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1 Podstawa prawna, cel i zakres opracowania 
 

 Projektowane przedsięwzięcie polega na Budowie Zakładu Przetwarzania 
Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego niezawierającego substancji 
niebezpiecznych na działkach nr ew. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 
2066/48, 2267/48 , 2060/48, 2062/48, 1975/97” przez Hemarpol Spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z siedzibą w Kaletach przy ul. 
Fabrycznej 2a. 

 
W zakres przedsięwzięcia Zakładu wchodzić będzie: 

 Zbieranie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

 Przetwarzanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
niezawierających substancji niebezpiecznych ( odpady o kodach 16 02 14, 
16 02 16, 20 01 36). 

 Krótkotrwałe magazynowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż 
niebezpieczne. 

 
 
Inwestor: 

Hemarpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Spółka komandytową  

z siedzibą w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2a 
 

 

Podstawa prawna – klasyfikacja przedsięwzięcia 

 Projektowane przedsięwzięcie należy zaliczyć do: 

 §3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko – punkty do zbierania lub przeładunku odpadów w tym złomu ze 
względu na zbieranie odpadów zużytego sprzętu; 

 §3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko – instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem 
odpadów, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 41 – 47 – ze względu na 
realizację zakładu przetwarzania, w którym będzie przetwarzany zużyty sprzęt 
nie zawierający substancji i preparatów niebezpiecznych  
 
Projektowane przedsięwzięcie jest zakładem przetwarzania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2015 
roku o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym, w którym nie będzie 
przetwarzany zużyty sprzęt zawierający substancje i preparaty 
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niebezpieczne. W związku z czym projektowane przedsięwzięcie nie należy 
do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko 
wyszczególnionych w §2 ust. 1 pkt 45 a). Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko. 

 Niniejszy raport sporządzany jest w postępowaniu o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. Zakres niniejszego raportu jest zgodny z art. 66 
Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199/2008, poz. 1227 z późniejszymi 
zmianami). 
 
 Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
jest Burmistrz Miasta Kalety. 
 Przedmiotowa decyzja jest niezbędna Inwestorowi do uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowę. 
 
Zakres opracowania 
  
 Hemarpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkowa komandytowa 
prowadzi działalność polegającą głównie na zbieraniu złomu stalowego. W związku z 
zapotrzebowaniem na rynku spółka chce rozszerzyć zakres swojej działalności o 
zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przetwarzanie 
sprzętu nie zawierającego substancji niebezpiecznych.  
 W celu kompleksowego przedstawienia zakresu działalności Spółki i 
oddziaływania skumulowanego poszczególnych przedsięwzięć realizowanych przez 
Spółkę w zakres opracowania wchodzą: 

 Budowa Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i 
Elektronicznego niezawierającego substancji niebezpiecznych w hali nr 6 na 
działce 2326/100 (przedmiotowe przedsięwzięcie) 

 Skup i przerób złomu stalowego w hali nr 5 na działce 2326/100. 

 Instalacja do ręcznego przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i 
elektrycznego w hali nr 5 na działce 59/22 (po drugiej stronie ul. Fabrycznej – 
strona południowa) – objęta odrębnym postępowaniem administracyjnym. 

 Instalacja do zbierania, przeładunku i przerobu odpadów metali 
wykorzystująca innowacyjna technologię przerobu niemetalurgicznego 
uszlachetniania złomu metali na działkach nr ew.59/22, 134/22, 93/22 w 
Kaletach przy ul. Fabrycznej 2A., należąca do firmy Hemarpol Spółka Jawna. 
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2 Materiały źródłowe i akty prawne 

 

1) Materiały i informacje uzyskane od Inwestora 

2) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Kalety. 

3) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. 

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 

Dz. U. Nr 25/2008, poz. 150 z późn. zmianami). 

5) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. Nr 

239/2005, poz.2019 z późniejszymi zmianami).  

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 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. Nr 137/2006, poz.984; zm. Dz. U. Nr 27/2009, poz. 169). 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 

poz. 964).  

8) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, Poz. 826); 

9) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie 

rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją 

instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich 

prezentacji (Dz. U. nr 215, poz. 1366 z 2008 roku); 

10)Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów 

ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, Poz. 1291); 

11)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 (Dz. U. Nr 263, poz. 2202). 

12)Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 

213/2010 poz. 1397). 

13)Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16/2010, 

poz. 87). 

14)Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013. 21)  

15)Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 

100/2001, poz. 1085 z późn. zmianami). 
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16)Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206). 

17)Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom 

fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz 

dopuszczalnych metod odzysku (Dz. U. Nr 75/2006, poz. 527 z póź. zm.) 

18)Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym [(Dz. U. Nr 180/2005,poz. 1495). 
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3 Opis planowanego przedsięwzięcia 

 

Projektowane przedsięwzięcie polega na  Budowie Zakładu Przetwarzania 

Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego niezawierającego substancji 

niebezpiecznych przez firmę Hemarpol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 

Spółka Komandytowa w Kaletach, którego działalność polegać będzie na: 

 Zbieraniu odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

 Przetwarzaniu odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
niezawierających substancji niebezpiecznych (odpady o kodach 16 
02 14, 16 02 16, 20 01 36). 

 Krótkotrwałe magazynowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż 
niebezpieczne. 

 

3.1 Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania 

terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania 

 

Funkcja terenu – zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o nr ew. 

gruntów: 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48, 2060/48, 

2062/48, 1976/97. 

Działki, na których planowane jest przedsięwzięcie posiadają miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Kalety z dnia 2 kwietnia 2012 roku oraz z dnia 8 czerwca 
2012 roku działki, na których zlokalizowane będzie przedsięwzięcie znajdują się w 
granicach następujących terenów: 

• 2326/100 – znajduje się częściowo w granicach terenów 1PSB (tereny 
działalności produkcyjne, składów i baz)  i 1U11 (tereny usług różnych) oraz 4U_3  
(tereny usług różnych).  

