie wybranego 

miarodajnego natężenia opadu o danej częstotliwości występowania wg. wzoru: 

 

Q = j x F x q (l/s) 

gdzie: 

j - współczynnik spływu 

F - powierzchnia zlewni [ha] 

q - natężenie deszczu miarodajnego określającego ilość opadu przypadającego na powierzchnię 

odwodnioną [l/s ha] 
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Do obliczeń przyjęto zgodnie z zaleceniami prof. Błaszczyka deszcz zdarzający się raz na pięć lat, 

o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 20% wg. wzoru: 

 

q = 592 t -0,67 

gdzie: 

t - czas trwania deszczu = 15 minut, to: 

 

q = 592 x 15 -0,67 = 131 l/s/ha 

 

Współczynnik opóźnienia spływu pominięto w obliczeniach, ponieważ powierzchnie spływu są 

mniejsze od 50 ha.  

Współczynnik spływu dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto: 

φ - 0,90 tereny utwardzone (parkingi, drogi dojazdowe, place manewrowe i magazynowe)  

φ - 0,95 dachy  

φ - 0,05 powierzchnie biologicznie czynne 

 

- Obliczona ilość ścieków opadowych wynosi: 

 

Zlewnia nr 1: Q = 2,05652  * 0,90 * 131 = 242,5 l/s 

Zlewnia nr 2: Q = 0,35264  * 0,90 * 131 = 41,6 l/s 

Zlewnia nr 3: Q = 0,1358 * 0,95 * 131 = 16,9 l/s 

Zlewnia nr 4: Q = 0,5480 * 0,05 * 131 = 3,6 l/s 

Zlewnia nr 5: Q = 0,08816  * 0,05 * 131 = 0,6 l/s 

Suma wód opadowych i deszczowych z terenu objętego opracowaniem wyniesie ok. 305,00 l/s. 

 

- Objętość wód i ścieków opadowych 

 

Objętości ścieków opadowych spływających ze zlewni w określonym czasie ustalono w oparciu o 

wysokość opadu wg wzoru: 

V = (Qmax1 * t) + (Qmax2 * t) + (Qmax3 * t) + (Qmax4 * t) + (Qmax5 * t)  [m3] 

 

V = (242,5 l/s * 10-3 * 15 min * 60) + (41,6 l/s * 10-3 * 15 min * 60)  

+ (16,9 l/s * 10-3 * 15 min * 60) + (3,6 l/s * 10-3 * 15 min * 60) + (0,6 l/s * 10-3 * 15 min * 60)  

= (218,2 + 37,4 + 15,2 + 3,2 + 0,5) = 275,00 m3 

 

V = 275,00 m3 

 

Przyjęto, że maksymalna dobowa ilość wód i ścieków opadowych, która może powstać na terenie 

rozpatrywanej działki równa jest ilości ścieków i wód powstających podczas doby, w której może 

zdarzyć się deszcz nawalny.  

Wysokość opadu występującą we wzorze przyjęto dla okresu czasu – doba. 

Dobowa maksymalna objętość wód opadowych i roztopowych jaka może powstać podczas deszczu 

zdarzające się raz na pięć lat, o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 20% i trwającego 15 minut 

wynosi: Vd = 275 m3/d. 
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➢ Obliczenie rocznej objętości ścieków opadowych 

 

Vrok = (H * φ * F1) + (H * φ * F2) + (H * φ * F3) + (H * φ * F4) + (H * φ * F5) m
3/rok 

gdzie: 

H - średnioroczna wysokość opadu dla Piotrkowa Trybunalskiego - 550 mm - 0,55 m 

 

Vrok = (0,55 * 0,90 * 20 565,2) + (0,55 * 0,90 * 3526,4) + (0,55 * 0,95 * 1358,0) +  

(0,55 * 0,05 * 5480,0) + (0,55 * 0,05 * 881,6)  

= (10180 + 1745 + 710 + 150 + 25) = 12810 m3/rok 

 

3. Emisje do powietrza 

 

Działalność instalacji objętych przedmiotowym opracowaniem jest źródłem emisji: 

➢ zorganizowanej pochodzącej ze spalania paliwa w silniku agregatu prądotwórczego 

➢ niezorganizowanej pochodzącej ze spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po 

terenie zakładu 

 

Pomieszczenia socjalno-biurowe ogrzewane są elektrycznie. 

Określenie oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza oparto o 

metodykę zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

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

Do wykonania analizy stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego użyto programu 

komputerowego OPERAT FB. 

 

3.1. Źródła emisji zorganizowanej  

 

1. Emitor E1 odprowadzający zanieczyszczenia ze spalania paliwa w silniku agregatu 

prądotwórczego 

❖ emitor E1; pionowy otwarty: 

✓ wysokość h – 2,0 m, 

✓ średnica Ø – 0,11 m, 

✓ prędkość gazów – 43,84 m/s 

✓ tem. gazów – 753 K 

✓ czas emisji – 2500 godz./rok. 

 

Wylot spalin z agregatu (emitor) jest zamknięty podczas postoju pokrywą (zamknięcie klapowe), 

która otwiera się przy załączeniu agregatu tworząc wylot pionowy otwarty. 

 

3.2. Źródła emisji niezorganizowanej 

 

1. Spalanie paliwa w silnikach pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony poruszających się po 

terenie zakładu – pojazdy dowożące odpady do przetworzenia oraz pojazdy wywożące produkt 

finalny procesu przetwarzania.  

Do obliczeń przyjęto 32 pojazdy na dobę (max. liczba, biorąc pod uwagę możliwości techniczne 

i organizacyjne instalacji).  
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❖ emitor L1; liniowy: 

✓ długość odcinka: 0,2961 km 

✓ natężenie ruchu: 32 pojazdy na dobę 

✓ o struktura pojazdów: 100% samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony 

✓ liczba dni: 250, czas emisji w ciągu doby: 0,47 h 

2. Spalanie paliwa w silnikach pojazdów ciężarowych poruszających się po terenie zakładu - 

pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony dowożące odpady przeznaczone do zbierania oraz pojazdy 

wywożące zbierane odpady. Do obliczeń przyjęto 16 pojazdów na dobę (max. liczba, biorąc pod 

uwagę możliwości techniczne i organizacyjne instalacji). 

❖ emitor L2; liniowy: 

✓ długość odcinka: 0,0984 km 

✓ natężenie ruchu: 16 pojazdów na dobę 

✓ o struktura pojazdów: 100% samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony  

✓ liczba dni: 250, czas emisji w ciągu doby: 0,0787 h 

3. Spalanie paliwa w silniku wózka widłowego poruszającego się po terenie zakładu. Do obliczeń 

przyjęto 40 kursów (przejazdów po terenie zakładu i manewrowania) w ciągu doby (max. liczba, 

biorąc pod uwagę możliwości techniczne i organizacyjne instalacji).  

❖ emitor L3; liniowy: 

✓ długość odcinka: 0,1669 km 

✓ natężenie ruchu: 40 pojazdów na dobę 

✓ o struktura pojazdów: 100% wózek widłowy 

✓ liczba dni: 250 

✓ czas emisji w ciągu doby: 0,6676 h 

4. Spalanie paliwa w silniku ładowarki teleskopowej poruszającej się po terenie zakładu. Do 

obliczeń przyjęto 50 kursów (przejazdów po terenie zakładu i manewrowania) w ciągu doby 

(max. liczba, biorąc pod uwagę możliwości techniczne i organizacyjne instalacji).  

❖ emitor L4; liniowy: 

✓ długość odcinka: 0,1451 km 

✓ natężenie ruchu: 50 pojazdów na dobę 

✓ o struktura pojazdów: 100% ładowarka teleskopowa 

✓ liczba dni: 250 

✓ czas emisji: 0,7255 h 

 

Dla poruszającego się po terenie zakładu wózka widłowego i ładowarki teleskopowej wskaźniki 

emisji przyjęto jak dla ciężkich samochodów ciężarowych. 

 

5. Spalanie paliwa w silnikach pojazdów osobowych poruszających się po terenie zakładu – 

pojazdy pracowników i klientów.  

Do obliczeń przyjęto 30 samochodów osobowych na dobę.  

❖ emitor L5; liniowy: 

✓ długość odcinka: 0,0967 km, 

✓ natężenie ruchu: 30 pojazdów na dobę 

✓ o struktura pojazdów: 100% samochody osobowe 

✓ liczba dni: 250 

✓ czas emisji: 0,145 h 
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3.3. Wielkość emisji 

 

Na podstawie w/w danych oraz przyjętych i opisanych każdorazowo wskaźników emisji, określono 

i przedstawiono poniżej wielkość emisji związanej z pracą instalacji objętych przedmiotowym 

opracowaniem. 

 

3.3.1. Emisja zorganizowana 

 

W dniu 14 września 2016 roku Parlament Europejski wydał rozporządzenie 2016/1628 regulujące 

wymogi dotyczące granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu 

w odniesieniu do silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających 

się po drogach publicznych.  

Rozporządzenie to zastąpiło dotychczas stosowaną dyrektywę 97/68/WE. Analizowany agregat 

prądotwórczy jest maszyną mobilną nieporuszającą się po drogach publicznych wyposażoną w 

silnik spalinowy wysokoprężny o mocy 250 kW. 

Dla tego typu silników w jednostkach nowych, produkowanych od 2011 r. obowiązują normy 

dopuszczalnej emisji spalin Unii Europejskiej - Stage IIIB kategorii L: 

- NO2    - 2,0 g/kWh 

- CO    - 3,5 g/kWh 

- Węglowodory arom.  - 0,19 g/kWh 

- PM10 = PM2,5  - 0,025 g/kWh 

 

Emisja zanieczyszczeń z silnika dwuwałowej kruszarki wstępnej może wynieść maksymalnie: 

 

- NO2    - 2,0 g/kWh * 250 kW = 500,0 g/h = 138,8889 mg/s 

- CO    - 3,5 g/kWh* 250 kW = 875,0 g/h = 243,0556 mg/s 

- Węglowodory arom.  - 0,19 g/kWh* 250 kW = 47,5 g/h = 13,19444 mg/s 

- PM10 = PM2,5  - 0,025 g/kWh* 250 kW = 6,25 g/h = 1,736111 mg/s 

 

Emisję dwutlenku siarki określono jak dla procesu spalania paliw na podstawie zawartości siarki w 

paliwie przy założeniu prognozowanego przez producenta urządzenia zużycia oleju Ecodiesel w 

ilości 25 litrów/h (21,0 kg/h) – normy Stage IIIB nie podają wskaźników dopuszczalnej emisji SO2. 

W związku z powyższym wskaźnik emisji SO2 przyjęto na podstawie tabeli 3.4. Wskaźniki 

KOBIZE dla paliw płynnych. 

 

- SO2     - 20359,2 *0,05 * 0,021 = 21,38 g/h = 5,9381 mg/s 

 

0,05 – procentowa zawartość siarki w Ecodieslu 

 

Emisja roczna: 

- NO2    - 500,0 g/h * 2500 h/rok = 1,25 Mg/rok 

- CO    - 875,0 g/h * 2500 h/rok = 2,1875 Mg/rok 

- Węglowodory arom.  - 47,5 g/h * 2500 h/rok = 0,11875 Mg/rok 

- PM10    - 6,25 g/h * 2500 h/rok = 0,015625 Mg/rok 

- SO2     - 21,4 g/h * 2500 h/rok = 0,0535 mg/rok 
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3.3.2. Emisja niezorganizowana ze źródeł liniowych 

 

Wielkość emisji pochodzącej ze spalania paliw w silnikach pojazdów ciężarowych obliczono 

metodą prof. Chłopka. 

 

Tabela 24. Zestawienie wskaźników emisji ze źródeł liniowych [g/kg] 

Grupa pojazdów Emitor Prędk.km/h CO C6H6 HC HC al. HC ar. NOx TSP SOx 

Samochody ciężarowe L1, L2 20 3,7667 0,0560 2,9642 2,0750 0,6225 8,8860 0,7171 0,6898 

Samochody ciężarowe  L3, L4 10 7,78646 0,11980 6,28690 4,40083 1,32025 15,37693 1,42720 1,16145 

Samochody osobowe L5 20 5,7132 0,0508 0,8806 0,6164 0,1849 0,7037 0,0156 0,0545 

 

Tabela 25. Wielkość emisji ze źródeł niezorganizowanych 

Symbol Nazwa 
emitora 

Wysokość 
m 

Przekrój 
m 

Nazwa zanieczyszczenia 
Emisja maks. 

kg/h 
Emisja roczna 

Mg/rok 
Emisja średnioroczna 

kg/h 
L1 Samochody 

ciężarowe 

  1    L dł.296,1  tlenek węgla 0,0759 0,00892 0,001019 

     benzen 0,001128 0,0001326 0,00001514 

     węglowodory alifatyczne 0,0418 0,00492 0,000561 

      węglowodory aromatyczne 0,01255 0,001475 0,0001683 

      tlenki azotu jako NO2 0,1791 0,02105 0,002403 

      pył ogółem 0,01446 0,001699 0,0001939 

       -w tym pył do 2,5 µm 0,01446 0,001699 0,0001939 

       -w tym pył do 10 µm 0,01446 0,001699 0,0001939 

      dwutlenek siarki 0,01391 0,001634 0,0001865 

L2 Samochody 

ciężarowe 

  1    L dł.98,4  tlenek węgla 0,0754 0,001483 0,0001692 

     benzen 0,00112 0,00002203 2,51E-6 

     węglowodory alifatyczne 0,0415 0,000817 0,0000932 

      węglowodory aromatyczne 0,01245 0,000245 0,00002797 

      tlenki azotu jako NO2 0,1778 0,0035 0,000399 

      pył ogółem 0,01435 0,0002823 0,0000322 

      dwutlenek siarki 0,0138 0,0002715 0,000031 

L3 Wózek 

widłowy 

  1    L dł.166,9  tlenek węgla 0,0779 0,013 0,001484 

     benzen 0,001198 0,0002 0,00002283 

     węglowodory alifatyczne 0,044 0,00734 0,000838 

      węglowodory aromatyczne 0,0132 0,002203 0,0002515 

      tlenki azotu jako NO2 0,1538 0,02566 0,00293 

      pył ogółem 0,01427 0,002382 0,0002719 

       -w tym pył do 2,5 µm 0,01427 0,002382 0,0002719 

       -w tym pył do 10 µm 0,01427 0,002382 0,0002719 

      dwutlenek siarki 0,01161 0,001938 0,0002213 

L4 Ładowarka   1    L dł.145,1  tlenek węgla 0,0779 0,01412 0,001612 

     benzen 0,001198 0,0002173 0,00002481 

     węglowodory alifatyczne 0,044 0,00798 0,000911 

      węglowodory aromatyczne 0,0132 0,002395 0,0002734 

      tlenki azotu jako NO2 0,1538 0,02789 0,00318 

      pył ogółem 0,01427 0,002589 0,0002955 

       -w tym pył do 2,5 µm 0,01427 0,002589 0,0002955 

       -w tym pył do 10 µm 0,01427 0,002589 0,0002955 

      dwutlenek siarki 0,01161 0,002107 0,0002405 

L5 Samochody 

osobowe 

  0,5  L dł.96,7  tlenek węgla 0,1143 0,00414 0,000473 

     benzen 0,001016 0,0000368 4,21E-6 

     węglowodory alifatyczne 0,01233 0,000447 0,000051 

      węglowodory aromatyczne 0,0037 0,0001341 0,00001531 

      tlenki azotu jako NO2 0,01408 0,00051 0,0000583 

      pył ogółem 0,0003117 0,0000113 1,29E-6 

       -w tym pył do 2,5 µm 0,0003117 0,0000113 1,29E-6 

       -w tym pył do 10 µm 0,0003117 0,0000113 1,29E-6 

      dwutlenek siarki 0,00109 0,0000395 4,51E-6 

 

Sposób obliczania emisji: 

Najpierw jest ustalana emisja w g/km z jednego pojazdu dla określonej prędkości i typu pojazdu. 

Emisja jest obliczana na podstawie wskaźników emisji uzyskanych z arkusza kalkulacyjnego 

dystrybuowanego przez Ministra Środowiska, w którym zostały zastosowane wzory opracowane 

przez prof. Zdzisława Chłopka.  
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Ponieważ metodyka prof. Chłopka uwzględnia określony zakres prędkości pojazdów można 

obliczać emisję tylko dla poniższych prędkości: (6÷100) km/h dla samochodów ciężarowych.  

W analizowanym przypadku dla wszystkich pojazdów osobowych i ciężarowych poruszających się 

po terenie zakładu przyjęto prędkość 20 km/h, a dla wózka widłowego i ładowarki poruszających 

się po terenie zakładu przyjęto prędkość 10 km/h. 

Emisja średniogodzinowa z całego odcinka drogi, przeliczona na mg/s jest obliczana wg wzoru: 

E [mg/s] = WskEm [g/km/poj.] * natez [poj/h] * dlug_drogi [km]/3600 [s/h] * 1000 [mg/g] 

 

Przykład: 

Wskaźnik emisji CO dla samochodów osobowych 60 km/h wynosi 2,677 g/km. 

Natężenie ruchu pojazdów 1000/h, długość drogi 1 km. 

Stąd emisja w mg/s = 2,677 *1000*1/3600*1000 = 743,6111. 

Łączna emisja w wybranym okresie w Mg jest obliczana wg. wzoru: 

 

E [Mg] = WskEm [g/km/poj] * natez [poj/h] * dlug_drogi [km] * czas [h] /1 000 000 [g/Mg] 

 

Przykład: 

Czas trwania okresu 3504 godziny, pozostałe dane jw. 

E [Mg] = 2,677*1000*1*3504/1 000 000 = 9,3802 Mg. 

 

Emisja z całej drogi po uwzględnieniu udziału grup pojazdów jest obliczana wg. wzoru 

 

𝐸 =  
∑ 𝐸𝑝𝑜𝑗.  ∙ 𝑢𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑝𝑜𝑗.

100
 

gdzie: 

Epoj – wielkość emisji z jednej grupy pojazdów np. samochodów osobowych 

udzial poj – udział procentowy grupy 

 

3.4. Dane meteorologiczne 

 

Do obliczeń posłużono się danymi meteorologicznymi pochodzącymi ze stacji meteorologicznej 

w Sulejowie. W zakresie charakterystyki kierunków i siły wiatrów oparto się o różę wiatrów 

zawartą w programie obliczeniowym OPERAT FB. 