• 2268/48 – znajduje się częściowo w granicach teren 1 PSB2 (tereny 
działalności produkcyjne, składów i baz)  i 4U_3 (tereny usług różnych). 

• 2269/48 – znajduje się w granicach terenów 4U _3. 
• 2059/48 – znajduje się w terenach działalności produkcyjnej o symbolu 4 U3 
• 2054/48 - znajduje się w granicach terenów 1 PSB (tereny działalności 

produkcyjne, składów i baz). 
• 2066/48 – znajduje się w terenie 4U_3 (tereny usług różnych). 
• 2267/48 - znajduje się w terenie 4U_3 (tereny usług różnych). 
• 2060/48 – znajduje się w granicach terenów 2 KDZ3 (tereny dróg zbiorczych). 
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• 2062/48 - znajduje się w granicach terenów 2 KDZ3 (tereny dróg zbiorczych). 
• 1975/97 – znajduje się z granicach terenów 3KDL3 (tereny dróg lokalnych). 

 
Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego “Kalety – Zachód” z dnia 1 

grudnia 2011 roku określa działkę, na której zlokalizowana będzie hala jako teren 
P,S,B, na którym występuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, bez zastosowania środków wykluczających 
możliwość wystąpienia oddziaływań negatywnych z wyjątkiem urządzeń i 
obiektów infrastruktury technicznej oraz urządzeń przeciwpowodziowych.  
 

Natomiast projektowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane wraz z 
szeregiem rozwiązań technicznych mających na celu ochronę środowiska, 
zabezpieczających środowisko przed negatywnym oddziaływaniem. Do rozwiązań 
tych należą: magazynowanie odpadów w warunkach gwarantujących nie przenikanie 
wycieków i odcieków do gruntu oraz substancji do powietrza (w hali, luzem lub w 
kontenerach, pojemnikach, beczkach bądź w workach big – bag),  filtry odpylające, 
kanalizacja deszczowa wyposażona w separator ropopochodny, utwardzenie terenu, 
zamknięcie większości urządzeń w hali, ochrona przeciwakustyczna u źródła 
(wyciszenie hali). Zastosowanie powyższych środków potencjalnie wyklucza 
możliwość wystąpienia oddziaływań negatywnych na środowisko wodno – gruntowe 
oraz ochrania środowisko przed hałasem i emisją zanieczyszczeń do atmosfery. 

 
Projektowane przedsięwzięcie nie należy również do przedsięwzięć zawsze 

znacząco oddziaływujących na środowisko, gdyż w zakładzie nie będą przetwarzane 
odpady zawierające substancje niebezpieczne.  

 
Do zakładu przywożone będą wszystkie odpady zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego. Następnie przeprowadzona zostanie ich selekcja wykonana przez 
wykwalifikowany personel z długoletnim doświadczeniem, który ze strumienia 
wszystkich zebranych odpadów (na podstawie kart przekazania odpadu, która 
uwzględnia kod odpadu) wydzieli ten sprzęt, który z całą pewnością nie będzie 
zawierał substancji niebezpiecznych i tylko te odpady zostaną przekazane do 
przetwarzania w projektowanym zakładzie. Pozostałe odpady (te zawierające 
substancje niebezpieczne) zostaną przetransportowane własnym transportem do 
Zakładu Przetwarzania ZSEE posiadającego wymagane prawem zezwolenia. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę projektowane przedsięwzięcie jest zgodne z 

zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Lokalizacja 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w województwie śląskim, powiecie 

tarnogórskim, zachodniej części miasta Kalety na terenach przeznaczonych zgodnie 

z zapisami przestrzennego planu zagospodarowania na działalność produkcyjną. 

W pobliżu miejsca inwestycji znajdować się będą: firma Hemarpol Bogaccy S. 

J. oraz zdewastowane tereny po likwidowanych Kaletańskich Zakładach Celulozowo 

–  Papierniczych.  
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Teren Inwestora graniczy: 

 Od popołudnia z terenem przemysłowym częściowo zabudowanym, 

 Od północy z terenami niezabudowanymi i dalej z ul. Dworcową, 

 Od wschodu z terenami zabudowy przemysłowo – składowej i dalej z ul. 
Lubliniecką, 

 Od zachodu z ul. Powstańców Śląskich i terenami kolejowymi. 

 Od północnego zachodu z terenem zabudowy znajdującej się przy 
skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich z Ulicą Dworcową o funkcji 1U11.” 

 

Obecnie przedmiotowy teren jest częściowo zabudowany i częściowo ogrodzony. 

Teren lokalizacji jest płaski i wznosi się lekko w kierunku wschodnim, rzędne terenu 
zawierają się między 272,70 m ppm – 274,40 m ppm. 

Infrastrukturę komunikacyjną uzupełnia dodatkowo istniejąca w Kaletach linia 
kolejowa.  

Istniejący stan zagospodarowania terenu 

W stanie istniejącym na przedmiotowym terenie znajdują się: 

 1 - Budynek biurowo – magazynowy z wbudowanymi garażami 
(wydzierżawiony innemu użytkownikowi); 

 2 - Budynek magazynowy  

 3 - Budynek warsztatowy (budynek nr 3a – spawanie, budynek 3b – warsztat 
samochodowy); 

 4 - Budynek magazynowy wydzierżawiony innemu użytkownikowi; 

 5 Hala do przerobu złomu stalowego  

 Prn – Prasonożyca  
  

Teren jest ogrodzony, oświetlony 

Przedmiotowy teren ma dostęp do następującej infrastruktury technicznej: 

 kanalizacja sanitarna, 

 kanalizacja deszczowa, 

 wodociąg, 

 kable elektroenergetyczne, 

 linie telekomunikacyjne. 

 

Projektowany stan zagospodarowania terenu. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na Budowie Zakładu Przetwarzania 

Zużytego Sprzętu Elektrycznego i na działkach nr ew. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 

2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48 , 2060/48, 2062/48, 1975/97”, którego 
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działalność polegać będzie na zbieraniu odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego i przetwarzaniu w instalacji tych odpadów, które nie będą zawierały 

substancji niebezpiecznych (odpady o kodach 16 02 14 i 16 02 16 oraz 20 01 99 

pochodzące z firm i instytucji nie objętych systemem zbierania odpadów na 

podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach – Dz.U.2012.391 – tj.) 

Bilans terenu  

 Powierzchnia terenu działek objętych wnioskiem– 50881,6m2 

 Powierzchnia zabudowy – 3510,2 m2 

 Powierzchnia terenów dróg i utwardzonych placów – 28297,7 m2 

 Powierzchnia biologicznie czynna – 19073,7 m2 

Zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia  
 

Na etap budowy przedsięwzięcia składać się będzie: 

1. Budowa hali o pow. 1400 m2 

Hala produkcyjna, w której odbywać się będą procesy rozdrabniania w młynie 

pierścieniowym oraz procesy separacji. Hala zabezpieczy procesy technologiczne 

przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz ograniczy 

negatywny wpływ realizowanych wewnątrz procesów (np. hałas).  

Budowa hali obejmować będzie następujące elementy: 

 konstrukcja hali wraz z bramami drzwiami, doświetleniem – spełniająca 

warunki p-poż. i środowiskowe prowadzonych procesów, 

 fundamenty wraz z belkami podwalinowymi, 

 posadzka wykonywana w technologii płyty betonowej zbrojonej włóknami 

rozproszonymi zakładająca zwiększony nacisk (ciężki sprzęt tj, hakowce, 

kontenery) oraz wpływ wibracji powodowanej przez młyn pierścieniowy, 

 instalacje wewnętrzne obejmujące instalacje elektryczną, sanitarna i 

oświetleniową, 

  instalacja wentylacji zakładająca warunki procesu technologicznego 

(zapylenie), 

 budowa wewnętrznych ścian oporowych, boksów organizujących technologię 

produkcji i magazynowania (wykonanie z konstrukcji żelbetowych). 

 

2. Wykonanie prac związanych z otoczeniem obiektu 

 

 Monitoring terenu, 

 Zasilanie energetyczne, 
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 Utwardzeniem placów manewrowych, pól odkładczych, placów przeładunkowych, 

dróg i chodników. 

 

3. Wyposażenie hali w niezbędne maszyny i urządzenia 

 

Pełny stan zatrudnienia na całe przedsięwzięcie. - 22 osoby (w tym fizyczne 
do 8 osób). 

Praca w systemie jednozmianowym. 

 

3.2 Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub 

użytkowania 

 

Etap budowy 

 Realizacja planowanego przedsięwzięcia  składa się z następujących etapów:  

 instalacji urządzeń (w miarę potrzeby organizacja  zaplecza budowy),  

 budowa placów manewrowych oraz pól odkładczych pod kontenery.   

 składowanie materiałów budowlanych,  

 budowa nowej hali,   

 prace porządkowe.  

 

Do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będą wykorzystywane typowe 
maszyny ogólnobudowlane.  

Prace budowlane prowadzone będą tak aby:  

 nie przedostawały się żadne substancje zagrażające środowisku gruntowo-
wodnemu,  

 maksymalnie zostały wykorzystane materiały i surowce potrzebne do budowy  
obiektów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia.  
 

 Materiały transportowane będą za pomocą samochodów  ciężarowych. Budowa 

będzie odbywać się w porze dnia.    

 W trakcie realizacji inwestycji, przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych 

nie spowoduje zniszczenia powierzchni ziemi ani naruszenia struktur gleby. W fazie 

budowy nie wystąpi skażenie powierzchni terenu i gleby mikroorganizmami i 

związkami chemicznymi. Zakres wykonywanych prac inwestycyjnych [ziemne, 

budowlane, montażowe, instalacyjne] nie będzie miał wpływu na stan środowiska 

ponieważ wszystkie oddziaływania mają charakter, krótkotrwały, przemijający.  
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 Realizacja inwestycji nie będzie stanowić uciążliwości dla zdrowia ludzi, 

ponieważ wszystkie  prace budowlane odbywać się będą na terenie oddalonym od 

zabudowy mieszkalnej. 

Etap realizacji 

 Etap realizacji przedsięwzięcia polegał będzie na funkcjonowaniu zakładu 

przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w którym zbierane 

będą odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, natomiast 

przetwarzane będą wyłącznie odpady zużytego sprzętu, które nie będą zawierały 

substancji niebezpiecznych (odpady o kodach 16 02 14, 16 02 16, 20 01 36). 

Większość procesów technologicznych odbywać się będzie w nowoprojektowanej 

hali, która jest: 

 nieodzowna dla zabezpieczenia procesu technologicznego w szczególności 

procesu rozdrobnienia w młynie pierścieniowym oraz procesów separacji, które 

powinny być zabezpieczone przed negatywnym wpływem warunków 

atmosferycznych, 

 niezbędnym elementem inwestycji ponieważ zabezpiecza realizowane procesy 

przed wpływem warunków atmosferycznych i jednocześnie zabezpiecza 

środowisko przed negatywnym wpływem realizowanych procesów (np. hałas). 