 

Tabela 26. Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW N 

7,10 6,22 6,05 4,51 15,21 6,26 10,46 9,46 13,62 8,42 8,23 4,46 

 

Tabela 27. Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru % 

1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 

18,44 19,00 18,81 13,74 10,74 6,53 5,15 3,51 2,29 1,14 0,63 

 

➢ róża wiatrów – Sulejów, róża roczna, ilość obserwacji 20458 

- wysokość anemometru 14 m 

- temperatura 280,4 K 
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➢ siatka obliczeniowa: 

✓ x – (0,600); y – (0,800) 

✓ skok siatki: w pionie - 20 m, w poziomie – 20 m 

➢ poziom obliczeń – ze względu na brak w odległości mniejszej niż 10 h najwyższego emitora 

budynków mieszkalnych obliczenia stężeń przeprowadzono na jedynie poziomie ziemi. 

 

3.5. Opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania 

gazów i pyłów do powietrza z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie 

 

W zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego emitora (50 hmax = 100 m) brak jest: 

- parków narodowych, 

- leśnych kompleksów promocyjnych, 

- obszarów ochrony uzdrowiskowej, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę 

dziedzictwa światowego”, oraz obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów Ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej i gminach uzdrowiskowych. 

 

Najbliżej od zakładu terenem chronionym jest położony w odległości 12,72 km Sulejowski Park 

Krajobrazowy. 

 

3.6. Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględnić obszary ochrony uzdrowiskowej (30xmm) 

 

W zasięgu 30 xmm (30 x 2 m = 60 m) od któregokolwiek z emitorów nie występują obszary ochrony 

uzdrowiskowej w rozumieniu Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, dla których 

stosuje się zaostrzone wartości odniesienia. 
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3.7. Aerodynamiczna szorstkość terenu 

 

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu zo wyznaczono na podstawie mapy 

topograficznej. Biorąc pod uwagę pokrycie terenu w promieniu 50 wysokości najwyższego z 

emitorów instalacji (2 m x 50 = 1000 m), na podstawie mapy topograficznej w skali 1: 25000, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

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

wielkości współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu z0 = 0,5 m, dla typu pokrycia terenu 

– zwarta zabudowa wiejska. 

 

3.8. Zestawienie wartości odniesienia i tła  

 

Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie zakładu przyjęto wg pisma wg. pisma GIOŚ 

Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi z 

dnia 31 lipca 2020 r., znak: DM/ŁD/063-1/497/20/MK – załącznik nr 5. 

Stan jakości powietrza dla rodzajów emitowanych z zakładu zanieczyszczeń pochodzących ze 

źródeł technologicznych przyjęto zgodnie postanowieniem załącznika nr 3 do rozporządzenia 

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

w powietrzu jako równe 0,1 Da. 

 

Tabela 28. Zestawianie wartości odniesienia i tła zanieczyszczenia atmosfery 
Substancja CAS D1, µg/m3 Da, µg/m3 R, µg/m3 

pył PM-10 - 280 40 27 

dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20 4 

tlenki azotu jako NO2 10102-44-0,10102-43-9 200 40 12 
tlenek węgla 630-08-0 30000 - - 

benzen 71-43-2 30 5 0,5 

węglowodory aromatyczne - 1000 43 4,3 

węglowodory alifatyczne - 3000 1000 100 

pył zawieszony PM 2,5  - 20 18 

 

3.9. Obliczania najwyższego ze stężeń maksymalnych oraz odległości jego występowania dla 

zanieczyszczeń emitowanych z zakładu 

 

Stężenie maksymalne substancji gazowych oraz maksymalne stężenie pyłu zawieszonego 

uśrednione do jednej godziny, zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenia Ministra środowiska z 

26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia substancji w powietrzu, oblicza się według 

wzorów: 

dla zanieczyszczeń gazowych: 

 

𝑆𝑚 = 𝐶1 ∗
𝐸𝑔

𝑢∗𝐴∗𝐵
∗ (

𝐵

𝐻
)

𝑔

∗ 1000 [µg/m3] 

 

dla zanieczyszczeń pyłowych: 

 

                           𝑆𝑚𝑝
= 𝐶1 ∗

𝐸𝑝

2𝑢∗𝐴∗𝐵
∗ (

𝐵

𝐻
)

𝑔

∗ 1000  [µg/m3]   
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a odległość jego wystąpienia od emitora na kierunku wiatru 
 

𝑥𝑚𝑝(𝑧𝑎𝑛𝑔𝑎𝑧) = 𝐶2 ∗ (
𝐻

𝐵
)

1

𝑏

 
 

przyjmując dane stałe wg w/w załącznika. 

Wykonano obliczenia wstępne dla każdego rodzaju emitora, współczynnika s i xmm dla 36 

kombinacji stanów równowagi atmosfery i prędkości wiatru wg wzorów i stałych zawartych w 

załączniku do rozporządzenia oraz danych z powyższej tabeli oraz odległości występowania 

największego maksymalnego stężenia zanieczyszczeń. 

 

3.10. Sprawdzenie oddziaływania na atmosferę w rejonie zakładu 

 

3.10.1. Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych [µg/m3] 

 

Najwyższe maksymalne stężenia zanieczyszczeń poszczególnych substancji, jakie powoduje emisja 

z emitorów zakładu, ustalone wg powyżej podanych wzorów, wynoszą: 

 

Tabela 29. Zestawianie wyników obliczeń stężeń maksymalnych 
Symbol Nazwa emitora Wysokość 

m 

Średnica 

m 

Prędk. 

Gazów 

m/s 

Temp. 

Gazów 

K 

Xmm 

m 

pył PM-

10 

dwutlenek 

siarki 

tlenki azotu 

jako NO2 

 E1 Agregat prądotwórczy    4        0,11    43,84   753   19,6 1,002 6,85 160,3 

 L1 Samochody ciężarowe    1     liniowy    0      293   0,9 1,091 2,099 27,04 

 L2 Samochody ciężarowe    1     liniowy    0      293   0,9 0,569 1,094 14,09 

 L3 Wózek widłowy    1     liniowy    0      293   0,5 2,910 4,74 62,7 

 L4 Ładowarka    1     liniowy    0      293   1,1 4,13 6,73 89,1 

 L5 Samochody osobowe    0,5   liniowy    0      293   0,3 0,0341 0,2385 3,080 
 

Symbol Nazwa emitora pył 

zawieszony 

PM 2,5 

benzen węglowodory 

alifatyczne 

węglowodory 

aromatyczne 

tlenek węgla 

 E1 Agregat prądotwórczy 1,002 - - 15,23 280,6 

 L1 Samochody ciężarowe 1,091 0,1703 6,31 1,894 11,46 

 L2 Samochody ciężarowe 0,569 0,0888 3,29 0,987 5,97 

 L3 Wózek widłowy 2,910 0,489 17,95 5,38 31,8 

 L4 Ładowarka 4,13 0,694 25,49 7,65 45,1 

 L5 Samochody osobowe 0,0341 0,2223 2,698 0,809 25,01 

 

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń xmm = 19,6 [m]. 

Pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia należy analizować obszar o promieniu 

588 m od emitora E1.  

 

3.10.2. Ustalenie zakresu obliczeń na podstawie sumy stężeń maksymalnych 

 

W celu sprawdzenia oddziaływania na środowisko wykonano obliczenia rozkładu stężeń 

maksymalnych i średnich przy użyciu programu komputerowego OPERAT FB. 

Stopień oddziaływania instalacji na środowisko ustalono przez porównanie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń maksymalnych jakie powoduje instalacja w otaczającym terenie z 

dopuszczalnym poziomem odniesienia. Jeżeli Smm ≤ 0,1 D1 to kończy się obliczenia, a emisja 

danej substancji spełnia warunki ochrony powietrza. 

Jeżeli warunek nie jest spełniony przeprowadza się dalsze obliczenia – rozkład stężeń. 
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➢ Zestawienie stężeń maksymalnych w poszczególnych okresach 
 

pył PM-10      D1 = 280  maks. suma Smm = 9,74 < 0,1*D1 

Symbol Nazwa 1 
okres 

E1 Agregat prądotwórczy 1,002 
L1 Samochody ciężarowe 1,091 
L2 Samochody ciężarowe 0,569 

L3 Wózek widłowy 2,91 
L4 Ładowarka 4,13 
L5 Samochody osobowe 0,0341 

 Razem 9,74 

 

dwutlenek siarki      D1 = 350  maks. suma Smm = 21,75 < 0,1*D1 

Symbol Nazwa 1 

okres 

E1 Agregat prądotwórczy 6,85 
L1 Samochody ciężarowe 2,099 
L2 Samochody ciężarowe 1,094 
L3 Wózek widłowy 4,74 
L4 Ładowarka 6,73 
L5 Samochody osobowe 0,2385 

 Razem 21,75 

 

tlenki azotu jako NO2      D1 = 200  maks. suma Smm = 356 > 0,1*D1 

Symbol Nazwa 1 
okres 

E1 Agregat prądotwórczy 160,3 
L1 Samochody ciężarowe 27,04 

L2 Samochody ciężarowe 14,09 
L3 Wózek widłowy 62,7 
L4 Ładowarka 89,1 
L5 Samochody osobowe 3,08 

 Razem 356 

 

tlenek węgla      D1 = 30000  maks. suma Smm = 400 < 0,1*D1 

Symbol Nazwa 1 
okres 

E1 Agregat prądotwórczy 280,6 
L1 Samochody ciężarowe 11,46 
L2 Samochody ciężarowe 5,97 

L3 Wózek widłowy 31,8 
L4 Ładowarka 45,1 
L5 Samochody osobowe 25,01 

 Razem 400 
 

węglowodory aromatyczne      D1 = 1000  maks. suma Smm = 32 < 0,1*D1 

Symbol Nazwa 1 
okres 

E1 Agregat prądotwórczy 15,23 
L1 Samochody ciężarowe 1,894 
L2 Samochody ciężarowe 0,987 
L3 Wózek widłowy 5,38 

L4 Ładowarka 7,65 
L5 Samochody osobowe 0,809 

 Razem 32 
 

benzen      D1 = 30  maks. suma Smm = 1,664 < 0,1*D1 

Symbol Nazwa 1 
okres 

L1 Samochody ciężarowe 0,1703 
L2 Samochody ciężarowe 0,0888 
L3 Wózek widłowy 0,489 
L4 Ładowarka 0,694 
L5 Samochody osobowe 0,2223 

 Razem 1,664 
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węglowodory alifatyczne      D1 = 3000  maks. suma Smm = 55,7 < 0,1*D1 

Symbol Nazwa 1 
okres 

L1 Samochody ciężarowe 6,31 
L2 Samochody ciężarowe 3,29 

L3 Wózek widłowy 17,95 
L4 Ładowarka 25,49 
L5 Samochody osobowe 2,698 

 Razem 55,7 

 

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 6 

 

Tabela 30. Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych 

Nazwa zanieczyszczenia Suma stężeń 

max. [µg/m3] 

Stęż. dopuszcz. 

D1 [µg/m3] 

Obliczać stężenia 

w sieci receptorów 

Ocena 

pył PM-10 9,74 280 -  Smm < 0.1*D1 

dwutlenek siarki 21,75 350 -  Smm < 0.1*D1 

tlenki azotu jako NO2 356 200 TAK  Smm > D1 

tlenek węgla 400 30000 -  Smm < 0.1*D1 

benzen 1,664 30 -  Smm < 0.1*D1 

węglowodory aromatyczne 32,0 1000 -  Smm < 0.1*D1 

węglowodory alifatyczne 55,7 3000 -  Smm < 0.1*D1 

pył zawieszony PM 2,5 9,74 -  bez oceny - brak D1 

 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że dalsze obliczenia w pełnym zakresie powinny zostać 

przeprowadzone jedynie dla tlenków azotu. Jednak w celu zobrazowania zasięgu oddziaływania 

zakładu w zakresie emisji do powietrza dalsze obliczenia – rozkład stężeń w sieci receptorów 

przeprowadzono dla wszystkich emitowanych substancji. 

 

3.10.3. Zestawienie stężeń maksymalnych na poziomie terenu 

 

➢ Zestawienie max. wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów  
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 1,3   220     280   6 3 NNE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,075   220     300   5 5 ENE 

Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 220 Y = 280 m  i wynosi 1,3 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 220 

Y = 300 m, wynosi 0,075 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 13 µg/m3. 

Wobec powyższego zgodnie z metodyką zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 

stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 

roku 2010 Nr 16, poz. 87) emisja pyłu PM-10 spełnia standardy jakości powietrza – nie przekracza 

dopuszczalnej wartości poziomu substancji i wartości odniesienia substancji w powietrzu.  

Wyniki obliczeń stężeń emitowanych substancji w sieci receptorów na poziomie terenu stanowi  

załącznik nr 6 (wersja elektroniczna).  

Graficzne przedstawienie wyników najwyższych stężeń maksymalnych pyłu PM-10 stanowi  

załącznik nr 7.  Graficzne przedstawienie wyników stężeń średniorocznych pyłu PM-10 stanowi  

załącznik nr 8. 
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➢ Zestawienie max. wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 7,3   220     280   6 4 NNE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,232   220     340   6 4 SSE 

Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 220 Y = 280 m i wynosi 7,3 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 220 

Y = 340 m, wynosi 0,232 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 16 µg/m3. 

Wobec powyższego zgodnie z metodyką zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 

(Dz.U. z roku 2010 Nr 16, poz. 87) emisja dwutlenku siarki spełnia standardy jakości powietrza – 

nie przekracza dopuszczalnej wartości poziomu substancji i wartości odniesienia substancji w 

powietrzu. Graficzne przedstawienie wyników najwyższych stężeń maksymalnych dwutlenku siarki 

stanowi załącznik nr 9. Graficzne przedstawienie wyników stężeń średniorocznych dwutlenku siarki 

stanowi  załącznik nr 10. 

 

➢ Zestawienie max. wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 163,8   220     280   6 4 NNE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 5,014   220     340   6 4 SSE 

Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 220 Y = 280 m i wynosi 163,8 µg/m3. 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 220 

Y = 340 m, wynosi 5,014 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 28 µg/m3. 

Wobec powyższego zgodnie z metodyką zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 

stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 

roku 2010 Nr 16, poz. 87) emisja tlenków azotu spełnia standardy jakości powietrza – nie przekracza 

dopuszczalnej wartości poziomu substancji i wartości odniesienia substancji w powietrzu.  

Graficzne przedstawienie wyników najwyższych stężeń max. tlenków azotu stanowi załącznik nr 

11. Graficzne przedstawienie wyników stężeń średniorocznych tlenków azotu stanowi załącznik nr 

12. 

 

➢ Zestawienie max. wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 281,7   220     320   5 5 ESE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 8,121   220     340   6 4 SSE 

Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 220 Y = 320 m i wynosi 281,7 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. 
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Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Wobec powyższego zgodnie z metodyką zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 

stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 

roku 2010 Nr 16, poz. 87) emisja tlenku węgla spełnia standardy jakości powietrza – nie przekracza 

dopuszczalnej wartości poziomu substancji i wartości odniesienia substancji w powietrzu. Graficzne 

przedstawienie wyników najwyższych stężeń maksymalnych tlenku węgla stanowi  załącznik nr 13.  

Graficzne przedstawienie wyników stężeń średniorocznych tlenku węgla stanowi załącznik nr 14. 

 

➢ Zestawienie max. wartości stężeń benzenu w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 0,15   220     280   6 1 NNE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,0096   220     300   6 1 ENE 

Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 220 Y = 280 m  i wynosi 0,15 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 220 

Y = 300 m, wynosi 0,0096 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 4,5 µg/m3. 

Wobec powyższego zgodnie z metodyką zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 

stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 

roku 2010 Nr 16, poz. 87) emisja benzenu spełnia standardy jakości powietrza – nie przekracza 

dopuszczalnej wartości poziomu substancji i wartości odniesienia substancji w powietrzu.  

Graficzne przedstawienie wyników najwyższych stężeń maksymalnych benzenu stanowi załącznik 

nr 15.  

Graficzne przedstawienie wyników stężeń średniorocznych benzenu stanowi załącznik nr 16. 

 

➢ Zestawienie max. wartości stężeń węglowodorów aromatycznych w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 15,5   220     280   6 4 NNE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,468   220     340   6 4 SSE 

Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 220 Y = 280 m  i wynosi 15,5 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 220 

Y = 340 m, wynosi 0,468 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 38,7 µg/m3. 

Wobec powyższego zgodnie z metodyką zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 

z roku 2010 Nr 16, poz. 87) emisja węglowodorów aromatycznych spełnia standardy jakości 

powietrza – nie przekracza dopuszczalnej wartości poziomu substancji i wartości odniesienia 

substancji w powietrzu.  

Graficzne przedstawienie wyników najwyższych stężeń maksymalnych węglowodorów 

aromatycznych stanowi załącznik nr 17. Graficzne przedstawienie wyników stężeń średniorocznych 

węglowodorów aromatycznych stanowi załącznik nr 18. 
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➢ Zestawienie max. wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 5,4   220     280   6 1 NNE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,353   220     300   6 1 ENE 

Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 220 Y = 280 m  i wynosi 5,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 220 

Y = 300 m, wynosi 0,353 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 900 µg/m3. 

Wobec powyższego zgodnie z metodyką zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 

z roku 2010 Nr 16, poz. 87) emisja węglowodorów alifatycznych spełnia standardy jakości 

powietrza – nie przekracza dopuszczalnej wartości poziomu substancji i wartości odniesienia 

substancji w powietrzu. Graficzne przedstawienie wyników najwyższych stężeń maksymalnych 

węglowodorów alifatycznych stanowi załącznik nr 19. Graficzne przedstawienie wyników stężeń 

średniorocznych węglowodorów alifatycznych stanowi załącznik nr 20. 

 

➢ Zestawienie max. wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 
 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 1,3 220 280 6 3 NNE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,075 220 300 5 5 ENE 

Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 220 Y = 280 m i wynosi 1,3 µg/m3. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 220 

Y = 300 m, wynosi 0,075 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 2 µg/m3. 

Graficzne przedstawienie wyników najwyższych stężeń maksymalnych pyłu zawieszonego PM 2,5 

stanowi załącznik nr 21. Graficzne przedstawienie wyników stężeń średniorocznych pyłu 

zawieszonego PM 2,5 stanowi załącznik nr 22. 

 

3.10.4. Sprawdzenie kryterium obliczania opadu pył 

 

Warunki kryterium opadu pyłu dla zakładu kształtują się następująco: 

 

Analizowano emisję pyłu z 6 emitorów.  

Symbol Nazwa h, m 0,0667*h3,15 Erok, Mg Eśrednia,  mg/s 

E1 Agregat prądotwórczy 4 5,26 0,0156 0,5 
L1 Samochody ciężarowe 1 0,0667 0,0017 0,054 

L2 Samochody ciężarowe 1 0,0667 0,000282 0,009 

L3 Wózek widłowy 1 0,0667 0,00238 0,076 

L4 Ładowarka 1 0,0667 0,00259 0,082 
L5 Samochody osobowe 0,5 0,00751 0,0000113 0,00036 

 Razem  0,922 0,0226 0,72 
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0,0667/n*∑h3,15 = 0,922 

Suma emisji średniorocznej pyłu =  0,72  < 0,922  [mg/s] 

Łączna emisja roczna  =  0,0226  < 10 000  [Mg] 

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.  

 

3.10.5. Interpretacja wyników obliczeń 

 

- Omawiana instalacja nie jest objęta standardami emisyjnymi. 

- Ze względu na brak w odległości mniejszej niż 10 h najwyższego emitora jakichkolwiek 

budynków mieszkalnych obliczenia stężeń przeprowadzono na jedynie poziomie ziemi. Nie 

stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

- Najwyższe wartości stężeń średniorocznych emitowanych substancji nie przekraczają wartości 

dyspozycyjnej (Da-R).  

Na tej podstawie stwierdza się, że emisje substancji ze źródeł, wchodzących w skład planowanego 

przedsięwzięcia, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 345/9 i 345/5 w miejscowości 

Ignaców 89C, gm. Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie spełniają standardy ochrony 

środowiska i nie są dla niego uciążliwe. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że w analizowanym 

przypadku nie ma konieczności podejmowania działań minimalizujących wpływ na środowisko. 

 

4. Emisja hałasu 

 

Celem tej części opracowania jest określenie stopnia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

na stan środowiska akustycznego w rejonie oddziaływania źródeł emisji hałasu zlokalizowanych w 

jego obrębie.  

Opracowanie obejmuje swym zakresem oddziaływanie źródeł emisji, związanych z prowadzoną 

działalnością, w kształtowaniu klimatu akustycznego najbliższego otoczenia analizowanej 

działalności.   

Planowana realizowana jest na terenie działek nr ewid. 345/9 i 345/5, zlokalizowanych 

w miejscowości Ignaców 89C, gm. Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie. 

Bezpośrednie sąsiedztwo działki nr ewid. 345/9 stanowi: 

- od północy – teren zabudowane, dz. nr ewid. 345/12 i 345/13, na których prowadzona jest 

działalność gospodarcza (wykorzystanie przemysłowe), 

- od wschodu - droga gruntowa dojazdowa oddzielająca pole orne i las, 

- od południa – teren zabudowany, dz. nr ewid. 345/2, na której prowadzona jest działalność 

gospodarcza (przetwarzanie odpadów, budowa konstrukcji stalowych) oraz niezagospodarowana 

działka nr ewid. 345/5 stanowiąca własność wnioskodawcy, 

- od zachodu – linia kolejowa, tereny należące do PKP. 

 

Bezpośrednie sąsiedztwo działki nr ewid. 345/9 stanowi: 

- od północy i wschodu – teren zabudowany, dz. nr ewid. 345/2, na której prowadzona jest 

działalność gospodarcza (przetwarzanie odpadów, budowa konstrukcji stalowych) 

- od zachodu – działka nr ewid. 345/9,a dalej linia kolejowa, tereny należące do PKP, 

- od południa – droga gruntowa dojazdowa, dalej tereny upraw rolnych. 

Najbliżej położony budynek chroniony akustycznie, dla którego dopuszczalny poziom hałasu 

wynosi 40 dB dla pory nocy znajduje się w odległości 18 m od terenu planowanej inwestycji.  
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4.1. Pojęcie zasięgu uciążliwości akustycznej 

 

W analizowanym przypadku, stopień uciążliwości akustycznej dla otoczenia zależy przede 

wszystkim od zlokalizowanych na terenie przedsięwzięcia źródeł hałasu, a ponadto  

od takich czynników jak: stopnia zabezpieczenia źródeł hałasu (obudowy dźwiękoizolacyjne, 

tłumiki, ekrany itp.), rodzaju zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie hałaśliwych 

źródeł i urządzeń charakterystyki czasowej źródeł hałasu (hałas ciągły, przerywany, impulsowy 

itp.), rodzaju ukształtowania terenu narażonego na ponadnormatywną emisję hałasu oraz rodzaju 

i harmonogramu pracy maszyn i urządzeń w rozważanych normatywnych przedziałach czasowych.  

Granice zasięgu uciążliwości akustycznej wyznacza wartość poziomu dźwięku dopuszczalnego 

przez normy dla określonego typu terenu w określonej porze doby. 

 

4.2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

 

Dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów o danym charakterze zagospodarowania określa 

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

poziomów hałasu (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Dotyczą one równoważnego poziomu dźwięku 

występującego w ciągu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dziennej (pomiędzy 6 i 22) i w czasie 

jednej najniekorzystniejszej godziny pory nocnej (pomiędzy godziną 22 a 6). Poziom hałasu 

przenikającego na tereny chronione w żadnym punkcie takiego terenu nie powinien przekraczać 

wartości dozwolonej, określonej ww. rozporządzeniu.  

Najbliżej położony teren  

chroniony akustycznie 

Teren planowanej inwestycji 

działka nr ewid. 345/9 

Teren planowanej inwestycji 

działka nr ewid. 345/5 
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Biorąc pod uwagę charakter zagospodarowania obszaru przyległego do terenu lokalizacji 

przedsięwzięcia oraz pismo Wójta Gminy Rozprza, określające kwalifikację akustyczną terenów 

wokół planowanego przedsięwzięcia, stanowiące – załącznik nr 23, zgodnie z Tabelą 1 Załącznika 

do ww. rozporządzenia przyjęto następujące dopuszczalne poziomy hałasu przenikającego do 

środowiska: 

➢ równoważny dla pory dziennej – 50 dB(A),  

➢ równoważny dla pory nocnej – 40 dB(A). 

 

4.3. Normy, instrukcje i przepisy prawne dotyczące hałasu wykorzystane w opracowaniu 

 

Przy niniejszym opracowaniu posłużono się następującymi materiałami: 

- Planem zagospodarowania terenu przedsięwzięcia, 

- Danymi uzyskanymi od inwestora, 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

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

- Normą ISO 9613-1, ISO 9613-2, 

- PN-61/B-02133 Akustyka budowlana. Normy i określenia, 

- PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń, 

- PN-70/T-06460 Mierniki poziomu dźwięku. Ogólne badania i wymagania, 

- "Instrukcją Nr 338 Instytutu Techniki Budowlanej pt. "Metody określania emisji  

i imisji hałasu przemysłowego w środowisku . . . " 

 

4.4. Metoda obliczeniowa 

 

Zastosowana metoda obliczeniowa odnosi się do normy ISO 9613 oraz Instrukcji 338 ITB. 

Obliczenia propagacji hałasu oraz wykreślenie mapy hałasu zostały wykonane przy użyciu 

programu komputerowego IMMI wersja 2009 [313] firmy Woelfel Mess Systeme Software. 

Aby określić poziom dźwięku w punkcie obserwacji należy określić wartości równoważnych 

poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu określane z uwzględnieniem ich czasowych 

charakterystyk pracy. Ponadto, jeśli na drodze źródło – punkt obserwacji znajdują się przeszkody 

naturalne lub sztuczne należy to uwzględnić w obliczeniach wartości końcowej stosując 

odpowiednie procedury określające dodatkowy spadek poziomu dźwięku wskutek ekranowania. 

 

4.5. Inwentaryzacja źródeł hałasu 

 

W tej części opracowania omówione zostaną tylko te źródła, które z uwagi na swój charakter będą 

kształtować klimat akustyczny w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonej działalności.  

Do określenia wpływu prowadzonej działalności na kształtowanie się klimatu akustycznego, 

przyjęto wariant najniekorzystniejszy dla prowadzącego działalność tzn: taki, w którym wszystkie 

źródła emitujące hałas pracują jednocześnie. 

Istotnymi źródłami hałasu podczas użytkowania zakładu, które z uwagi na swój charakter kształtują 

klimat akustyczny w bezpośrednim jego sąsiedztwie są: 

 przestrzenne źródła hałasu (budynki), 

 stacjonarne źródła hałasu (punktowe),  

 ruchome źródła hałasu (liniowe). 
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W przypadku analizowanego zakładu istotnymi źródłami hałasu podczas eksploatacji 

przedsięwzięcia, które z uwagi na swój charakter będą kształtowały klimat akustyczny w 

bezpośrednim jego sąsiedztwie są: 

 stacjonarne źródła hałasu (punktowe),  

 ruchome źródła hałasu (liniowe). 

Działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów prowadzona będzie w systemie 

dwuzmianowym w godzinach: od 600 do 2200.  

Działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów nie będzie prowadzona w porze nocnej. 

W związku z powyższym do dalszych obliczeń przyjęto wariant najbardziej niekorzystny dla 

środowiska polegający na jednoczesnej pracy wszystkich źródeł hałasu w porze dziennej.  

W tabeli poniżej przedstawiono harmonogram czasu pracy poszczególnych źródeł hałasu. 

 

Tabela 31. Harmonogram czasu pracy poszczególnych źródeł hałasu 
Lp. Rodzaj źródła Pora dzienna [h] 

I Źródła stacjonarne (punktowe) + 

1 Kruszarka szczękowa + 

2 Kruszarka stożkowa + 

3 Przesiewacz + 

4 Agregat prądotwórczy + 

5 Podajnik taśmowy + 

6 Cięcie metalu przy pomocy szlifierki na zewnątrz + 

7 Rozładunek odpadów w tym złomu + 

8 Załadunek odpadów na samochód ciężarowy + 

II Źródła ruchome (liniowe)  

1 
Pojazdy ciężarowe dowożące odpady przeznaczone do przetwarzania 

i wywożące produkt finalny procesu przetwarzania (wjazd i wyjazd) 
+ 

2 Pojazdy ciężarowe dowożące i wywożące zbierane odpady (wjazd i wyjazd) + 

3 Pojazdy osobowe pracowników i klientów + 

4 
Ładowarka teleskopowa wspomagająca rozładunek i załadunek odpadów jak 

również pracująca przy przeładunku odpadów (jazda i manewrowanie) 
+ 

5 
Wózek widłowy wspomagający rozładunek i załadunek odpadów (jazda 

i manewrowanie) 
+ 

 

Analiza akustyczna została przeprowadzona z uwzględnieniem działalności związanej 

z prowadzeniem punktu zbierania odpadów w tym złomu oraz działalności związanej 

z przetwarzaniem odpadów – oddziaływania skumulowane.  

 

4.6.  Dane do obliczeń 

 

Do określenia wpływu planowanej inwestycji na kształtowanie się klimatu akustycznego, przyjęto 

wariant najniekorzystniejszy dla inwestora tzn: taki, w którym wszystkie źródła emitujące hałas 

pracują jednocześnie. 

 

➢ Źródła stacjonarne – punktowe 

 

1. Kruszarka szczękowa - moc zastępczego źródła punktowego (KSZ) – 100,0 dB(A), czas pracy 

źródła 4h/8h, w porze dziennej. 

Równoważny poziom hałasu w porze dziennej – 97,0 dB. 
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2. Kruszarka stożkowa - moc zastępczego źródła punktowego (KST) – 100,0 dB(A), czas pracy 

źródła 4h/8h, w porze dziennej. 

Równoważny poziom hałasu w porze dziennej – 97,0 dB. 

3. Przesiewacza - moc zastępczego źródła punktowego (P) – 95,0 dB(A), czas pracy źródła 4h/8h, 

w porze dziennej. 

Równoważny poziom hałasu w porze dziennej – 92,0 dB. 

4. Agregat prądotwórczy - moc zastępczego źródła punktowego (A) – 80 dB(A), czas pracy źródła 

4h/8h, w porze dziennej. 

Równoważny poziom hałasu w porze dziennej – 77,0 dB. 

5. Podajnik taśmowy - moc zastępczego źródła punktowego (PT) – 90 dB(A), czas pracy źródła 

4h/8h, w porze dziennej. 

Równoważny poziom hałasu w porze dziennej – 87,0 dB. 

6. Cięcie metalu (CM) przy pomocy szlifierki na otwartym terenie - moc zastępczego źródła 

punktowego dla szlifierki – 80 dB(A), czas pracy źródła 2h/8h, w porze dziennej. 

Równoważny poziom hałasu w porze dziennej – 74,0 dB. 

7. Miejsce rozładunku i załadunku zbieranych odpadów w tym złomu (RZ1)  - moc zastępczego 

źródła punktowego dla załadunku złomu – 85 dB(A), czas pracy źródła 2h/8h 

Równoważny poziom hałasu w porze dziennej – 79,0 dB. 

8. Miejsce rozładunku odpadów do przetwarzania i załadunku produktu finalnego na samochody 

ciężarowe (RZ2)  - moc zastępczego źródła punktowego dla załadunku złomu – 85 dB(A), czas 

pracy źródła 2h/8h w porze dziennej. 

Równoważny poziom hałasu w porze dziennej – 79,0 dB. 

 

Równoważny poziom hałasu dla wszystkich źródeł punktowych obliczono z następującego wzoru: 

 

 

 

 

Moce akustyczne dla źródeł stacjonarnych przyjęto na podstawie pomiarów własnych oraz 

dostępnych materiałów literaturowych. 

 

➢ Źródła ruchome 

 

1. Samochody ciężarowe dowożące odpady przeznaczone do przetwarzania i wywożące produkt 

finalny procesu przetwarzania – przyjęto 16 samochód w ciągu 8 godzin pracy w porze dziennej. 

2. Samochody ciężarowe dowożące i wywożące zbierane odpady – przyjęto 8 samochód w ciągu 

8 godzin pracy w porze dziennej. 

3. Samochody osobowe pracowników i klientów – przyjęto 15 samochód w ciągu 8 godzin pracy 

w porze dziennej.  

4. Wózek widłowy wspomagający rozładunek i załadunek odpadów. Przyjęto, że wózek widłowy 

będzie pracował 2h w ciągu jednej zmiany (8h). 

5. Ładowarka teleskopowa wspomagająca rozładunek i załadunek odpadów jak również pracująca 

przy przeładunku odpadów. Przyjęto, że ładowarka będzie pracowała 2h w ciągu jednej zmiany 

(8h). 
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Źródła ruchome bez względu na charakter uznaje się za należące do zakładu od chwili wjazdu na 

teren zakładu i do chwili przekroczenia granic przedsięwzięcia przy ich wyjeździe.  

Droga każdego źródła ruchomego podzielono na poszczególne opcje ruchowe przypisując każdej 

z nich odpowiednią wartość mocy akustycznej.  

Wartość poziomu mocy akustycznej dla poszczególnych źródeł ruchomych wyznaczono w oparciu 

o wyniki najnowszych badań mocy akustycznej samochodów osobowych i ciężarowych 

(R. Hnatków – Politechnika Śląska, P. Kokowski, R. Makarewicz – UAM Poznań), poruszających 

się ze stałą prędkością 20 km/h (lub ruchem przyspieszonym/opóźnionym do/od prędkości 

20 km/h), oraz przyjęte natężenie ruchu pojazdów i czasy operacji ruchowych pojazdów 

samochodowych (wynikające z przebytej drogi) dla normatywnego czasu T oceny. 

 

Równoważny poziom mocy akustycznej zastępczych punktowych źródeł dźwięku, 

reprezentujących tory poruszania się pojazdów dla startu, hamowania bądź manewrowania oblicza 

się wg wzoru: 

 

 
 

gdzie: 

T - czas obserwacji (28800 s dla pory dziennej) 

np - natężenie ruchu pojazdów w czasie obserwacji 

ts,h,m - czas trwania operacji startu, hamowania bądź manewrowania 

Ls,h,m - poziom mocy akustycznej operacji startu, hamowania bądź manewrowania. 

 

Wyjściowe poziomy mocy akustycznej wykorzystane do obliczeń zestawiono w tabeli. 

 

Tabela 32. Poziomy mocy akustycznych pojazdów samochodowych 

Operacja 
Poziom mocy akustycznej 

LwAw [dB] 
Czas operacji w [s] 

Pojazdy ciężkie 

Jazda po terenie, manewrowanie - 

dojazd 
90 

zależy od długości 

drogi 

Pojazdy lekkie 

Jazda po terenie, manewrowanie - 

wyjazd 
84 

zależy od długości 

drogi 

 

W przypadku wózka widłowego i ładowarki teleskopowej poziom mocy akustycznej przyjęto jak 

dla operacji wykonywanych przez pojazdy ciężkie. 

Zatem dla w/w źródeł ruchomych przyjęto następujące założenia do obliczeń: 

 

1. Droga S1 – Samochody ciężarowe (powyżej 3,5 Mg) 

Dowożące odpady przeznaczone do przetworzenia i wywożące produkty finalne procesu 

przetwarzania. Przyjęto 16 samochodów w ciągu 8 godzin (32 sytuacje akustyczne w ciągu 8 

godzin) – wjazd na teren zakładu, jazda i manewrowanie po terenie zakładu, wyjazd - czas trwania 

pojedynczego zdarzenia akustycznego wynosi 51,29 s, łączny czas trwania opcji ruchowej 1641,25 

sekund z mocą akustyczną wynoszącą 90 dB. 
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2. Droga S2 – Samochody ciężarowe (powyżej 3,5 Mg) 

Dowożące i wywożące zbierane odpady. Przyjęto 8 samochodów w ciągu 8 godzin (16 sytuacji 

akustycznych w ciągu 8 godzin) – wjazd na teren zakładu, jazda i manewrowanie po terenie zakładu, 

wyjazd - czas trwania pojedynczego zdarzenia akustycznego wynosi 17,42 s, łączny czas trwania 

opcji ruchowej 278,78 sekund z mocą akustyczną wynoszącą 90 dB. 