 Inwestycja i przebieg procesu przerobu będzie dokonywany na przygotowanym 

w sposób właściwy obiekcie (utwardzone place, ogrodzone i monitorowane) oraz 

przy użyciu bezpiecznych dla środowiska urządzeń częściowo zainstalowanych w 

hali  i wyposażonych w urządzenia zabezpieczające przed skutkami negatywnego 

oddziaływania na środowisko np. urządzenia odpylające). 

 

3.3 Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 

 

3.3.1 Stan istniejący – skup i przerób złomu stalowego należący do 

wnioskodawcy 

 

Budynek nr 5 

W hali odbywa się proces przerobu złomu stalowego w następujących 
urządzeniach: 

 Młyn rozdrabniający o wydajności 500 kg/h 

 Rozdrabniacz ELDAN (wydajność 300 kg/h) 

 Granulator  
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 Separator 

Młyn rozdrabniający i rozdrabniacz podłączone są systemem rurociągów do 
instalacji odpylającej zakończonej cyklonem. Wydajność wentylatora – 2500 m3/h. 
Zapylone  powietrze jest oczyszczane w cyklonie, a następnie zawracane na halę 
(brak wylotu na zewnątrz hali – brak emisji do powietrza atmosferycznego). 

Granulator i separator systemem rurociągów są podłączone do instalacji 
odpylającej zakończonej filtrem workowym o skuteczności odpylania ok 99,9 %. 
(zaświadczenie  producenta w załącznikach) (Wydajność wentylatora – 10 000 m3/h. 
Odpylone powietrze w 20 % zawracane jest na halę, natomiast w 80 % zawracane 
do granulatora w celu podbijania materiału granulowanego. (brak wylotu na zewnątrz 
hali – brak emisji do powietrza atmosferycznego). 

Hala nr 6 podzielona jest na dwie części.  

W części 6a znajduje się 1 stanowisko do spawania i 1 stanowisko do szlifowania. 

Brak miejscowych odciągów. Hala wyposażona w ogólną wentylację grawitacyjną.  

W części 6b znajduje się warsztat samochodowy, w którym odbywa się wymiana 

oleju w samochodach i drobne naprawy. W tej części znajduje się również magazyn 

części samochodowych. 

Budynek nr 7 – magazyn 

Hala nr 8 i 9 – wynajmowane przez inne podmioty pod magazyny. 

 

3.3.2 Projektowane przedsięwzięcie  

 

Założenia technologiczne projektowanego przedmiotowego przedsięwzięcia 

 
Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii, która umożliwi 

realizację trzech nowych procesów mechanicznego  przerobu zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Wdrożenie nowych procesów umożliwi bardziej 
konkurencyjny i efektywny przerób zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
ponadto uzyskane w trakcie nowych procesów przerobu frakcje metali nieżelaznych i 
ferromagnetycznych będą bardzo dobrym materiałem wsadowym i posiadać będą 
cechy funkcjonalne oczekiwane przez odbiorców, w szczególności w zakresie braku 
zanieczyszczeń. 
 
Nową technologią będzie : 
„innowacyjny mechaniczny przerób ZSEiE z zastosowaniem dwu etapowego 
rozdrobnienia i trzy pozimowej separacji powietrznej, magnetycznej i prądów 
wirowych wraz z rozdziałem frakcji ” 
W wyniku wdrożenia nowej technologii realizowane będą trzy nowe procesy tj.:  
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 Proces mechanicznego przerobu ponadgabarytowego ZSEiE (zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny) np. pralki, kuchenki elektryczne, zmywarki i 
bankomaty itp. 

 Proces mechanicznego  przerobu zużytego sprzętu teleinformatycznego, 
audiowizualnego i komputerowego 

 Proces mechanicznego przerobu zużytego małego AGD np. kuchenki 
mikrofalowe, roboty kuchenne itp.  
 
Podział na trzy procesy wynika z odmiennych uwarunkowań technologicznych  

przerobu poszczególnych odpadów ZSEiE . Dlatego też podział ten wynika wyłącznie 
z założeń technologicznych warunkujących sprawną realizację nowych procesów.  

Przedmiotowa inwestycja będzie także rozszerzaniem zakresu 
dotychczasowej działalności, oparta będzie głównie na dotychczasowym rynku 
dostawców i odbiorców.  

Nowa grupa dostawców będzie głównie związana z utworzeniem punktów 
zbierania ZSEiE na oddziałach i w zakładzie głównym w Kaletach. 
 

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego spółka planuje w realizacji nowych 
procesów przetwarzać do  300 Mg  zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego miesięcznie (łącznie w ramach trzech nowych procesów). (3600 
Mg/rok) 
 Osiągnięcie pełnej zdolności produkcyjnej spółka planuje w okresie sześciu 
miesięcy po zakończeniu zadania inwestycyjnego, czyli do końca  06.2014 r.   
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie pozyskiwany z następujących źródeł: 

 punkty zbiórki ZSEE (własne i innych firm) 

 zakłady przetwarzania, które nie mają technicznych i technologicznych 
możliwości przerobu np. scalonych podzespołów, lub ponadgabarytowych 
urządzeń 

 jednostki handlowe 

 akcje zbierania ZSEE organizowane przez organizacje odzysku , samorządy 
itp. 

 zakłady produkcyjne sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy 
urządzeń pochodzących z reklamacji lub zwrotów) 

 punkty serwisowe i naprawcze sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 
 ZSEE przyjmowany będzie na teren zakładu w kontenerach o poj. 15 do 34 m3 
oraz w elastycznych pojemnikach typu big-bag o poj. Od 0,8 do 1,5 m3. Dostawa 
realizowana będzie za pomocą własnego systemu zbierania i od dostawców 
dostarczających odpady własnym sprzętem.  
 
 Wykaz urządzeń pracujących z zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego: 

 Prasonożyce – proces cięcia i zgniotu, 

 Młyn pierścieniowy – rozdrobnienie wszelkich elementów scalonych i 
zespolonych, 

 Separacja powietrzna wraz z odpylnią - system separacji powietrznej wraz z 

systemem filtracji (odpylnia)  - pozwala wyseparować lekką frakcję 
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niemetaliczną, ponadto system filtracji  pozwala realizować proces separacji z 

zachowaniem zasad ochrony środowiska (stół separacyjny), 

 separator magnetyczny - pozwala dokonać separacji frakcji ferromagnetycznej 

od metali i stopów metali  nieżelaznych oraz frakcji niemetalicznej 

 separator  prądów wirowych  – moduł niezbędny do procesu separacji i 
podziału frakcji metali i stopów  metali nieżelaznych 

 systemu przesiewaczy sitowych – system służący do rozdziału separowanej 

frakcji (przesiewacz ) 

 podajniki transportowe – podajniki transportowe służą do połączenia 

poszczególnych urządzeń i systemów w ciąg technologiczny , są elementem 

załadunkowym i odbiorczym dla poszczególnych procesów technologicznych. 

 samojezdne urządzenie załadowcze wyposażone w chwytaki  - 

zapewniającego właściwe realizowanie procesów załadowczo-wyładowczych i 

procesów przeładunków międzyoperacyjnych. 

 
Schemat technologiczny – załącznik nr 5 
 
Charakterystyka urządzeń projektowanego przedsięwzięcia 

 
a. Zespół wstępnego rozdrobnienia – W zespole urządzeń do 

rozdrobnienia wstępnego wykorzystywany jest proces zgniotu z funkcją 

cięcia. Służy przede wszystkim dla wstępnego rozdrobnienia ZSEE 

będącego w formie ponadgabarytowej i przestrzennej. Zespół ten 

będzie służył jako faza wstępnego rozdrobnienia dla ZSEE którego 

rozmiary przekraczają długość 100 cm a szerokość i wysokość 40 cm. 

Brak tego zespołu technologicznego uniemożliwia prowadzenie 

procesu przerobu dla szerokiej grupy odpadów zawierających metale 

nieżelazne lub powodowałby stosowanie metod, które mają negatywny 

wpływ na środowisko naturalne (cięcie palnikami acetylenowo-

tlenowymi) lub nie tworzą innowacyjnych rozwiązań i zwiększają koszty 

przerobu (cięcie ręczne). 

Podstawowe parametry: 

- Min. nacisk na nóż -700 Mg 

- Min. długość koryta -6 m 

- Min. ilość cięć w cyklu automatycznym -5 

- Moc zainstalowana min. 200 kW 

b. Młyn pierścieniowy umożliwia on właściwy proces rozdrobnienia 

wszelkich elementów scalonych i zespolonych, pozwoli przygotować 

właściwą wielkość frakcji do procesów separacji. Jego główna zaletą 

jest fakt że w odróżnieniu od innych technik rozdrabniania (młyny 

kulowe, nożowe) nie powoduje zakleszczania/zamykania struktur 

materiałowych tj. materiału twardego (nie plastyczny) w miękkim 
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(plastyczny) co szczególnie występuje w przypadku scalonej 

mieszaniny metali żelaznych i nieżelaznych. W procesie rozdrobnienia 

przy użyciu tego urządzenia następuje otwarcie struktur materiałowych 

co daje w kolejnych procesach separacji bardzo dobre efekty końcowe. 

c. System separacji wraz z odpylnią, pozwala wyseparować lekką 

frakcję niemetaliczną z rozdrobnionej mieszaniny, ponadto odpylnia 

pozwala realizować proces separacji z zachowaniem zasad ochrony 

środowiska. Urządzenie to stanowić będzie element konieczny do 

procesu rozdrobnienia (młyn pierścieniowy), ponadto poprzez 

wytworzenie (wg. Projektów wykonawczych, które zostaną 

opracowane z technologiem) dodatkowych elementów, system 

odpylania zostanie wykorzystany jako separacja powietrzna. 

d. Przesiewacz sitowy. - Przesiewacz sitowy jest urządzeniem ściśle 

współpracującym z młynem i separatorami, służy do rozdziału frakcji 

pod względem wielkości. Urządzenie to ma duże znaczenie w trakcie 

realizacji procesu i przyjętych założeń  technologicznych. 

Podstawowe parametry: 

- Min. szerokość 750 mm 

- Regulacja prędkości pracy  

- Wymienne sita  

Wybór konkretnych parametrów pracy i parametrów wielkości 

urządzenia uzależniony będzie od wyboru urządzeń zasadniczych 

(rozdrabnianie wstępne i młyn). 

e. Podajniki transportowe służą do połączenia poszczególnych 

urządzeń i systemów w ciąg technologiczny, są elementem 

załadunkowym i odbiorczym dla poszczególnych procesów 

technologicznych. Wybór konkretnych parametrów pracy i parametrów 

wielkości oraz typów urządzeń uzależniony będzie od wyboru 

urządzeń zasadniczych (rozdrabnianie wstępne i młyn). 

f. Separator magnetyczny pozwala dokonać separacji frakcji 

ferromagnetycznej od metali i stopów metali  nieżelaznych oraz frakcji 

niemetalicznej. Ponadto może służyć także do separacji w zakresie 

frakcji o różnych właściwościach ferromagnetycznych.  

Podstawowe parametry: 

- Separator o położeniu górnym nad taśmą, 

- Min. szerokość taśmy 750 mm, 

- Regulowana wysokość, 

- Regulowane pole elektromagnetyczne. 

g. Separator wiroprądowy niezbędny do procesu separacji i podziału 

frakcji metali i stopów  metali nieżelaznych. Urządzenie to zapewnia 

separacje wykorzystując różnice diamagnetyczne metali nieżelaznych, 
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urządzenie posiada dużą zdolność do specjalistycznej separacji co 

pozwala na realizowanie bardzo specjalistycznych procesów separacji.  