3. Droga S3 – Samochody osobowe (poniżej 3,5 Mg) 

Samochody osobowe pracowników i klientów. Przyjęto 15 samochodów w ciągu 8 godzin (30 

sytuacji akustycznych w ciągu 8 godzin) – wjazd na teren zakładu, jazda i manewrowanie po terenie 

zakładu, wyjazd - czas trwania pojedynczego zdarzenia akustycznego wynosi 12,38 s, łączny czas 

trwania opcji ruchowej 198,20 sekund z mocą akustyczną wynoszącą 84 dB. 

4. Droga S4 - Wózek widłowy  

Wózek widłowy wspomagający rozładunek i załadunek odpadów. Przyjęto, że wózek widłowy 

będzie pracował 2h w ciągu jednej zmiany (8h) z mocą akustyczną wynoszącą 90 dB.  

5. Droga S5 - Ładowarka teleskopowa 

Ładowarka teleskopowa wspomagająca rozładunek i załadunek odpadów jak również pracująca 

przy przeładunku odpadów. Przyjęto, że ładowarka będzie pracowała 2h w ciągu jednej zmiany 

(8h) z mocą akustyczną wynoszącą 90 dB.  

 

4.7. Obliczenia rozkładu poziomów hałasu wokół przedsięwzięcia 

 

Obliczenia rozkładu poziomów hałasu wokół zakładu przeprowadzono: 

1. na wysokości 4,0 m, 

2. punkty referencyjne siatki obliczeniowej określono krokiem 2 m 

3. przyjmując: temperaturę 100C, wilgotność 70%, współczynnik gruntu 0,5, 

4. przyjmując siatkę obliczeniową: oś OX: 0 – 1200 m; oś OY: 0 – 700 m, 

 

Rozkład wartości poziomów dźwięku wokół przedsięwzięcia dla pory dziennej przeprowadzony 

na wysokości 4,0 m ilustruje, załączona do opracowania mapa akustyczna – załącznik nr 24. 

Legenda do mapy akustycznej terenu inwestycji – załącznik nr 25. 

Obliczenia dla pory dziennej wykonane na wysokości 4,0 m – załącznik nr 26 (wersja 

elektroniczna). 

Współrzędne źródeł punktowych – załącznik nr 27. 

Współrzędne źródeł liniowych – załącznik nr 28. 

Współrzędne granicy terenu zakładu i terenu chronionego akustycznie – załącznik nr 29.  

Współrzędne obiektów ekranujących w obrębie zakładu – załącznik nr 30. 

 

Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała, że funkcjonowanie w omawianej lokalizacji zakładu 

zajmującego się zbieraniem odpadów w tym złomu oraz prowadzeniem przetwarzania odpadów nie 

wpływa niekorzystnie na najbliżej położone tereny chronione akustycznie, w odległości około 18 

od zakładu w kierunku zachodnim.  
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Poziom hałasu, określony izolinią 50 dB dla pory dziennej, wykracza w kierunku południowy na 

odległość ok. 80 m, a w kierunku zachodnim na odległość ok. 45 m poza granicę terenu, do którego 

prowadzący działalność, Pan Emil Krawczyński posiada tytuł prawny. Są to jednak tereny, które 

nie podlegają ochronie akustycznej.  

 

Jednocześnie wskazać należy, że do analizy akustycznej przyjęto wariant najgorszy dla 

środowiska, skumulowany, uwzględniający jednoczesną pracę wszystkich źródeł hałasu.  

W praktyce sytuacja taka będzie miała miejsce niezwykle rzadko lub nigdy.  

 

 
 

Zatem nie zachodzi konieczność podejmowania działań minimalizujących wpływ oddziaływania 

akustycznego prowadzonej działalności na środowisko.  

 

5. Sposób postępowania z odpadami 

 

5.1. Wytwarzanie odpadów w fazie realizacji inwestycji 

 

Najbliżej położony  

teren chroniony  

akustycznie 



Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

określonego w § 2 ust. 1 pkt 47) i § 3 ust. 1 pkt  83) 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

(Dz.U. 2019 poz. 1839)  

96 | S t r o n a  

 

Ponieważ realizacja przedsięwzięcia będzie polegała przede wszystkim na pracach remontowo-

adaptacyjnych, w fazie realizacji planowanego przedsięwzięcia powstaną odpady w postaci 

opakowań po farbach czy rozpuszczalnikach, czyściwo zaolejone oraz ewentualne zużyte sorbenty, 

mieszaniny metali. Niesegregowane odpady komunalne będą powstawać w wyniku bytowania 

pracowników etatowych i realizujących inwestycję.  

Rodzaje, możliwych do wytworzenia odpadów, określono zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10), w 

poniższej Tabeli 16: 

 

Tabela 33. Rodzaje odpadów powstających na etapie realizacji inwestycji 

Lp. Kod Rodzaj odpadu 

Ilość 

odpadów 

(Mg) 

1.  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,100 

2.  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,100 

3.  15 01 03 Opakowania z drewna  

4.  15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,050 

5.  15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, 

ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 
0,010 

6.  17 04 07 Odpady mieszaniny metali 0,500  

7.  20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2,000  

 
Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach wytwórcą odpadów z remontu czy budowy 

przedsięwzięcia będzie firma świadczącą usługi budowlane na rzecz inwestora i to ona będzie 

odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadów wytworzonych w fazie realizacji inwestycji. 

Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, na pierwszym miejscu jest mowa o ich nie 

wytwarzaniu. Gdy jest to niemożliwe, wytworzone odpady w pierwszej kolejności poddaje się 

odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie możliwy – 

unieszkodliwianiu. Etap realizacji prac adaptacyjno-remontowych będzie prowadzony z 

zastosowaniem następujących rozwiązań chroniących środowisko:  

✓ należy właściwie gospodarować odpadami wytwarzanymi, prowadzić selektywną zbiórkę 

odpadów nadających się do odzysku lub unieszkodliwienia; 

✓ magazynowanie w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, w wydzielonym miejscu, 

w warunkach zabezpieczających przed dostępem osób postronnych, a w przypadku braku 

możliwości prowadzenia odzysku zagwarantować sprawne przekazanie podmiotom 

posiadającym stosowne zezwolenia; 

✓ organizacja placu magazynowania winna uwzględniać ochronę powierzchni ziemi; 

✓ organizacja przygotowania placu pod inwestycję powinna ograniczać możliwość 

niekontrolowanego poruszania się pojazdów lub wystąpienia kolizji; przy magazynowaniu 

odpadów  

 

Wykonawca winien w taki sposób organizować prace, aby uniemożliwić wystąpienie 

niekontrolowanych skażeń gruntu oraz posiadać środki chemiczne powodujące neutralizację 

ewentualnych wycieków, skażona ziemia winna być usunięta i przekazana do unieszkodliwienia 

firmom, posiadającym zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych, zgodnie z wydanym 

zezwoleniem. Konieczność magazynowania odpadów wynika z procesów technologicznych oraz 

organizacyjnych i nie będzie przekraczać terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów.  
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Odpady magazynowane będą: 

✓ selektywnie, w zależności od rodzaju odpadów w wydzielonych i przystosowanych miejscach; 

✓ w warunkach odpowiednio zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji 

szkodliwych; 

✓ w warunkach odpowiednio zabezpieczających przed dostępem osób postronnych i zwierząt. 

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony 

środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający 

właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą 

powodować te odpady.  

Teren magazynowania odpadów będzie wyposażony w sprzęt umożliwiający szybką likwidację 

skutków awaryjnego wycieku odpadów (sorbenty, substancje neutralizujące).  

 

5.2.  Zbieranie odpadów  

 

Zbierane będą wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne. 

Zbieranie, w tym przeładunek złomu i odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie 

odpadów, prowadzone będzie na terenie działki nr 345/9 do której prowadzący działalności posiada 

tytuł prawny. Zbierane odpady gromadzone będą do uzyskania odpowiedniej partii transportowej. 

Następnie przekazane będą do dalszego zagospodarowania odzysku lub recyklingu.  

Sposób działania związany ze zbieraniem odpadów nie polega na ich magazynowaniu do czasu 

określonego w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2020 r. poz. 797 

ze zm.), ale obrotem nimi w sposób poprawny i ograniczający czas ich magazynowania do 

niezbędnego minimum. 

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w sposób selektywny, zgodnie z wymaganiami w 

zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób 

uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, 

które mogą powodować te odpady. 

 

5.2.1. Metody zbierania odpadów 

 

1. Zbierane odpady dostarczane będą na teren miejsca zbierania odpadów transportem własnym lub 

transportem innych posiadaczy. 

2. Dostarczane odpady będą sprawdzane pod względem jakościowym i ilościowym, w razie 

konieczności odpady poddawane są segregacji nieprowadzącej do zasadniczej zmiany charakteru 

i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów. 

3. Po zakończonym procesie segregacji w zależności od rodzaju, odpady umieszczane będą w 

pojemnikach, kontenerach, workach typu big-bag lub luzem w sposób uporządkowany w 

wyznaczonych miejscach ich magazynowania, opisanych kodem odpadu i rodzajem odpadu. 

4. Odpady transportowane luzem, głównie odpady betonowe i odpady metali żelaznych 

pochodzące z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i 

kolejowej wyładowywane będą bezpośrednio z naczepy samochodu i umieszczane w 

docelowych miejscach magazynowania (odpady magazynowane luzem w pryzmach). 

5. Odpady w postaci betonowych podkładów kolejowych wyładowywane będą bezpośrednio z 

naczepy samochodu i umieszczane w docelowych miejscach magazynowania (odpady 

magazynowane luzem w stosach zabezpieczonych przed osuwaniem). 
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6. Odpady będą zbierane i magazynowane w celu zebrania przed transportem partii wysyłkowej 

o odpowiedniej wielkości, 

7. Zbierane odpady inne niż niebezpieczne będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne 

zezwolenia na gospodarowanie odpadami wydane w trybie ustawy o odpadach, chyba, że 

działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. 

 

5.2.2. Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania 

 

Tabela 34. Rodzaje odpadów przewidziane do zbierania 

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

1 2 

02 
Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, 

łowiectwa oraz przetwórstwa żywności 

02 01 
Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i 

rybołówstwa 

02 01 10 Odpady metalowe 

ex 02 01 99 Inne niewymienione odpady – Odpady metali 

03 
Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i 

tektury 

03 01 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli 

ex 03 01 99 Odpady metali 

03 02 Odpady powstające przy konserwacji drewna 

ex 03 02 99 Odpady metali 

03 03 Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury 

ex 03 03 99 Odpady metali 

04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego 

04 02 Odpady z przemysłu tekstylnego 

ex 04 02 99 Odpady metali 

06 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii 

nieorganicznej 

06 04 Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03 

ex 06 04 99 Odpady metali 

06 11 Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych 

ex 06 11 99 Odpady metali 

07 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii 

organicznej 

07 02 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz 

kauczuków i włókien syntetycznych 

ex 07 02 99 Odpady metali 

08 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, 

emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 

08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów 

ex 08 01 99 Odpady metali 

08 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich 

ex 08 03 99 Odpady metali 

09 01 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych 

ex 09 01 99 Odpady metali 

10 Odpady z procesów termicznych 

10 02 Odpady z hutnictwa żelaza i stali 
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10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) 

10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów  

10 02 10 Zgorzelina walcownicza 

10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza 

10 02 81 Odpadowy siarczan żelazawy 

10 02 99 Inne nie wymienione odpady  

ex 10 02 99 Odpady metali 

10 03 Odpady z hutnictwa aluminium 

ex 10 03 99 Odpady metali 

10 04 Odpady z hutnictwa ołowiu 

ex 10 04 99 Odpady metali 

10 05 Odpady z hutnictwa cynku 

ex 10 05 99 Odpady metali 

10 06 Odpady z hutnictwa miedzi 

ex 10 06 99 Odpady metali 

10 07 Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny 

ex 10 07 99 Odpady metali 

10 08 Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych 

ex 10 08 99 Odpady metali 

10 09 Odpady z odlewnictwa żelaza 

10 09 03 Żużle odlewnicze 

10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 

10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 

10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 

10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne 

10 09 99 Inne nie wymienione odpady 

ex 10 09 99 Odpady metali 

10 10 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych 

10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze 

10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05 

10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 

10 10 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11 

ex 10 10 99 Odpady metali 

10 12 
Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów 

ceramicznych, cegieł, płytek i produktów budowlanych) 

ex 10 12 99 Odpady metali 

10 13 
Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z 

wytworzonych z nich wyrobów 

ex 10 13 01 Odpady metali z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej 

10 13 06 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13) 

10 13 10 Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09 

10 13 11 
Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 

10 

10 13 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12 

10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy 

10 13 80 Odpady z produkcji cementu 

10 13 81 Odpady z produkcji gipsu 

10 13 82 Wybrakowane wyroby 

10 13 99 Inne nie wymienione odpady 



Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

określonego w § 2 ust. 1 pkt 47) i § 3 ust. 1 pkt  83) 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

(Dz.U. 2019 poz. 1839)  

100 | S t r o n a  

 

10 80 Odpady z produkcji żelazostopów 

ex 10 80 99 Odpady metali 

11 
Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z 

procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych 

11 01 

Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów 

galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, 

anodowania) 

ex 11 01 99 Odpady metali 

11 02 Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych 

ex 11 02 03 Odpady metali z produkcji anod dla procesów elektrolizy 

ex 11 02 06 Odpady metali z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05 

ex 11 02 99 Odpady metali 

11 05 Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania 

11 05 01 Cynk twardy 

ex 11 05 99 Odpady metali 

12 
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw 

sztucznych 

12 01 
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw 

sztucznych 

12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 

12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 

12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 

12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych 

12 01 13 Odpady spawalnicze 

ex 12 01 17 Odpady poszlifierskie metali inne niż wymienione w 12 01 16 

ex 12 01 21 Zużyte metalowe materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 

ex 12 01 99 Odpady metali i tworzyw 

15 
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania 

ochronne nie ujęte w innych grupach 

15 01 
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami 

opakowaniowymi) 

15 01 04 Opakowania z metali 

16 Odpady nie ujęte w innych grupach 

16 01 

Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), 

odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz 

podgrup 16 06 i 16 08) 

16 01 03 Zużyte opony 

16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 

16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony 

16 01 17 Metale żelazne 

16 01 18 Metale nieżelazne 

16 08 Zużyte katalizatory 

16 08 01 
Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę  

(z wyłączeniem 16 08 07) 

16 08 03 
Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 

08 02 

16 08 04 
Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym  

(z wyłączeniem 16 08 07) 

17 
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 
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17 01 
Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, 

cegły, płyty, ceramika) 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 

17 01 82 Inne nie wymienione odpady 

17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

17 02 01 Drewno 

17 02 02 Szkło 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 

17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 (gruz asfaltowy) 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 Aluminium 

17 04 03 Ołów 

17 04 04 Cynk 

17 04 05 Żelazo i stal 

17 04 06 Cyna 

17 04 07 Mieszaniny metali 

17 05 
Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z 

pogłębiania) 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 

17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

17 06 01 Materiały izolacyjne zawierające azbest 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips 

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 

17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

02  i 17 09 03 

19 
Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni 

ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 

19 01 Odpady ze spalarni odpadów, w tym z instalacji do pirolizy odpadów 

19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołu 

19 10 Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale 

19 10 01 Odpady żelaza i stali 

19 10 02 Odpady metali nieżelaznych 

19 12 
Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, 

granulowania) nie ujęte w innych grupach 

19 12 02 Metale żelazne 

19 12 03 Metale nieżelazne 

19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11 
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5.2.3. Wskazanie ilości odpadów przeznaczonych do zbierania 

 

Roczne maksymalne ilości odpadów zbieranych, określone zostały w oparciu o możliwości 

techniczne i organizacyjne prowadzącego działalność (ilość posiadanego zaplecza transportowego, 

ugruntowany rynek stałych odbiorców, wyszkolony personel itp.). 

Sposób działania Pana Emila Krawczyńskiego, prowadzącego w Ignacowie gm. Rozprza, 

dz. nr ewid. 345/9 działalność pn. EMEX Emil Krawczyński, nie polega na magazynowaniu 

odpadów do czasu określonego w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U 

z 2020 r. poz. 797 ze zm.), ale obrotem nimi w sposób poprawny i ograniczający czas ich 

magazynowania do niezbędnego minimum. 

 

Odpady przewidziane do zbierania magazynowane będą na terenie działki nr ewid. 345/9 

zlokalizowanej w miejscowości Ignaców 89C, gm. Rozprza, powiat piotrkowski, województwo 

łódzkie. 

Powierzchnia działki - 27 404 m2 

Powierzchnia utwardzona (80% terenu działki 345/9) - 20 565 m2 

Powierzchnia przewidziana na drogi dojazdowe i pożarowe - 565 m2 

Powierzchnia przewidziana na magazynowanie zbieranych odpadów - 10 000 m2 

Powierzchnia przewidziana na magazynowanie przetwarzanych odpadów - 10 000 m2 

 

Zbierane odpady gromadzone będą selektywnie luzem w obrębie całej działki nr ewid. 345/9. 

Z uwagi na konieczność elastyczności w zawieranych umowach przyjęto, że odpady 

magazynowane mogą być zamiennie, tzn. jako typową należy uznać sytuację, że np. na całej 

powierzchni przeznaczonej do magazynowania odpadów równiej 10 000 m2 zgromadzony 

może być tylko jeden kod odpadów. 

 

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 roku 

w sprawie wysokości zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019, poz. 256), definicje maksymalnej 

i jednorazowej masy odpadów określono następująco: 

1) maksymalna masa odpadów - masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być 

magazynowane w tym samym czasie, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 4 lit. b lub ust. 2 pkt 

5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

2) największa masa odpadów - masa odpadów, które mogłyby być magazynowane 

w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu 

magazynowania odpadów, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 4 lit. c lub ust. 2 pkt 5 lit. c ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia do przepisów ww. definicje należy rozumieć następująco: 

➢ maksymalna masa odpadów (rzeczywista ilość) odnosi się do masy wnioskowanej przez 

posiadacza odpadów. Przy jej określaniu należy uwzględnić zasadę nieprzekraczania połowy 

maksymalnej masy odpadów wnioskowanych/dopuszczonych w decyzji do magazynowania 

w okresie roku.  

➢ przez największą masę odpadów (możliwości magazynowe) należy rozumieć taką masę 

odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie, jaką można by wypełnić całe 

miejsce magazynowania odpadów. To wielkość, której nawet teoretycznie nie da się 

przekroczyć. Oblicza się ją uwzględniając wymiary całego miejsca magazynowania, a nie tylko 
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faktycznie zajętej przez odpady. W przypadku obiektów niekubaturowych (np. place 

magazynowania) wielkość tę należy rozumieć jako ilość odpadów, które teoretycznie 

zmieściłaby się na danej powierzchni, uwzględniając przy tym drogi przejazdowe, manewrowe, 

przepisy ppoż itp.) W przypadku odpadów w postaci sypkiej taką, teoretyczną, masę należy 

obliczyć z objętości bryły, zależnej od stosowanego sposobu magazynowania odpadów. 

 

Ponadto, przyjęto założenie, że cieszące się największym popytem odpady, na placach będą 

magazynowych w możliwie najkrótszym terminie, a ich rotacja w większości przypadków, 

odbywać się będzie co 2-3 dni. Transport odpadów odbywać się będzie samochodami ciężarowymi 

o macie całkowitej, która nie może przekroczyć 40 Mg i ładowności max. 25 Mg; 

Do podgarniania odpadów w celu zachowania ich uporządkowanego sposobu magazynowania oraz 

wykorzystania do maksimum dysponowaną powierzchnią, wykorzystywana będzie ładowarka 

teleskopowa kołowa z łyżką o pojemności 2 m3. 

W przypadku odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej, odpady magazynowane będą luzem w 

pryzmach usypanych do wysokości nie przekraczającej 10 m. W przypadku odpadów betonowych 

pochodzących z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i 

kolejowej w postaci betonowych podkładów kolejowych i zbrojonych płyt betonowych odpady 

magazynowane będą luzem w stosach zabezpieczonych przed osuwaniem do wysokości nie 

przekraczającej 10 m. 

Do magazynowania zbieranych odpadów wykorzystywane będą również kontenery o parametrach: 

- długość wewnętrzną - 6,5 m; 

- szerokość wewnętrzną - 2,3 m, czyli zajmują ok 15 m2 powierzchni 

- wysokość 2,2 m 

- pojemność 30 m3. 

Z uwagi na fakt, że podstawową działalnością firmy będzie recykling odpadów betonowych 

pochodzących z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i 

kolejowej oraz recykling odpadów w postaci metali żelaznych pochodzących z demontażu 

infrastruktury kolejowej i akcesoriów kolejowych i częstotliwość wywozy zebranych odpadów, 

zakłada się możliwość magazynowania jednorazowo 50 kontenerów na odpady oraz ok. 100 big-

baków o powierzchni ok. 1 m2. Gęstość odpadów do oszacowania maksymalnej jednorazowej ilości 

odpadów możliwej do zmagazynowania w obrębie działki 345/9, przyjęto w oparciu o internetową 

bazę danych o odpadach np.: 

- gruz rozbiórkowy ze zbrojeniem, średnio - 1m3 – ok. 2,5 Mg; 

- gruz ceglany, średnio 1m3 - 2 Mg; 

- ziemia, średnio 1m3 – 1,5 Mg; 

- odpady złomu żelaznego to, średnio 1m3 ok. 7,8 Mg 

Biorąc pod uwagę powyższe założenia dotyczące średnich mas odpadów przewidzianych do 

magazynowania oraz powierzchnię na jakiej mogą być gromadzone maksymalna jednorazowa 

ilość odpadów możliwa do zmagazynowania wynosi 100000,00 Mg odpadów. 

Szacunkowy sposób wyliczenia maksymalnej jednorazowej ilości odpadów: 

a - Powierzchnia przewidziana na magazynowanie zbieranych odpadów - 10 000 m2 

b - Średnia wysokość magazynowanych odpadów – 4 m 

c - Średnia masa 1 m3 odpadów przeznaczonych do magazynowania – 2,5 Mg 
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a*b*c = 10000 m2 * 4 m * 2,5 Mg = 100000,00 Mg 

 

Biorąc pod uwagę częstotliwość wywozu odpadów i ilość roczną kursujących pojazdów 

maksymalna ilość obrotem odpadami [Mg/rok] – wynosić będzie 50 pojazdów (25 pojazdów 

na 8 h * 2 zmiany) x 25 Mg/pojazd x 250 dni w roku = ok. 300 000,00 Mg/rok 

W związku z poważnym, maksymalna roczna ilość odpadów przeładowywanych w punkcie 

zbierania odpadów wynosić będzie max.  300 000,00 [Mg]. 

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku 

będzie przekracza 300 000 Mg. 

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 41 ust.3 ppkt 1 lit d, organem właściwym do wydania 

zezwolenia na zbieranie odpadów jest) marszałek województwa. 

 

5.2.4. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowanych zbieranych odpadów 

 

Odpady przewidziane do zbierania magazynowane będą na terenie działki nr ewid. 345/9 

zlokalizowanej w miejscowości Ignaców 89C, gm. Rozprza, powiat piotrkowski, województwo 

łódzkie. Odpady na teren zakładu dostarczane są za pomocą środków własnych klientów, bądź 

będących na wyposażeniu zakładu. Odpady zbierane będą selektywnie i magazynowane adekwatnie 

do rodzaju odpadu. Po dostarczeniu na teren instalacji będą ważone. Następnie prowadzone jest 

wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów 

i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów. Po zakończonym procesie segregacji w zależności 

od rodzaju, odpady umieszczane będą w pojemnikach, kontenerach, workach typu big-bag lub 

luzem w sposób uporządkowany w wyznaczonych miejscach ich magazynowania, opisanych 

kodem odpadu i rodzajem odpadu. Odpady transportowane luzem, głównie odpady betonowe i 

odpady metali żelaznych pochodzące z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej i kolejowej wyładowywane będą bezpośrednio z naczepy samochodu i 

umieszczane w docelowych miejscach magazynowania (odpady magazynowane luzem w 

pryzmach). Odpady w postaci betonowych podkładów kolejowych wyładowywane będą 

bezpośrednio z naczepy samochodu i umieszczane w docelowych miejscach magazynowania 

(odpady magazynowane luzem w stosach zabezpieczonych przed osuwaniem). 

Wszystkie zbierane odpady magazynowane są do uzyskania wielkości transportowych. Docelowo 

zbierane odpady przekazywane będą firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenia 

w zakresie gospodarowania odpadami w celu recyklingu, odzysku, bądź unieszkodliwienia.  

 

5.3. Przetwarzanie odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej 

 

5.3.1. Przetwarzanie odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej wymagających kruszenia i sortowania 

 

Przetwarzanie (recykling R5) odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu 

obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej wymagających kruszenia i 

sortowania prowadzone będzie na terenie działki nr ewid. 345/5, zlokalizowanej w miejscowości 

Ignaców 89C, gm. Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie. 
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Odpady betonowe, które poddawane procesowi kruszenia, wymienione zostały w Tabeli 18 

niniejszego opracowania. W ramach prowadzenia procesu przetwarzania odpadów betonowych 

pochodzących z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i 

kolejowej wymagających kruszenia i sortowania przewiduje się: 

➢ dowożenie i rozładunek odpadów betonowych w różnej postaci pochodzących z remontów i 

demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej przeznaczonych do 

przetworzenia (recyklingu - R5) przez samochody ciężarowe, 

➢ w przypadku odpadów wymagających kruszenia i sortowania: 

- kruszenie w kruszarkach, 

- przesiewanie (sortowanie/frakcjonowanie) skruszonego produktu i transport do miejsc  

  gromadzenia, 

➢ w przypadku odpadów nie wymagających kruszenia: 

- przesiewanie (sortowanie/frakcjonowanie) skruszonego produktu i transport do miejsc     

  gromadzenia, 

➢ wywożenie produktów finalnych – kruszyw różnej granulacji, które w wyniku ww. działań 

(recyklingu) utraciły status odpadów. 

 

Ww. proces został zaklasyfikowany, zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020, 

poz. 797 ze zm.) jako: 

R5 -  Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych. 

Ponieważ w wyniku przetwarzania odpadów budowlanych będzie powstawał produkt handlowy, 

będziemy mieli tu do czynienia z procesem recyklingu. 

W procesie recyklingu  odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej wymagających kruszenia i sortowania będą 

powstawały odpady złomu oraz zużyte dyble (drewniane i z tworzywa sztucznego) – zostały 

wykazane w tabeli 23. 

Proces kruszenia odpadów budowlanych będzie oparty na pracy w układzie szeregowym kruszarki 

szczękowej i stożkowej.  „Surowiec” do przetworzenia dostarczany będzie zakładowymi pojazdami 

ciężarowymi. Przed przetworzeniem (sortowanie/frakcjonowanie) będzie magazynowany w 

hałdach, w zależności od potrzeby, na terenie działki nr ewid. 345/9 oraz 345/5, w miejscu 

utwardzonym płytami betonowymi.  Materiał do skruszenia będzie podawany do koszy zasypowych 

kruszarek przy pomocy łyżki załadowczej ładowarki.  

Kruszarka szczękowa przeznaczona jest do większego i średniego kruszenia materiałów dużej i 

średniej twardości. W podawanym do kruszenia materiale ilość zanieczyszczeń ilasto-gliniastych 

nie powinna przekroczyć 10%, a wilgotność materiału nie może być wyższa od 8%.  

Działanie kruszarki oparte jest na wykorzystaniu momentu obrotowego z silnika elektrycznego, 

który jest przekazywany poprzez przekładnię pasową na wał mimośrodowy kruszarki. Obracający 

się wał mimośrodowy poprzez korbowód i płyty rozporowe przekazuje ruch wahadłowy na szczękę 

ruchomą umieszczoną na wahadle. Podawany materiał dostaje się do komory kruszenia przy 

nastawionej szczelinie wlotowej. Praca kruszenia w kruszarce jest cykliczna i odbywa się w czasie 

ruchu wahadła do przodu. Przy jego cofaniu przez rozwieraną szczelinę wypada rozkruszony 

materiał na urządzenie odbierające - taśmociąg.       

Kruszarka stożkowa stosowana jest przeważnie do drobnego kruszenia. Produkt kruszenia jest 

bardziej regularny niż w przypadku kruszarki szczękowej. Materiał rozdrabniany jest między 

stożkami: zewnętrznym stałym i wewnętrznym ruchomym, wykonującym ruch mimośrodowy. 
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Oddzielanie i przesiewanie (frakcjonowanie) kruszywa wykonane zostanie za pomocą 

przesiewacza.  Jego standardowe wyposażenie obejmuje podajnik taśmowy o płynnie regulowanej 

prędkości, zdalnie sterowany ruszt do odseparowania materiału ponadwymiarowego, hydrauliczną 

regulację kąta nachylenia skrzyni przesiewającej, hydrauliczne napinanie sita dolnego  

Celem prowadzonego procesu przetwarzania jest uzyskanie pełnowartościowego produktu, 

kruszywa o różnej wielkości frakcji, w zależności od zapotrzebowania odbiorcy, przeznaczonego 

do wykorzystania w branży budowlanej, drogowej lub jako surowca do produkcja konstrukcji 

i elementów betonowych i żelbetonowych. Kruszywo – produkt handlowy, gromadzone będzie 

luzem, w hałdach o wysokości do 10 m, w obrębie działki nr 345/5 i 345/9.  

W wyniku opisanego powyżej procesu technologicznego, zgodnie z art. 14 ww. ustawy następuje 

utrata statutu odpadu z odpadów betonowych na kruszywo, które znajduje szerokie zastosowanie w 

budownictwie, drogownictwie czy kolejnictwie. 

Zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach, aby odpad utracił status odpadu, muszą być spełnione łącznie  

następujące warunki:  

a) przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,  

b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,  

c) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych 

celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu,  

d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, 

zdrowia ludzi lub środowiska.  

 

Wszystkie te warunki łącznie spełniać będzie kruszywo wytworzone przez wnioskodawcę. 

 

Według art. 15 ustawy o odpadach, zakazuje się łącznego magazynowania odpadów i przedmiotu 

lub substancji, które utraciły status odpadów, a także magazynowania przedmiotu lub substancji, 

które utraciły status odpadów w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub 

składowania odpadów.  

Z uwagi na fakt, że wytworzone kruszywo magazynowane będzie w wyznaczonych miejscach 

specjalnie na ten cel przeznaczonych, warunek ten również będzie spełniony. 

 

5.3.1.1. Rodzaje odpadów przewidziane do przetwarzania w procesie R5 

 

W tabelach poniżej przedstawiono rodzaje i ilości odpadów betonowych pochodzących z remontów 

i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej wymagających 

kruszenia i sortowania przewidzianych do przetwarzania. 

 

Tabela 35. Rodzaje odpadów przewidziane do przetwarzania w procesie R5 
Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu 

1 2 3 

1 Odpady betonowe i szlam betonowy 10 13 14 

2 Wybrakowane wyroby 10 13 82 

3 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 

4 Gruz ceglany 17 01 02 

5 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03 

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

17 01 07 
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7 Odpady z remontów i przebudowy dróg  17 01 81  

8 Inne niewymienione odpady 17 01 82 

9 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 17 03 02 

10 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 

11 Urobek z pogłębiania  17 05 06 

12 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 17 05 08 

13 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 

1709 02  i 17 09 03 

17 09 04 

 

5.3.1.2. Ilości odpadów przewidziane do przetwarzania w procesie R5 

 

Tabela 36. Ilości odpadów przewidziane do przetwarzania w procesie R5 

Lp. Rodzaj odpadu 
Kod 

odpadu 

Przewidywane ilości odpadów 

przeznaczone do 

przetwarzania 

Mg/rok 

1 2 3 4 

1 Odpady betonowe i szlam betonowy 10 13 14 144 000,00 

2 Wybrakowane wyroby 10 13 82 144 000,00 

3 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
17 01 01 144 000,00 

4 Gruz ceglany 17 01 02 140 000,00 

5 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia  inne niż wymienione w 17 01 06  

17 01 07 142 000,00 

6 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 
17 01 03 100 000,00  

7 Odpady z remontów i przebudowy dróg  17 01 81  130 000,00 

8 Inne niewymienione odpady 17 01 82 141 000,00 

9 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 17 03 02 100 000,00 

10 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione  

w 17 05 03 
17 05 04 144 000,00 

11 Urobek z pogłębiania  17 05 06 90 000,00 

12 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony 

w 17 05 07 
17 05 08 144 000,00 

13 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 1709 02  i 17 09 03 
17 09 04 140 000,00 

RAZEM – nie więcej niż 144 000,00 Mg/rok 

 

Wydajność produkcyjna instalacji wynika ze zdolności przerobowej wykorzystywanych kruszarek 

pracujących szeregowo i wynosi 576 Mg/d. 

Przy założeniu 250 dni roboczych daje możliwość przetworzenia 144 000,00 [Mg/rok] odpadów. 

 

5.3.2. Przetwarzanie odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej w postaci betonowych podkładów 

kolejowych 

 

Przetwarzanie (recykling - R5) odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu 

obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej w postaci betonowych podkładów 

kolejowych, prowadzone będzie na terenie działki nr ewid. 345/9.  
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Surowcem są betonowe podkłady kolejowe posiadające wykruszenia (ubytki) lub takie, które 

wymagają wymiany zużytych dybli drewnianych lub z tworzywa sztucznego na nowe. 

W procesie przetwarzania (recyklingu) ww. odpadów przewiduje się: 

➢ dowożenie i rozładunek odpadów w postaci betonowych podkładów kolejowych 

przeznaczonych do przetworzenia (recyklingu - R5) przez samochody ciężarowe, 

➢ tylko ręczną wymianę dybli drewnianych na dyble z tworzywa sztucznego, lub 

➢ tylko uzupełnianie ubytków z wykorzystaniem chemii stosowanej do naprawy materiałów 

betonowych, lub 

➢ ręczną wymianę dybli drewnianych na dyble z tworzywa sztucznego i uzupełnianie ubytków z 

wykorzystaniem chemii stosowanej do naprawy materiałów betonowych, 

➢ wywożenie produktów finalnych – betonowych podkładów kolejowych, które w wyniku ww. 

działań (recyklingu) utraciły status odpadów. 

 

Ww. proces został zaklasyfikowany, zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020, 

poz. 797 ze zm.) jako: 

R5 -  Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych. 

Ponieważ w wyniku przetwarzania odpadów budowlanych w postaci betonowych podkładów 

kolejowych będzie powstawał produkt handlowy, będziemy mieli tu do czynienia z procesem 

recyklingu. 

W procesie recyklingu odpadów w postaci betonowych podkładów kolejowych będą 

powstawały odpady opakowań inne niż niebezpieczne metalowe lub z tworzywa sztucznego oraz 

zużyte dyble (drewniane i z tworzywa sztucznego) – zostały wykazane w tabeli 23. 

 

Celem prowadzonego procesu przetwarzania jest uzyskanie pełnowartościowego produktu w 

postaci betonowych podkładów kolejowych. Produkt finalny gromadzony będzie luzem, w stosach 

zabezpieczonych przed osuwaniem do wysokości nie przekraczającej 10 m, w obrębie działki nr 

345/9.  

W wyniku opisanego powyżej procesu technologicznego, zgodnie z art. 14 ww. ustawy następuje 

utrata statutu odpadu z odpadów betonowych na betonowe podkłady kolejowe, które znajduje 

szerokie zastosowanie w kolejnictwie. 

Zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach, aby odpad utracił status odpadu, muszą być spełnione łącznie  

następujące warunki:  

a) przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,  

b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,  

c) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych 

celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu,  

d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, 

zdrowia ludzi lub środowiska.  

Wszystkie te warunki łącznie spełniać będą betonowe podkładu kolejowe wytworzone przez 

wnioskodawcę. 

 

Według art. 15 ustawy o odpadach, zakazuje się łącznego magazynowania odpadów i przedmiotu 

lub substancji, które utraciły status odpadów, a także magazynowania przedmiotu lub substancji, 

które utraciły status odpadów w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub 

składowania odpadów.  
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Z uwagi na fakt, że wytworzone betonowe podkłady kolejowe magazynowane będą w 

wyznaczonych miejscach specjalnie na ten cel przeznaczonych, warunek ten również będzie 

spełniony. 