Podstawowe parametry: 

- Min. szerokość taśmy 750 mm, 

- Regulowana prędkość taśmy, 

- Regulacja natężenia wirującego pola elektromagnetycznego. 

h. Urządzenie samojezdne z chwytakiem zapewnia właściwe 

realizowanie procesów załadowczo-wyładowczych i procesów 

przeładunków międzyoperacyjnych, dozowania materiałów, 

przeładunków w buforach magazynowych i kontenerach. 

Podstawowe parametry: 

- Min. wysokość podnoszenia -8 m, 

- Min . udźwig 7 Mg, 

- Specjalistyczny chwytak do odpadowych metali. 

 

Przebieg procesu technologicznego 

 
Technologia składa się i zasadniczo możemy podzielić ją na dwa 

podstawowe procesy tj.: 
 

1. Rozdrobnienie i granulacja – proces ten realizowany będzie dwuetapowo : 
 
a. etap wstępnego rozdrobnienia - realizowany na urządzeniu zgniatającym z 

funkcja cięcia (popularnie nazywanym prasonożyca). Do tego etapu będzie 
kwalifikowany ZSEiE, którego rozmiary przekraczają długość 100 cm a 
szerokość i wysokość 40 cm . W wyniku tego procesu materiał podawany 
przerobowi (ZSEiE ) zostanie zgnieciony, a następnie pocięty na założone 
technologicznie (zależne od rodzaju materiału ) długości od 20 do 30 cm . 
 
Frakcja ta po wstępnym rozdrobnieniu zostanie poddana rozdrobnieniu 
właściwemu w młynie pierścieniowym. 
 
Połączenie procesu rozdrobnienia wstępnego (zgniatanie z funkcja cięcia) z 
rozdrobnieniem właściwym (młyn pierścieniowy) nastąpi poprzez 
zaprojektowany (wg własnych założeń technologicznych) układ podajnika 
taśmowego, połączonego konstrukcyjnie z sitem,  które dodatkowo sprzężone 
jest funkcjonalnie z systemem separacji powietrznej i filtracyjnej .    
 

b. etap rozdrobnienia właściwego, granulowania – realizowany będzie na 
urządzeniu nazywanym młynem pierścieniowym. Podstawową zaletą młyna 
pierścieniowego jest możliwość rozdrabniania złomu zespolonego i 
przygotowanie w odpowiedni sposób powstałej frakcji do separacji powietrznej 
połączonej z rozdziałem frakcji. W młynie pierścieniowym następuje otwieranie 
poszczególnych zespolonych struktur. Frakcje złomu zespolonego o otwartych 
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elementach zapewniają możliwość dokładniejszej separacji różnych metali, w 
szczególności  na separatorach powietrznych. 
 
 

2. Separacja i rozdział frakcji 
 
a. separacja powietrzna realizowana będzie poprzez odpowiednie zastosowanie 

instalacji wentylatorów odciągowych i połączenie tego układu z układem 
filtracyjnym.  

b. rozdział frakcji realizowany będzie poprzez użycie wibracyjnego przesiewacza 
sitowego.  

 
Układ ten, wraz systemem separacji powietrznej został opracowany wg 

własnych założeń technologicznych i konstrukcyjnych właścicieli spółki . Pozwoli on 
skutecznie separować frakcje pod względem właściwości wynikających z ciężaru 
właściwego poszczególnych cząstek rozdrobnionej frakcji, oraz dokonywać rozdział 
pod względem założonej i oczekiwanej wielkości frakcji. 
 

c. separacja magnetyczna realizowana będzie w wyniku zastosowania 
nadtaśmowego separatora magnetycznego , który dokonywał będzie separacji 
wynikającej z właściwości ferromagnetycznych poszczególnych cząstek frakcji. 

d. separacja wiroprądowa nazywana też separacją na silnikach linearnych , 
realizuje proces separacji  wykorzystując różnice diamagnetyczne metali 
nieżelaznych, urządzenie posiada    dużą zmienną ustawień technologicznych 
zapewniając tym samym realizacje bardzo specjalistycznej separacji.  

 
 

Wydajność całego ciągu technologicznego została zaplanowana na dokonanie 
mechanicznego przerobu ZSEiE w ilości od 1 do 2 Mg na godzinę, w zależności od 
rodzaju przerabianego ZSEiE. Do realizacji tej wydajności zostały dobrane 
podstawowe parametry techniczne poszczególnych urządzeń. 

 
Ponadto przedstawiona technologia nosi cechy technologii modułowej z 

możliwością zastosowania w kolejnych etapach inwestycyjnych separatorów 
czujnikowych typu elektromagnetycznego o bardzo dużej czułości wraz z technologią 
przetwarzania obrazów lub kamery skanującej o wysokiej rozdzielczości lub 
rentgenowskiej interferencji rentgenowskiej. 