 

5.3.2.1. Rodzaje odpadów przewidziane do przetwarzania w procesie R5 

 

W tabeli poniżej przedstawiono rodzaje i ilości odpadów betonowych pochodzących z remontów i 

demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej w postaci betonowych 

podkładów kolejowych przewidzianych do przetwarzania. 

 

Tabela 37. Rodzaje i ilości odpadów przewidziane do przetwarzania w procesie R5 

Lp. Rodzaj odpadu 
Kod 

odpadu 

Przewidywane ilości odpadów 

przeznaczone do 

przetwarzania 

Mg/rok 

1 2 3 4 

1 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 2500,00 

RAZEM  25000,00  

 

Planowana zdolność przerobowa to 100 Mg/d. 

Przy założeniu 250 dni roboczych daje możliwość przetworzenia 25000,00 [Mg/rok] odpadów. 

 

5.3.3. Przetwarzanie odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej w postaci zbrojonych płyt betonowych  

 

Przetwarzanie (recykling - R5) odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu 

obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej w postaci zbrojonych płyt 

betonowych, prowadzone będzie na terenie działki nr ewid. 345/9.  

Surowcem są zbrojone płyty betonowe posiadające wykruszenia (ubytki) lub takie, które wymagają 

naprawy/uzupełnienia metalowych elementów zbrojenia.  

W procesie przetwarzania (recyklingu) ww. odpadów przewiduje się: 

➢ dowożenie i rozładunek odpadów w postaci zbrojonych płyt betonowych przeznaczonych do 

przetworzenia (recyklingu - R5) przez samochody ciężarowe, 

➢ tylko naprawę/uzupełnienie metalowych elementów zbrojenia,  

lub 

➢ tylko uzupełnienie ubytków betonowych,  

lub 

➢ naprawę/uzupełnienie metalowych elementów zbrojenia i uzupełnienie ubytków betonowych, 

➢ wywożenie produktów finalnych – zbrojonych płyt betonowych, które w wyniku ww. działań 

(recyklingu) utraciły status odpadów. 

Ww. proces został zaklasyfikowany, zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020, 

poz. 797 ze zm.) jako: 

R5 -  Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych. 

Ponieważ w wyniku przetwarzania odpadów budowlanych w postaci zbrojonych płyt betonowych 

będzie powstawał produkt handlowy, będziemy mieli tu do czynienia z procesem recyklingu. 

W procesie recyklingu odpadów w postaci zbrojonych płyt betonowych nie będą powstawały 

odpady. 
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Celem prowadzonego procesu przetwarzania jest uzyskanie pełnowartościowego produktu w 

postaci zbrojonych płyt betonowych. Produkt finalny gromadzony będzie luzem, w stosach 

zabezpieczonych przed osuwaniem do wysokości nie przekraczającej 10 m, w obrębie działki nr 

345/9. W wyniku opisanego powyżej procesu technologicznego, zgodnie z art. 14 ww. ustawy 

następuje utrata statutu odpadu z odpadów betonowych na zbrojone płyt betonowe, które znajduje 

szerokie zastosowanie w budownictwie, drogownictwie czy kolejnictwie. 

Zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach, aby odpad utracił status odpadu, muszą być spełnione łącznie  

następujące warunki:  

a) przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,  

b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,  

c) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych 

celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu,  

d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, 

zdrowia ludzi lub środowiska.  

 

Wszystkie te warunki łącznie spełniać będą zbrojone płyt betonowe wytworzone przez 

wnioskodawcę. 

 

Według art. 15 ustawy o odpadach, zakazuje się łącznego magazynowania odpadów i przedmiotu 

lub substancji, które utraciły status odpadów, a także magazynowania przedmiotu lub substancji, 

które utraciły status odpadów w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub 

składowania odpadów.  

Z uwagi na fakt, że wytworzone zbrojone płyt betonowe magazynowane będą w wyznaczonych 

miejscach specjalnie na ten cel przeznaczonych, warunek ten również będzie spełniony. 

 

5.3.3.1. Rodzaje i ilości odpadów przewidziane do przetwarzania w procesie R5 

 

W tabeli poniżej przedstawiono rodzaje i ilości odpadów betonowych pochodzących z remontów i 

demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej w postaci zbrojonych 

płyt betonowych przewidzianych do przetwarzania. 

 

Tabela 38. Rodzaje i ilości odpadów przewidziane do przetwarzania w procesie R5 

Lp. Rodzaj odpadu 
Kod 

odpadu 

Przewidywane ilości odpadów 

przeznaczone do 

przetwarzania 

Mg/rok 

1 2 3 4 

1 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 2500,00 

RAZEM  25000,00  

 

Planowana zdolność przerobowa to 100 Mg/d. 

Przy założeniu 250 dni roboczych daje możliwość przetworzenia 25000,00 [Mg/rok] odpadów. 

 

5.3.4. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów betonowych pochodzących z 

remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej 

przewidzianych do przetwarzania 
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Odpady betonowe pochodzące z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej i kolejowej przewidziane do przetwarzania, przed przetworzeniem magazynowane będą 

na terenie działki nr ewid. 345/5 oraz 345/9, zlokalizowanej w miejscowości Ignaców 89C, gm. 

Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie. 

Powierzchnia przewidziana na magazynowanie przetwarzanych odpadów - 10 000 m2 

Czasowe magazynowanie ww. odpadów przez prowadzącego instalację odbywa się w procesie R13, 

tj. magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 

– R12, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

W przypadku odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej, odpady magazynowane będą luzem w 

pryzmach usypanych do wysokości nie przekraczającej 10 m.  

W przypadku odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej w postaci betonowych podkładów 

kolejowych i zbrojonych płyt betonowych odpady magazynowane będą luzem w stosach 

zabezpieczonych przed osuwaniem do wysokości nie przekraczającej 10 m. Gęstość odpadów do 

oszacowania maksymalnej jednorazowej ilości odpadów możliwej do zmagazynowania w obrębie 

działki 345/9 i 345/, przyjęto w oparciu o internetową bazę danych o odpadach np.: 

- gruz rozbiórkowy ze zbrojeniem, średnio - 1m3 – ok. 2,5 Mg; 

 

Biorąc pod uwagę powyższe założenia dotyczące średnich mas odpadów przewidzianych do 

magazynowania oraz powierzchnię na jakiej mogą być gromadzone maksymalna jednorazowa 

ilość odpadów możliwa do zmagazynowania przed przetworzeniem wynosi 100000,00 Mg 

odpadów. 

Szacunkowy sposób wyliczenia maksymalnej jednorazowej ilości odpadów: 

a - Powierzchnia przewidziana na magazynowanie zbieranych odpadów - 10 000 m2 

b - Średnia wysokość magazynowanych odpadów - 4 m 

c - Średnia masa 1 m3 odpadów przeznaczonych do magazynowania - 2,5 Mg 

 

a*b*c = 10 000 m2 * 4 m * 2,5 Mg = 100 000,00 Mg 

 

Maksymalna roczna ilość zmagazynowanych odpadów przewidzianych do przetwarzania wynosi: 

1. dla odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej i kolejowej wymagających kruszenia i sortowania – 144000,00 Mg 

2. dla odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej i kolejowej w postaci betonowych podkładów kolejowych – 25000,00 

Mg 

3. dla odpadów betonowych pochodzących z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej i kolejowej w postaci zbrojonych płyt betonowych – 25000,00 Mg 

 

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów betonowych pochodzących z 

remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej, 

przewidzianych do przetwarzania, magazynowanych w okresie roku będzie przekracza        

194 000,00 Mg. 
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W związku z powyższym, zgodnie z art. 41 ust.3 ppkt 1 lit d, organem właściwym do wydania 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest) marszałek województwa. 

 

5.4. Przetwarzanie odpadów metali żelaznych pochodzących z demontażu infrastruktury 

kolejowej i akcesoriów kolejowych 

 

Przetwarzanie odpadów metali żelaznych pochodzących z demontażu infrastruktury kolejowej i 

akcesoriów kolejowych prowadzone będzie na otwartym terenie działki nr ewid. 345/9 

zlokalizowanej w miejscowości Ignaców 89C, gm. Rozprza, powiat piotrkowski, województwo 

łódzkie.  

Demontowane z torowisk szyny, tzw. materiały staroużyteczne, wytwórca, ze względu na ich 

stopień zużycia, dzieli na nadające się do regeneracji lub regeneracji i reprofilacji oraz odpady. 

Procesowi przetwarzania elementów żelaznych pochodzących z demontażu infrastruktury  

kolejowej i akcesoriów kolejowych poddawane będą elementy, zaklasyfikowane jako odpady. 

W ramach prowadzenia procesu przetwarzania/regeneracji odpadów metali żelaznych 

pochodzących z demontażu infrastruktury kolejowej i akcesoriów kolejowych przewiduje się: 

- dowożenie i rozładunek surowca jakim są odpady metali żelaznych pochodzące z demontażu 

infrastruktury kolejowej i akcesoriów kolejowych do procesu produkcyjnego (procesu 

przetwarzania) przez samochody ciężarowe, 

- badanie defektoskopowe, cięcie na zimno piłami tarczowymi, szlifowanie lub zgrzewanie (w 

zależności od potrzeb i stopnia zużycia) odpadów w postaci szyn kolejowych, 

➢ segregowanie oraz czyszczenie (w zależności od potrzeby mechaniczne lub ręczne) akcesoriów 

kolejowych, 

➢ wywożenie produktów finalnych w postaci szyn staroużytecznych oraz akcesoriów kolejowych, 

które w wyniku przetwarzania utraciły status odpadu. 

 

W przypadku odpadów szyn przeznaczonych do przetwarznia/regeneracji wycinaniu podlegają: 

- odcinki szyn z wadami, 

- spoiny termitowe, 

- wadliwe zgrzeiny, 

- odcinki szyn, na których zużycie pionowe i boczne przekraczają wartości dopuszczalne, 

- końce szyn z otworami na śruby łubkowe, 

- odcinki szyn zwichrowane oraz z końcami wygiętymi do dołu, 

- odcinki szyn z blaszkowatym złuszczeniem, 

- odcinki szyn z zawalcowanymi i trwałymi odkształceniami, 

- odcinki szyn ze zgrzeinami rozmieszczonymi w odległości mniejszej niż 6,0 m, 

- odcinki szyn z łącznikami przymocowanymi do główki lub z kołkami osadzonymi w szyjce, 

- odcinki szyn ze śladami spawania łączników szynowych. 

 

Cięcie szyn wykonywane będzie na zimno piłami tarczowymi, prostopadle do osi podłużnej szyny. 

Recykling polega na odzyskiwaniu z odpadów szyn, po wycięciu ww. odcinków wadliwych, 

odcinków szyn nadających się do dalszej eksploatacji samodzielnie lub po zgrzaniu.  

 

Szyny staroużyteczne (zregenerowane) i zgrzewane zaliczane są do klasy III z zastosowaniem 

do torów stacyjnych, i tych, w których prędkość nie przekracza 40 km/h. 
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Celem prowadzonego procesu przetwarzania (regeneracji) jest uzyskanie pełnowartościowego 

produktu w postaci szyn staro użytecznych zaliczanych do klasy III. 

 

Recykling akcesoriów odpadów metali żelaznych pochodzących z demontażu infrastruktury 

kolejowej w postaci akcesoriów kolejowych będzie polegało na ich segregacji oraz czyszczeniu, 

w zależności od potrzeby, mechaniczne lub ręczne. Czyszczenie mechaniczne prowadzone będzie 

z wykorzystaniem szlifierek kątowych lub oscylacyjnych. Czyszczenie ręczne prowadzone będzie 

z zastosowaniem podstawowych narzędzi – szczotek drucianych i pilników do metalu. 

 

Celem segregacji i czyszczenia akcesoriów kolejowych jest ich przygotowanie do ponownego 

wykorzystania w celu, do którego zostały wytworzone. 

W wyniku ww. procesu powstają pełnowartościowe produkty: podkładki żebrowe, wkręty 

kolejowe, łubki kolejowe, pierścienie sprężyste, łapki kolejowe, śruby kolejowe, nakrętki kolejowe, 

części rozjazdowe i inne. 

Ww. proces został zaklasyfikowany, zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020, 

poz. 797 ze zm.) jako: 

R4 -  Recykling lub odzysk metali i związków metali. 

 

Ponieważ w wyniku przetwarzania dostarczanych do instalacji odpadów w postaci odpadów szyn i 

akcesoriów kolejowych nie nadających się do dalszego użycia będą powstawały produkty 

handlowe, będziemy mieli tu do czynienia z procesem recyklingu metali. 

W wyniku opisanego powyżej procesu technologicznego, zgodnie z art. 14 ww. ustawy następuje 

utrata statutu odpadu z odpadów szyn na szyny staroużyteczne oraz odpadów w postaci akcesoriów 

kolejowych na akcesoria kolejowe, które znajdują szerokie zastosowanie w kolejnictwie. 

 

Zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach, aby odpad utracił status odpadu, muszą być spełnione łącznie  

następujące warunki:  

a) przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,  

b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,  

c) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych 

celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu,  

d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, 

zdrowia ludzi lub środowiska.  

 

Wszystkie te warunki łącznie spełniać będzie kruszywo wytworzone przez wnioskodawcę. 

 

Według art. 15 ustawy o odpadach, zakazuje się łącznego magazynowania odpadów i przedmiotu 

lub substancji, które utraciły status odpadów, a także magazynowania przedmiotu lub substancji, 

które utraciły status odpadów w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub 

składowania odpadów.  

Z uwagi na fakt, że wytworzone szyny klasy III magazynowane będą w specjalnie na ten cel 

przeznaczonym miejscu, warunek ten również będzie spełniony. 

 

5.4.1. Rodzaje i ilości odpadów przewidziane do przetwarzania w procesie R4 
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Tabela 39. Ilości odpadów przewidziane do przetwarzania w procesie R4 

Lp. Rodzaj odpadu Kod 

odpadu 

Przewidywane ilości odpadów 

przeznaczone do 

przetwarzania 

Mg/rok 

1 2 3 4 

1 Żelazo i stal 17 04 05 150 000,00 

2 Mieszaniny metali 17 04 07 140 000,00 

RAZEM – nie więcej niż 150 000.00 Mg/rok 

 

5.4.2. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania 

 

Odpady metali żelaznych pochodzących z demontażu infrastruktury kolejowej i akcesoriów 

kolejowych przewidziane do przetwarzania przed przetworzeniem magazynowane będą na terenie 

działki nr ewid. 345/9 zlokalizowanej w miejscowości Ignaców 89C, gm. Rozprza, powiat 

piotrkowski, województwo łódzki. 

Czasowe magazynowanie odpadów wyszczególnionych w Tabeli 23, przez prowadzącego 

instalację, odbywa się z zastosowaniem metody odzysku R13, tj. magazynowanie odpadów 

poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R12 w załączniku nr 1 do 

ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. sposób uporządkowany (tj. ułożone w sposób 

uporządkowany, zabezpieczony przed osunięciem). 

 

Biorąc pod uwagę że odpady metali żelaznych pochodzących z demontażu infrastruktury kolejowej 

i akcesoriów kolejowych przewidziane do przetwarzania przed przetworzeniem magazynowane 

będą na terenie działki nr ewid. 345/9, tej samej, na której magazynowane będą odpady pochodzące 

z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej 

przewidziane do przetwarzania: 

➢ maksymalna jednorazowa ilość odpadów możliwa do zmagazynowania przed 

przetworzeniem wynosi 100000,00 Mg odpadów łącznie dla wszystkich odpadów 

przeznaczonych do przetwarzania zarówno pochodzących z remontów i demontażu 

obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej jak również odpadów 

metali żelaznych pochodzących z demontażu infrastruktury kolejowej i akcesoriów 

kolejowych. 

➢ maksymalna roczna ilość zmagazynowanych odpadów metali żelaznych pochodzących z 

demontażu infrastruktury kolejowej i akcesoriów kolejowych przewidzianych do 

przetwarzania wynosi – 150 000,00 Mg 

 

Całkowita pojemność magazynowa dla odpadów przeznaczonych do przetwarzania nie będzie 

przekracza 344 000,00 Mg. 

 

5.5. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie 

wykonać działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów 

 

Inwestor prowadzi obecnie działalność w zakresie gospodarki odpadami. 

Posiada wykwalifikowaną kadrę pracowników. 

Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie dwóch działek o łącznej powierzchni 3,1812 

ha. Analizowane działki znajdują się na terenie oznaczonym na GPZP symbolem 4PU – o 
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przeznaczeniu podstawowym pod obiekty produkcyjne, bazy, składy, magazyny oraz zabudowę 

usługową. Teren jest ogrodzony i utwardzony. 

Inwestor jest w posiadaniu środków transportu oraz wszystkich maszyn i urządzeń niezbędnych do 

wykonywania wnioskowanej działalności. 

W związku z rozszerzeniem działalności konieczne będzie zatrudnienie dodatkowych 

pracowników. 

Operatorzy stosowanych urządzeń posiadać będą uprawnienia oraz będą przeszkoleni pod 

względem obsługi maszyn oraz bhp. 

Urządzenia będą w dobrym stanie technicznym i posiadać będą aktualne przeglądy techniczne. 

Każdy pracownik przed przyjęciem do pracy przedstawi aktualne zaświadczenie lekarskie 

stwierdzające możliwość pracy w zakładzie. 

Personel raz do roku podlegać będzie badaniom lekarskim w zakresie medycyny pracy. 

Cały teren, w obrębie, którego znajduje się instalacja będzie zabezpieczony przed dostępem osób 

postronnych. 

 

5.6. Wytwarzanie odpadów 

 

W wyniku funkcjonowania analizowanego przedsięwzięcia w tym prowadzonych procesów 

recyklingu R4 i R5 powstawać będą następujące rodzaje i ilości odpadów. 

 

5.6.1. Rodzaje i ilości odpadów przewidziane do wytwarzania 

 

Wszystkie wytwarzane odpady magazynowane będą wyłącznie, do czasu uzyskania wielkości 

transportowych. Wytwarzane odpady przekazywane będą do dalszego wykorzystania wyłącznie 

firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.  

 

Tabela 40. Rodzaje i ilości odpadów przewidziane do wytwarzania  

Lp. 
Kod 

odpadu 
Grupa odpadów i rodzaj odpadów 

Ilość 

w Mg/rok 

1 2 3 4 

Odpady wytwarzane w wyniku funkcjonowania maszyn i urządzeń (instalacji) 

1 12 01 13 Odpady spawalnicze 0,100 

2 12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 0,050 

3 12 01 20 
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i 

tworzyw sztucznych 
0,100 

4 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 0,100 

5 12 01 99 Inne niewymienione odpady 0,100 

6 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0,200 

7 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,000 

8 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,000 

9 15 01 03 Opakowania z drewna 5,000 

10 15 01 04 Opakowania z metali 1,000 

11 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 2,000 

12 15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone  

0,400 

13 15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), 
tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

0,250 
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14 15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

0,800 

15 16 01 03 Zużyte opony 0,500 

16 16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 12 (np. zawierające związki rtęci, ołowiu) 

0,050 

17 16 02 14 Zużyte urządzenia 0,100 

18 16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 0,055 

19 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 0,005 

20 17 05 04 Żelazo i stal 500,000 

21 17 04 07  Mieszaniny metali 500,000 

22 19 12 02 Metale żelazne 500,000 

23 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 5,000 

24 19 12 07  Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 1,000 

 

5.6.2. Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowania wytwarzanych odpadów  

 

Wszystkie wytwarzane odpady, wymienione w Tabeli 24, magazynowane będą czasowo na terenie 

działki nr ewid. 345/9 zlokalizowanej w miejscowości Ignaców 89C, gm. Rozprza, powiat 

piotrkowski, województwo łódzkie. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku „o odpadach” zasadą prowadzenia 

prawidłowej gospodarki odpadami jest ich selektywna zbiórka. Selekcja odpadów ma na celu 

ograniczenie masy odpadów deponowanych na składowiskach. Wszystkie rodzaje wytwarzanych 

odpadów będą gromadzone w sposób selektywny, co wynika z konieczności ich 

czasowego magazynowania w warunkach odpowiednich do ich właściwości, oraz przekazywane 

uprawnionym odbiorcom celem wykorzystania lub unieszkodliwienia.  

Wytwarzane odpady magazynowane będą adekwatnie do rodzaju odpadu odpowiednio w 

zamykanych pojemnikach lub kontenerach, workach typu big-bag, pojemnikach kwasoodpornych, 

zamykanych szczelnych beczkach, pojemnikach typu mauzer i każdorazowo opisanych kodem 

odpadu i rodzajem odpadu. 

Wszystkie wytwarzane odpady niebezpieczne magazynowane będą w magazynie odpadów 

niebezpiecznych w zadaszonym budynku na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed dostępem 

osób postronnych i zwierząt. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych w budynku zabezpiecza 

odpady przed wpływem warunków atmosferycznych. Odpady inne niż niebezpieczne 

magazynowane będą w wydzielonej części działki nr ewid. 345/9 na utwardzonym podłożu. 

Docelowo wytwarzane odpady przekazywane będą firmom specjalistycznym, posiadającym 

stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami w celu recyklingu, odzysku, bądź 

unieszkodliwienia. Każdorazowe przekazanie odpadów potwierdzane będzie kartą przekazania 

odpadów z wykorzystaniem systemu BDO. 

 

5.7. Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu 

widzenia wymagań ochrony środowiska  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach prowadzona będzie ilościowa i jakościowa 

ewidencja odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów z wykorzystaniem systemu BDO. 

Pan Emil Krawczyński prowadzący działalność pod firmą EMEX Emil Krawczyński, będzie 

zobowiązane do wskazania rodzajów i ilości zebranych odpadów, wytworzonych odpadów oraz 

odpadów poddanych odzyskowi w rocznym sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach 
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i o gospodarowaniu odpadami, które jest przekazywane marszałkowi województwa w terminie 

przewidzianym ustawą. 

W związku z tym, że prowadzona działalność będzie wymagała uzyskania zezwolenia na zbieranie 

i przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 24 ustawy o odpadach i będzie związana z 

magazynowaniem odpadów prowadzący działalność zobowiązany jest do prowadzenia wizyjnego 

systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. 

Wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów prowadzony będzie przy użyciu 

urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób 

przebywających w miejscu magazynowania odpadów. System zabezpieczony jest przed 

długotrwałym zanikiem napięcia, przy pomocy zasilacza awaryjnego UPS. Zapis obrazu wizyjnego 

systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów przechowany będzie przez miesiąc od daty 

dokonania zapisu.  

Zapis obrazu wizyjnego systemu miejsc magazynowania odpadów przechowywany będzie w 

sposób zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych oraz w sposób zabezpieczający 

przed jego utratą, w szczególności wskutek zniszczenia lub kradzieży. 

 

6. Oddziaływanie na etapie likwidacji 

 

Faza likwidacji związana będzie z zamknięciem procesów omówionych w raporcie oraz rozbiórką 

obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej. Ponieważ przyszłe wymogi formalno-

prawne związane z procesem likwidacji nie są znane, wnosi się o przyjęcie, jako podstawę do 

określenia, zgodnie z wymogami art. 211 ust. 2 pkt 5, sposobów postępowania w przypadku 

zakończenia eksploatacji instalacji, w tym sposobów usunięcia negatywnych skutków powstałych 

w środowisku w wyniku prowadzonej eksploatacji, gdy są one przewidywane, stan formalno-

prawny wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).  

Tym samym wnosi się - w odniesieniu do wszelkich przyszłych działań likwidacyjnych i prac 

rozbiórkowych przyjęcie jako zasadę postępowania, wymogi rozdziału 4 w/w ustawy 

„Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych”, obejmujące obowiązek uzyskania: 

➢ pozwolenia na rozbiórkę likwidowanych obiektów, 

➢ uzgodnień, pozwoleń lub opinii innych organów, wymaganych przepisami szczególnymi, 

➢ zawiadomienia lokalnych wydziałów Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, 

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży Pożarnej, które w terminie 14 dni od 

zawiadomienia mogą zgłosić uwagi i zastrzeżenia, 

 

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę winien zawierać w załączeniu: 

✓ zgodę właściciela obiektu, 

✓ szkic usytuowania obiektu budowlanego, - opis zakresu i sposobu prowadzenia robót 

rozbiórkowych, 

✓ opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

✓ pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi, 

✓ w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obejmujący projekt demontażu urządzeń 

technicznych naziemnych, jak również likwidacji sieci podziemnych oraz rozbiórki obiektów 

kubaturowych. 
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Jednocześnie przywołuje się treść przepisu art. 31, punkt 5 ustawy Prawo budowlane, który stanowi, 

że w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia roboty 

zabezpieczające i rozbiórkowe mogą być podejmowane bez stosownego pozwolenia, z 

natychmiastowym zgłoszeniem tego faktu we właściwym terenowym urzędzie administracji. 

W przypadkach tego wymagających prace rozbiórkowe zostaną poprzedzone analizami stopnia 

zanieczyszczenia gruntu oraz opracowaniem planu rekultywacji terenu, jeżeli wyniki badań wykażą 

przekroczenie norm jakości ziemi. Roboty rozbiórkowe prowadzone będą: 

- z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

- z przestrzeganiem wymogów ochrony środowiska, w tym po uzyskaniu przewidzianych prawem  

  decyzji w zakresie wytwarzania odpadów (w przypadku prac prowadzonych przez firmy  

  zewnętrzne po sprawdzeniu, że posiadają one stosowne zezwolenia), 

- według opracowanego wcześniej planu zagospodarowania, odzysku i/lub unieszkodliwiania  

  powstających w trakcie demontażu urządzeń technicznych i obiektów budowlanych odpadów,  

  takich jak: gruz ceramiczny, złom, fragmenty izolacji, odpady tworzyw sztucznych i drewna itp. 

 

Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów (zwłaszcza grupy odpadów niebezpiecznych) oraz ich 

transport do miejsc ostatecznego składowania będą powierzane wyłącznie przedsiębiorstwom 

posiadającym stosowne pozwolenia i zezwolenia. Działania te będą mogły być prowadzone również 

z wykorzystaniem sił i środków własnych, po uzgodnieniu z właściwym organem ochrony 

środowiska. Proces demontażu infrastruktury technicznej prowadzony będzie ze szczególną 

ostrożnością i pod nadzorem, w celu wyeliminowania potencjalnych możliwości zanieczyszczenia 

gruntów. Urządzenia i elementy infrastruktury przed demontażem będą opróżniane i oczyszczane, 

a wszelkie wydobyte z nich osady i odpadowe substancje będą usuwane i poddawane adekwatnemu, 

bezpiecznemu dla środowiska odzyskowi (złom metali, gruz budowlany, możliwe do wykorzystania 

elementy urządzeń) lub unieszkodliwianiu. Przebieg procesu likwidacji będzie monitorowany i 

dokumentowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tereny po likwidowanych obiektach będą 

rekultywowane w zakresie niezbędnym do przywrócenia środowiska do właściwego stanu. Kryteria 

oceny właściwego stanu środowiska uzależnione będą od przyszłego przeznaczenia odzyskanego 

terenu oraz terminu jego docelowego wykorzystania.  Oddziaływanie na środowisko na etapie 

likwidacji będzie porównywalne z oddziaływaniem na etapie budowy. Faza likwidacji 

porównywalna jest z fazą budowy instalacji i jej wszystkich obiektów. Etap likwidacji inwestycji 

będzie oddziaływać na poniższe komponenty środowiska: 

- środowisko gruntowo-wodne, 

- klimat akustyczny, 

- powietrze, 

- nastąpi emisja odpadów do środowiska. 

 

7. Oddziaływanie transgraniczne 

 

Planowane przedsięwzięcie uwagi na lokalizację (znaczna odległość od granicy Polski) oraz w 

związku ograniczeniem oddziaływań na środowisko w granicach działki Inwestora, nie będzie 

źródłem oddziaływań transgranicznych. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania 

na środowisko przeprowadza się w przypadku przedsięwzięć realizowanych w granicach Polski, 

które mogłyby oddziaływać na środowisko na terytorium państw sąsiednich stron Konwencji 

Espoo.  
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W razie stwierdzenia możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko 

planowanego przedsięwzięcia w trakcie przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na 

środowisko konieczne jest wszczęcie procedur międzypaństwowych związanych z transgranicznym 

oddziaływaniem. Zgodnie z postępowaniem w sprawie transgranicznego oddziaływania na 

środowisko, określonym w Dziale VI ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko, w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia, nie 

zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko w kontekście transgranicznym. 

 

8. Oddziaływanie skumulowane  

 

Planowana realizowana jest na terenie działek nr ewid. 345/9 i 345/5, zlokalizowanych 

w miejscowości Ignaców 89C, gm. Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie. 

Bezpośrednie sąsiedztwo działki nr ewid. 345/9 stanowi: 

- od północy – teren zabudowane, dz. nr ewid. 345/12 i 345/13, na których prowadzona jest 

działalność gospodarcza (wykorzystanie przemysłowe), 

- od wschodu - droga gruntowa dojazdowa oddzielająca pole orne i las, 

- od południa – teren zabudowany, dz. nr ewid. 345/2, na której prowadzona jest działalność 

gospodarcza (przetwarzanie odpadów, budowa konstrukcji stalowych) oraz niezagospodarowana 

działka nr ewid. 345/5 stanowiąca własność wnioskodawcy, 

- od zachodu – linia kolejowa, tereny należące do PKP. 

Bezpośrednie sąsiedztwo działki nr ewid. 345/9 stanowi: 

- od północy i wschodu – teren zabudowany, dz. nr ewid. 345/2, na której prowadzona jest 

działalność gospodarcza (przetwarzanie odpadów, budowa konstrukcji stalowych) 

- od zachodu – działka nr ewid. 345/9,a dalej linia kolejowa, tereny należące do PKP, 

- od południa – droga gruntowa dojazdowa, dalej tereny upraw rolnych. 

Najbliżej położony budynek chroniony akustycznie, dla którego dopuszczalny poziom hałasu 

wynosi 40 dB dla pory nocy znajduje się w odległości 18 m od terenu planowanej inwestycji.  

W celu ustalenia oddziaływania skumulowanego występującego w rejonie planowanego zakładu 

przeprowadzono analizę wskaźnikową oddziaływania skumulowanego dla wrażliwego receptora.  

Wyniki analizy przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 41. Oddziaływania skumulowane 

Źródła 

zanieczyszczenia 
Komponent środowiska 

Efekt 

skumulowany 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Usytuowanie Powietrze Wody 

powierzchniowe 

Środowisko 

gruntowo

wodne 

Klimat 

akustyczny 

Przyroda Populacje 

ludzkie 

Łączne 

oddziaływania 

źródła 

na 

komponenty 
środowiska 

Istniejące 

zanieczyszczenia 

środowiska w 

analizowanym 

receptorze 

2 1 1 2 1 1 8 
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Istniejące źródła 

zanieczyszczenia 

na terenie działki 

inwestycyjnej 

1 1 1 1 1 1 6 

Planowane źródła 

zanieczyszczenia 

na terenie działki 

inwestycyjnej 

2 1 1 2 1 1 8 

Oddziaływanie 

istniejących 

źródeł 

zanieczyszczenia 

w pobliżu działki 

inwestycyjnej 

(strefa 

przemysłowa) 

3 1 1 3 1 2 11 

Oddziaływanie 

planowanych 

źródeł 

zanieczyszczenia 

w pobliżu działki 

inwestycyjnej 

1 1 1 1 1 1 6 

Skumulowane oddziaływanie istniejących i planowanych źródeł zanieczyszczeń w analizowanym 

receptorze do zakwalifikowania do grupy oddziaływań w receptorze 
41 

 

Objaśnienia do tabeli: 

Kolumny 2 -7 : Punktacja w skali 1 – 10 uwzględniająca oddziaływanie na poszczególne 

komponenty środowiska: 

▪ brak wpływu - całkowity brak oddziaływania – punktacja 0 

▪ wpływ nieznaczny – oddziaływanie nieznaczące, w praktyce nie powodujące mierzalnych 

(odczuwalnych) skutków środowiskowych – punktacja 1 – 2 

▪ wpływ znaczący – oddziaływanie zauważalne, powodujące mierzalne skutki środowiskowe (od 

10% do 15% odpowiedniego standardu jakości środowiska w danym komponencie) – punktacja 

3 – 5 

▪ wpływ istotny – oddziaływanie powodujące istotną zmianę określonych parametrów jakości 

środowiska (od 10% do 35% odpowiedniego standardu jakości środowiska w danym 

komponencie) – punktacja 5 -10 

▪ wpływ poważny lub niedozwolony – oddziaływanie, które może powodować wyczerpanie 

chłonności środowiska oraz przekraczanie jakości środowiska poza terenem lokalizacji źródła 

zanieczyszczenia – punktacja 10 

 

Punktacja do wyznaczenia skumulowanego oddziaływania wszystkich źródeł zanieczyszczeń w 

analizowanym receptorze - kwalifikowanie do grupy oddziaływania w skali od 0 pkt do 300 pkt, 

przy czym: 

▪ nieistotne oddziaływanie – punktacja ≤ 60 (możliwość realizacji przedsięwzięcia) 

▪ zauważalne – punktacja > 60 i do 90 (zakaz podwyższania emisji) 

▪ znaczące – punktacja > 90 i do 150 (zalecane ograniczenie emisji ze dominującego źródło 

zanieczyszczenia) 

▪ poważne – punktacja > 150 i do 250 (należy wyłączyć dominujące źródło zanieczyszczenia lub 

ograniczyć emisję z kilku źródeł np. likwidacja uciążliwej instalacji lub zakaz realizacji nowych 

źródeł) 
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▪ wymagające eliminacji – punktacja > 250 i do 300 (zakaz realizacji przedsięwzięcia, realizacja 

przedsięwzięcia możliwa pod warunkiem likwidacji istniejących źródeł zanieczyszczenia ) 

* źródło zanieczyszczenia – źródło powodujące emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia 

ludzi lub środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogorszyć 

walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi uzasadnionymi sposobami 

korzystania ze środowiska 

** emisja – wprowadzanie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do 

powietrza, wody, gleby lub ziemi: 

- substancji, 

- energii, takiej jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne, 

- hałasu (dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz). 

 

Wniosek: 

 

Oddziaływanie skumulowane związane z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia 

realizowanego, działek nr ewid. 345/9 i 345/5, zlokalizowanych w miejscowości Ignaców 89C, gm. 

Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, charakteryzującej się przeznaczeniem w 100% 

przemysłowym, nie wpłynie w żaden sposób na stan środowiska w bezpośrednim zasięgu 

oddziaływania oraz w rejonie najbliżej inwestycji położonych terenów podlegających ochronie 

prawnej. 

Analizując rozwiązania projektowe w zakresie emisji hałasu oraz charakter otoczenia rozważanego 

przedsięwzięcia stwierdza się, że nie zachodzi konieczność prowadzenia dodatkowych działań 

minimalizujących oddziaływanie akustyczne projektowanego przedsięwzięcia na tereny znajdujące 

się w jego otoczeniu. 

W związku z powyższym realizacja przedsięwzięcia w oparciu o przedstawione w niniejszym 

raporcie założenia oraz zalecenia nie będzie powodować ponadnormatywnej emisji hałasu do 

środowiska zewnętrznego, a przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia się stanu środowiska pod 

względem akustycznym. 

W wyniku funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono żadnych przekroczeń 

stężeń jednogodzinnych emitowanych substancji. Najwyższe wartości stężeń średniorocznych 

emitowanych substancji nie przekraczają wartości dyspozycyjnej (Da-R). 

Na tej podstawie stwierdza się, że emisje substancji gazowych i pyłowych ze źródeł wchodzących 

w skład analizowanego zamierzenia inwestycyjnego spełniają standardy ochrony środowiska i nie 

są dla niego uciążliwe. 
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XIV. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ 

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

27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 353) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest 

związane z użyciem instalacji, w Raporcie porównuje się proponowaną technologię z technologią 

spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska. Art. 143 Prawa ochrony środowiska mówi, iż technologia stosowana w nowo 

uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać 

wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

▪ stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 

▪ efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 

▪ zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 

▪ stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów, 

▪ rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 

▪ wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w 

skali przemysłowej, 

▪ postęp naukowo-techniczny. 