 
Zastosowanie tej technologii pozwoli w sposób optymalny realizować proces 

mechanicznego przerobu ZSEiE , a  jej głównymi zaletami są: 

 rozdrobnienie odpadów zespolonych na wymagane frakcje połączone będzie w 
jednym procesie z otwarciem zamkniętych struktur materiałowych, 

 połączenie operacji separacji powietrznej (rozdział na frakcje lekkie i ciężkie) z 
rozdziałem mechanicznym na frakcje o różnych wymiarach, 

 tak uzyskane frakcje można poddać obróbce na separatorach magnetycznych i 
wiroprądowych w celu uzyskania klasyfikowanego złomu. 
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Innowacyjność rozwiązań technologicznych wynika : 
 
1. Z zastosowania własnych założeń zestawienia i doboru rozwiązań 

technologicznych polegających na: 

 zastosowanie młyna pierścieniowego w miejsce standardowych rozdrabniaczy 
typu strzępiarki nożowe lub młyna młotkowego, który współpracuje w ciągu 
technologicznym z urządzeniem zgniatającym z funkcją cięcia. Rozdrabniacze 
nożowe i młyny młotkowe w procesie rozdrabniana złomu zespolonego 
powodują zakleszczanie/zamykanie drobin metalu plastycznego/”miękkiego” 
jakim są metale nieżelazne głównie aluminium i miedź, na metalu mniej 
plastycznym/”twardym” jakim jest żelazo i jego stopy. Połączenie operacji 
rozdrobnienia wstępnego z rozdrabnianiem w młynie pierścieniowym 
zapewnia uzyskanie złomu otwartego tj. wymaganych nie zakleszczonych 
(zespolonych) frakcji , to zestawienie technologiczne pozwala skutecznie 
realizować proces rozdrobnienia przygotowując  gotową frakcję do separacji i 
rozdziału.  

 zastosowaniu separacji powietrznej w połączeniu z rozdziałem frakcji, system 
ten umożliwia separację frakcji lekkiej zarówno metalicznej jak i niemetalicznej 
od frakcji ciężkiej przy jednoczesnym podziale na założone i wymagane 
technologicznie wielkości frakcji. 
 

2. Z zastosowania własnych, opracowanych założeń technologicznych i 
konstrukcyjnych (są one elementami własnej technologii w formie 
nieopatentowanej wiedzy technicznej) do wytworzenia układu separacji 
połączonego z układem rozdziału frakcji .Rozwiązanie to pozwoli optymalnie i 
efektywnie realizować procesy separacji, ponieważ skutecznie przeprowadzenie 
separacji powietrznej i rozdziału frakcji, wpłynie korzystnie na realizowane w 
następnej kolejności procesy separacji magnetycznej i wiroprądowej. 
 

3. Z zastosowania własnych, opracowanych założeń technologicznych i 
konstrukcyjnych układu technologicznego zapewniającego połączenie procesu 
rozdrobnienia wstępnego (zgniatanie z funkcja cięcia) z rozdrobnieniem 
właściwym (młyn pierścieniowy). Układ ten składa się z podajnika taśmowego , 
połączonego konstrukcyjnie z sitem,  które dodatkowo sprzężone jest 
funkcjonalnie z systemem separacji powietrznej i filtracyjnej . 

 
Nowe procesy mechanicznego przerobu połączonego z systemami separacji 

realizowane będą poprzez następujące fazy technologiczne: 
 

1. Przyjęcie ZSEiE i jego kwalifikacja: 
Na teren zakładu przyjmowane będę wszystkie odpady zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Kwalifikacja do przerobu w zakładzie 
przetwarzania zużytego sprzętu odbywać się będzie w oparciu o karty przekazania 
odpadu, które  

 przyjęcie ZSEiE na teren zakładu będzie dokonywane po wcześniejszej 
ocenie formalnej dostawcy i dostarczanego odpadu, 
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 sprawdzenie skażenia promieniotwórczego oraz dokonanie ważenia- 
czynności te przeprowadzane będą  przy pomocy wagi najazdowej oraz 
stelaża  wyposażonego w bramkę denzometryczną,  

 ocena wstępna ZSEE i kwalifikacja do poszczególnych grup przerobowych 
objętych wyznaczonymi procesami przerobu,  

 magazynowanie ZSEiE do czasu skierowania do procesów przerobu odbywa 
się w kontenerach, 
 

2. Wstępna faza rozdrobnienia: 

 do fazy tej kwalifikowany będzie ZSEiE którego rozmiary przekraczają 
dł.100cm szer.i wysokość 40 cm 

 w fazie tej następuje w komorze proces zgniotu mający na celu zmniejszenie 
objętości, a następnie realizowany będzie proces cięcia na zadaną 
technologicznie wielkość. 
 
 

3. Faza rozdrobnienia właściwego : 

 do fazy tej kwalifikowany będzie ZSEiE po fazie wstępnego rozdrobnienia lub 
ZSEE o niedużych wymiarach np. małe AGD,  

 rozdrobnienie właściwe realizowane będzie przy użyciu młyna 
pierścieniowego,  

 w zależności od rodzaju materiału dobierane będą  parametry technologiczne 
procesu mielenia (grubość sita, obroty, ewentualnie kilkukrotne mielenie), 

 młyn posadowiony będzie wewnątrz hali, 
 

4. Separacja rozdrobnionej frakcji : 
a. separacja powietrzna realizowana będzie przez własną konstrukcję powstałą z 

systemu przesiewania i urządzeń z wentylatorami odciągowymi .Separacja 
powietrzna połączona będzie z urządzeniem filtracyjnym (odpylnią) dla 
zachowania wymogów ochrony środowiska. 

b. separacja magnetyczna – służy do odseparowania frakcji metalicznej 
wysokoferrytycznej, 

c. separacja za pomocą prądów wirowych – służy do separowania i rozdziału 
frakcji metalicznej niskoferrytycznej (metali nieżelaznych)  

d. procesy separacji realizowane będą w hali, 
  

5. Czynności przeładunkowe, załadowczo –wyładowcze : 

 realizowane specjalistycznymi urządzeniami samojezdnymi wyposażonymi w 
chwytaki, 

 magazynowanie i technologiczne bufory (w trakcie procesu przerobu) 
odbywać się będzie w kontenerach i wyznaczonych miejscach składowych.  
 