Porównanie stosowanej na terenie Inwestycji technologii z wymaganiami, o których mowa 

przedstawiono w tabeli: 

 

Tabela 42. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania o których 

mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 

Wymagania określone w art. 143 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska 

Technologia proponowana na terenie Inwestycji 

Stosowanie substancji o małym potencjale 
zagrożeń 

W zakładzie nie będą stosowane rodzaje i ilości 

substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w 
zakładzie decydują o zaliczeniu go do zakładu o 

zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz 

substancje stwarzające zagrożenie dla warstwy 

ozonowej i środowiska wodnego. Nie będą stosowne 
substancje powodujące ryzyko dla środowiska. 

Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie 
energii 

Energia elektryczna nie będzie wytwarzana. 

Energia elektryczna zużywana będzie na potrzeby 

zasilenia planowanych urządzeń oraz oświetleniowe. 

Specjalistyczne maszyny i urządzenia będą 

wykorzystywać energię w sposób maksymalnie 
efektywny. Przewiduje się zastosowanie 

energooszczędnych źródeł światła oraz czujników 

ruchowych i zmierzchowych w miejscach bez stałego 

przebywania ludzi. 

Zapewnienie racjonalnego zużycia wody 
i innych surowców oraz materiałów i paliw 

Eksploatacja instalacji nie wymaga znacznego zużycia 

wody do celów technologicznych.  

Zaopatrzenie w wodę dla potrzeb socjalno-bytowych 
zgodne z obowiązującymi normami zaopatrzenia w 

wodę.  
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Stosowanie technologii bezodpadowych 
i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 
powstających odpadów 

W procesie technologicznym oraz w związku z 
zatrudnieniem pracowników będą powstawały odpady 
niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne i obojętne. 
Generowane odpady w pierwszej kolejności 

poddawane będą odzyskowi, niektóre z nich 

wykorzystane zostaną w całości lub w części. Niektóre 
z wyeksploatowanych zespołów elektrycznych i 

elektronicznych maszyn i urządzeń po wymianie 

elementów będą ponownie używane. Większość 
powstających odpadów zostanie poddanych procesowi 

odzysku. 
Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji Podczas pracy instalacji przewiduje się emisje 

odpadów, emisję hałasu, ścieków socjalno-bytowych, , 
wód opadowych i deszczowych oraz emisję gazów ze 

spalania oleju opałowego oraz spalin 

samochodowych. Wprowadzane do środowiska 

substancje i energie nie spowodują przekroczenia 

obowiązujących standardów emisyjnych, poza terenem 

będącym w dyspozycji inwestora. 

Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała, że 
źródła emisji hałasu do środowiska nie będą 

powodować uciążliwości dla najbliżej 

zlokalizowanych terenów chronionych akustycznie. 

Zasięg oraz wielkość emisji hałasu zostaną 

ograniczone przez stosowanie najbardziej efektywnej 

techniki (posadowienie antywibracyjne maszyn). 

Przeprowadzona analiza w zakresie oddziaływania na 

powietrze wykazała, że instalacja do produkcji 

akumulatorów chłodu nie podlega obowiązkowi 

dotrzymywania standardów emisyjnych określonych w 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 
2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 

(Dz. U. Nr 260, poz. 2181) analizowana instalacja nie 

podlega obowiązkowi dotrzymywania standardów 

emisyjnych. 

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń 

jednogodzinnych. Najwyższe wartości stężeń 

średniorocznych emitowanych substancji nie 

przekraczają wartości dyspozycyjnej (Da-R). 

Na tej podstawie stwierdza się, że emisje substancji ze 

źródeł wchodzących w skład analizowanego 

przedsięwzięcia spełniają standardy ochrony 
środowiska i nie są dla niego uciążliwe. 

Wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, 

które zostały skutecznie zastosowane w skali 

przemysłowej 

Wykorzystywana i planowana do zastosowania 

technologia oparta jest o nowoczesne rozwiązania, 

znajdujące zastosowanie w układach chłodniczych w 

skali całego kraju i innych krajach europejskich przy 

produkcji . Rozwiązania takie spotykają się 

powszechnie z uznaniem organów ochrony 
środowiska w zakresie zastosowanych urządzeń 

technicznych, technologicznych i organizacyjnych 

bezpiecznych dla środowiska. 

Postęp naukowo-techniczny Opracowując koncepcję zagospodarowania korzystano 

z doświadczeń własnych oraz innych firm o podobnym 

profilu działalności. Niemniej uwzględniono też 

najnowsze technologie i postęp naukowy a przede 
wszystkim obowiązujące w tej dziedzinie przepisy. 

Zastosowana zostanie najbardziej efektywna technika 

w osiągnięciu wysokiego ogólnego poziomu ochrony 

środowiska jako całości. 
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XV. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE 

JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA W 

ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Zgodnie z art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska jednostka 

organizacyjna w projektowanej i prowadzonej działalności jest obowiązana uwzględniać i stosować 

takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które wyeliminują szkodliwe 

oddziaływanie na środowisko poza terenem zakładu, do którego jednostka organizacyjna posiada 

tytuł prawny. Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy 

porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowanych dostępnych 

rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy 

jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, 

składowisk odpadów komunalnych, tras komunikacyjnych, kompostowni, lotnisk i instalacji 

emitujących pola elektromagnetyczne szkodliwe dla człowieka, tworzy się obszar ograniczonego. 

Obszar ograniczonego użytkowania może być również utworzony dla instalacji, dla których 

wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. 

Rozpatrywane w niniejszym raporcie przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, dla których tworzy 

się obszar ograniczonego oddziaływania. Przyjęte w koncepcji budowy planowanej instalacji, 

rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne zapewnią wyeliminowanie szkodliwego 

oddziaływania na środowisko poza terenem przedsięwzięcia (działek nr ewid. 345/9 i 345/5, 

zlokalizowanych w miejscowości Ignaców 89C, gm. Rozprza, powiat piotrkowski, województwo 

łódzkie). 
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XVI. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I 

EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA 

 

Inwestycja jest zlokalizowana w znacznej odległości od obszarów chronionych w sieci Natura 2000, 

w efekcie nie będzie oddziaływać na cele lub przedmioty ochrony tych obszarów, zarówno na etapie 

budowy, jak również eksploatacji. 

 

1. Etap budowy 

 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia istotnym elementem oddziaływania na środowisko w wyniku 

prac budowlanych jest hałas i zanieczyszczenie powietrza związane z pracą maszyn i urządzeń oraz 

transport samochodowy materiałów. 

W ramach monitoringu przewiduje się kontrolę i ewidencję powstających odpadów oraz ich 

selektywne magazynowanie, przed przekazaniem do uprawnionego odbiorcy odpadów. 

Monitoring hałasu będzie polegał na stosowaniu na placu budowy maszyn i urządzeń, spełniających 

wymagania dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 

środowiska (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 

środowiska). Prowadzenie prac budowlanych nie wymaga dotrzymania dopuszczalnych standardów 

ekologicznych, w tym poziomu hałasu w środowisku, określonego w rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W czasie realizacji 

przedsięwzięcia wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 

Z uwagi na brak istotnych oddziaływań planowanej inwestycji na florę i faunę, nie ma konieczności 

przeprowadzenia monitoringu oddziaływania na środowisko przyrodnicze. 

 

2. Etap eksploatacji 

 

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

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej 

wody (Dz.U. 2014 poz. 1542) dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności prowadzenia 

ciągłych lub okresowych pomiarów emisji. 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia monitoring będzie polegał na: 

▪ prowadzaniu okresowych kontroli stanu technicznego wykorzystywanych urządzeń, 

▪ prowadzanie okresowych kontroli sprzętu p.poż., 

▪ przygotowywaniu sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych 

opłat (opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza), 

▪ wypełnianiem obowiązków wynikających z ustawy o odpadach, 

▪ ewidencjonowanie ilości zużywanej wody na podstawie odczytu wodomierza. 

Ponadto terenie zakładu prowadzony jest bieżący monitoring poprawności działania urządzeń 

kanalizacyjnych. Prowadzony będzie monitoring poprawności działania separatora substancji 

ropopochodnych. Na bieżąco kontrolowany będzie poziom napełnienia separatora i osadnika w 

separatorze substancji ropopochodnych. 

Z uwagi na brak istotnych oddziaływań planowanej inwestycji na florę i faunę, nie ma konieczności 

przeprowadzenia monitoringu oddziaływania na środowisko przyrodnicze. 
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XVII. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI 

LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC 

RAPORT 

 

Przy opracowywaniu „Raportu..” nie napotkano na trudności wynikające z zastosowania urządzeń 

technicznych czy też rozwiązań technologicznych, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla 

środowiska. Planowane do zastosowania rozwiązania techniczne odpowiadać będą standardom 

stosowanym w przemyśle chłodniczym w Polsce oraz w światowych rozwiązaniach przy 

eksploatacji tego typu inwestycji. 

Analizując przedmiotową Inwestycję, można stwierdzić, że zarówno przebieg prac 

przygotowawczych jak i późniejsza eksploatacja nie spowodują istotnego wzrostu wpływu emisji 

zanieczyszczeń na otaczające środowisko. Z tego też powodu pewne niedostatki wynikające z 

niedoskonałości modeli matematycznych zastosowanych do obliczeń emisji zanieczyszczeń do 

powietrza oraz emisji hałasu nie są istotne dla całego obszaru oddziaływania omawianych źródeł na 

otoczenie. 

Należy także pamiętać, że w zależności od pozycji literaturowej spotykane są różne wskaźniki 

emisji jednostkowej, a także różne metodyki obliczeniowe. W niniejszym raporcie wybrano 

najbardziej niekorzystne wskaźniki emisyjne, a obliczenia wykonano metodami obliczeniowymi 

dającymi wyniki najwyższe w zakresie poziomu emisji. W efekcie, zawyżenie otrzymanych 

wyników modelowania emisji, pozwoli zachować „rezerwę dla środowiska”. 
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XIX. Ocena wpływu obiektu na elementy środowiska 

 

Gleby 

W związku z tym, że planowana inwestycja realizowana jest w istniejących obiektach budowlanych 

i z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej nie przewiduje się jej wpływu na 

powierzchnię ziemi. Omawiana działalność zlokalizowana jest w obszarze, który nie charakteryzuje 

się szczególnymi walorami krajobrazowymi lub przyrodniczymi, na terenie przekształconym. Teren 

przeznaczony pod planowaną inwestycję charakteryzuje się przeznaczeniem w 100% 

przemysłowym. Powierzchnia analizowanego terenu jest siedliskiem poddanym silnej 

antropopresji. Teren inwestycyjny jest na dzień dzisiejszy pozbawiony zadrzewień śródpolnych 

zarówno o strukturze liniowej (jednorzędowej, wielorzędowej). 

W obrębie realizowanego przedsięwzięcia występuje roślinność trawiasta oraz niska roślinność 

krzaczasta, a w północno zachodniej części omawianego terenu znajduje się kilkanaście zadrzewień 

śródpolnych zarówno o strukturze liniowej jednorzędowej, jak i wielorzędowej.  

Powierzchnia terenu będąca lokalizacją planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie jest 

miejscem występowania flory zielnej, która jest objęta prawną ochroną gatunkową. 

Na terenie zakładu nie stwierdzono występowania roślin chronionych, a w obszarze potencjalnego 

oddziaływania instalacji objętej wnioskiem, nie występują chronione na podstawie rozporządzenia 

o ochronie gatunkowej zwierząt tereny stałego przebywania i gniazdowania rzadkich gatunków 

zwierząt, a także rezerwaty i parki krajobrazowe. Na analizowanym terenie nie stwierdzono 

występowanie urządzeń melioracji wodnych. Na przedmiotowej działce nie występują grunty rolne, 

które zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wymagałyby uzyskania 

decyzji zezwalającej na ich wyłączenie z produkcji rolniczej na cele nierolnicze.  

Wszystkie wytwarzane odpady niebezpieczne magazynowane będą w magazynie odpadów 

niebezpiecznych w zadaszonym budynku na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed dostępem 

osób postronnych i zwierząt. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych w budynku zabezpiecza 

odpady przed wpływem warunków atmosferycznych. Odpady inne niż niebezpieczne 

magazynowane są w wydzielonej części działki nr ewid. 345/9 na utwardzonym podłożu. 

Brak wpływu. 

 

Wody powierzchniowe  

Ścieki socjalno-bytowych odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a 

następnie taborem asenizacyjnym wywożone są do oczyszczalni ścieków.Wody opadowe i 

roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzane są bez zmian w stosunku do stanu obecnego (na 

analizowanym terenie prowadzona jest działalność polegająca na zbieraniu odpadów) na terenie 

biologicznie czynne w obrębie ternu stanowiącego własność inwestora/wnioskodawcy. Gospodarka 

ściekowa związana zakładu jest prowadzona prawidłowo i nie stanowi zagrożenia dla środowiska 

gruntowo-wodnego w zasięgu potencjalnego oddziaływania zakładu. 

Brak konieczności podejmowania działań minimalizujących wpływ na środowisko w zakresie 

poboru wody oraz odprowadzania ścieków. 

 

Wody podziemne 

Woda pobierana jest z gminnej sieci wodociągowej. Pobór wody przez Inwestora opomiarowany 

jest wodomierzem. 

Brak wpływu. 
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Czystość powietrza 

Omawiana instalacja nie jest objęta standardami emisyjnymi. 

Ze względu na brak w odległości mniejszej niż 10 h najwyższego emitora jakichkolwiek budynków 

mieszkalnych obliczenia stężeń przeprowadzono na jedynie poziomie ziemi. Nie stwierdzono 

żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższe wartości stężeń średniorocznych emitowanych substancji nie przekraczają wartości 

dyspozycyjnej (Da-R).  

Na tej podstawie stwierdza się, że emisje substancji ze źródeł, wchodzących w skład planowanego 

przedsięwzięcia, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 345/9 i 345/5 w miejscowości 

Ignaców 89C, gm. Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie spełniają standardy ochrony 

środowiska i nie są dla niego uciążliwe. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że w analizowanym 

przypadku nie ma konieczności podejmowania działań minimalizujących wpływ na środowisko. 

 

Gospodarka odpadami 

Przedstawiony sposób postępowania zarówno z odpadami zbieranymi, przetwarzanymi oraz 

wytwarzanymi w wyniku prowadzonej działalności nie powoduje zagrożenia dla środowiska. 

Brak konieczność podejmowania działań minimalizujących wpływ gospodarki odpadowej zakładu 

na środowisko.  

 

Klimat akustyczny 

Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała, że funkcjonowanie w omawianej lokalizacji zakładu 

zajmującego się zbieraniem odpadów w tym złomu oraz prowadzeniem przetwarzania odpadów nie 

wpływa niekorzystnie na najbliżej położone tereny chronione akustycznie, w odległości około 18 

od zakładu w kierunku zachodnim. Poziom hałasu, określony izolinią 50 dB dla pory dziennej, 

wykracza w kierunku południowy na odległość ok. 80 m, a w kierunku zachodnim na odległość ok. 

45 m poza granicę terenu, do którego prowadzący działalność, Pan Emil Krawczyński posiada tytuł 

prawny. Są to jednak tereny, które nie podlegają ochronie akustycznej.  

Zatem nie zachodzi konieczność podejmowania działań minimalizujących wpływ oddziaływania 

akustycznego prowadzonej działalności na środowisko. 

 

Szata roślinna 

W związku z tym, że działalność prowadzona jest w istniejących obiektach i z wykorzystaniem 

istniejącej infrastruktury nie wymaga usunięcia zieleni. W rejonie zakładu nie występują obiekty i 

obszary przyrodnicze objęte ochroną konserwatorską. W oparciu o rozpoznanie rodzaju i 

aktualnego rozmieszczenia elementów przyrodniczych na terenie prowadzonej działalności 

stwierdza się, że jest ona zlokalizowana na terenie pozbawionym cennych zbiorowisk roślinnych. 

Brak wpływu. 

 

Świat zwierzęcy 

W rejonie prowadzonej działalności nie występują miejsca stałego pobytu czy żerowania zwierząt, 

a w obszarze potencjalnego oddziaływania nie występują chronione na podstawie rozporządzenia o 

ochronie gatunkowej zwierząt tereny stałego przebywania i gniazdowania rzadkich gatunków 

zwierząt. 

Brak wpływu na faunę. 
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Kopaliny 

Brak kopalin użytecznych w rejonie lokalizacji obiektu. 

 

Podsumowanie 

 

1. Krajobraz terenu lokalizacji przedsięwzięcia charakteryzuje się niskimi walorami.  

2. Obiekty zakładu nie są istotnymi elementami w krajobrazie. 

3. W związku z tym, że działalność prowadzona jest w istniejących obiektach i z wykorzystaniem 

istniejącej infrastruktury oraz, że nie wymaga usunięcia zieleni a co za tym idzie nie naruszy 

stanu przyrodniczych elementów krajobrazu.  

4. Prowadzona działalność nie wpływa degradująco na stan elementów przyrodniczych i walory 

krajobrazowe rejonu lokalizacji działalności. 

 

W związku z tym nie zachodzi konieczność podejmowania działań dla ochrony elementów 

przyrodniczych i krajobrazowych terenu lokalizacji projektowanego przedsięwzięcia. 
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XX. PODSTAWA PRAWNA  

 

Procedurę w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko regulują przepisy prawne ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 

r., poz. 283, ze zm.). Przedmiotowy raport sporządzono w oparciu o obowiązujące przepisy prawa 

w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności o: 

1. Ustawę 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 (t.j. 

Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.), 

2. Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze 

zm.), 

3. Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 797), 

4. Ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), 

5. Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.), 

6. Ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 r. poz. 

1446 ze zm.), 

7. Ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr z 2004 r. Nr 11, poz. 94,  ze zm.), 

8. Ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153), 

9. Ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1789), 

10. Ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze    (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 196), 

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

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

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

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

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów 

emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2014 poz. 1546), 

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

niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031), 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie dopuszczalnych 

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

16. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 

2020 poz. 10), 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczególnego 

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

18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu 

do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

(Dz.U. 2016 poz. 138), 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800), 

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000071#_blank
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20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70), 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r w sprawie przypadków,  w których 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010, 

nr 130, poz. 881), 

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r w sprawie rodzajów instalacji, 

których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2010, nr 130, poz. 880). 

 