W wyniku realizacji nowych procesów mechanicznego przerobu ZSEE 

połączonego z separacją, powstaną przydatne do dalszego przerobu (recyklingu ) 
produkty spełniające wymogi jakościowych surowców wsadowych do produkcji. 
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Odzyskiwane będą metale nieżelazne (aluminium, miedź ,cyna i ich stopy) , 
metale ferromagnetyczne (stal i jej stopy) , tworzywa sztuczne (PP,PE,ABS ,PS) , 
szkło i inne. 

Odpady powstałe w wyniku procesów przerobu przekazane będą do 
specjalistycznych firm zajmujących się ich zagospodarowaniem. 
 

3.3.3 Ręczne przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

 

 Firma Hemarpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa planuje również prowadzić ręczne przetwarzanie zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego niezawierającego substancji niebezpiecznych na 

terenie zakładu zlokalizowanego po przeciwnej stronie ulicy Fabrycznej na działce 

59/22. Dla tego przedsięwzięcia prowadzone jest oddzielne postępowanie 

administracyjne. 

W skład instalacji wchodzą: 
 
Budynek murowany, parterowy, o powierzchni użytkowej około 1140  m2  .  
W budynku wydzielono następujące sektory: 
A - sektor przyjęć urządzeń – około 20 m2 

B - magazyn urządzeń – około 100 m2, - wyposażony w wagę, regały magazynowe i 
miejsce do ustawiania palet, pojemników, 
C - pomieszczenie demontażu  - 110 m2 - z wydzielonymi dwoma stanowiskami 
demontażu sprzętu, i magazynem części przeznaczonych do ponownego użycia o 
powierzchni około 30 m2 C-1  
D - magazyn wytworzonych odpadów o powierzchni około 100 m2   
 
Budynek jest wyposażony w instalację wodociągową,  elektryczną. 
 
W zakładzie przy działalności polegającej na zbieraniu i ręcznym przetwarzaniu 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego niezawierającego substancji 
niebezpiecznych pracować będą max 4 osoby przez 2 zmiany (2x8h) 5 dni w 
tygodniu. Zakład nie pracuje w nocy. 

Planowany przerób w zakładzie – max. 3600 Mg/rok odpadów. 

3.4 Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z 

funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia  

 
 
ETAP BUDOWY 
  
W czasie budowy i remontów  wystąpi emisja:  

 gazów i pyłu, powstających w czasie spalania paliw  w silnikach samochodów 
ciężarowych, maszyn.  
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 Odpadów 

 Ścieków bytowych. 

 Hałasu 
 

 Odpady 
 
Głównie na etapie realizacji inwestycji powstawać mogą następujące rodzaje 
odpadów:  

 odpady z remontów i przebudowy dróg - kod 17 01 81 w ilości ok. 50 Mg  

 żelazo i stal - kod 17 04 05 w ilości ok. 10 Mg  

 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 - kod 17 05 04  
w ilości ok. 50 Mg  

  zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu – kod odpadu 17 09 04 w  
ilości ok. 10 Mg.  

 
 

 Ścieki  
 
 W związku z realizacją (budową) przedsięwzięcia oraz zatrudnieniem 
pracowników powstaną ścieki bytowe.    
 Ścieki te będą posiadały stan i skład oraz parametry charakterystyczne dla 
ścieków pochodzących z bytowania ludzi.   
 Ścieki bytowe będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego i wywożone 
do oczyszczali ścieków. Ilość tych ścieków będzie zależała od ilości zatrudnionych 
przy budowie pracowników. 
 
 

 Powietrze 
 

W fazie budowy przedsięwzięcia największa intensywność gazów i pyłów do 

powietrza pochodzić będzie ze środków transportu i maszyn budowlanych. 

Wymienione emisje są typowe dla okresu budowy i  przemijają wraz z zakończeniem 

prac inwestycyjnych. Ograniczenie emisji w czasie prowadzenia budowy nastąpi 

poprzez dobór właściwego sprzętu i pojazdów oraz prawidłową ich eksploatację jak 

również p-przez prawidłową organizację pracy. 

 Hałas 
 
Faza budowy będzie składała się z następujących etapów: 

 prace ziemne, 

 prace budowlane, 

 prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. 
 
W związku z powyższym poziom hałasu, pochodzący: 
 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie Zakładu Przetwarzania 
Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego niezawierającego substancji niebezpiecznych na 
działkach nr ew. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48 , 2060/48, 

2062/48, 1975/97” 

 

 ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2013 r.  Strona 25 
 

a) od źródeł innych niż komunikacyjne  -  na teren zabudowy mieszkaniowej  nie 
powinien przekroczyć wartości: 
-  równoważny poziom dźwięku A dla pory dziennej  L eq T = 55 dB,  
-  równoważny poziom dźwięku A dla pory nocnej   L eq T = 45 dB. 
 
b) od źródeł komunikacyjnych  -  na teren zabudowy mieszkaniowej nie powinien  
przekroczyć wartości: 
-  równoważny poziom dźwięku A dla pory dziennej  L eq T = 60 dB,  
-  równoważny poziom dźwięku A dla pory nocnej   L eq T = 50 dB. 
 
 Stosowany sprzęt budowlany będzie charakteryzować się dobrym stanem 
technicznym. Dopuszczalną emisję hałasu określono Rozporządzeniem 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. Nr 263 poz. 2202), w tabeli poniżej przytoczono te wartości. 
 
Etap eksploatacji 

Faza eksploatacji będzie źródłem następujących emisji: 

 Emisja zanieczyszczeń do powietrza w związku z pracą maszyn i urządzeń 

technologicznych oraz spalin w związku z pracą pojazdów spalinowych. 

 Emisja hałasu w związku  z pracą maszyn i urządzeń technologicznych 

oraz spalin w związku z pracą pojazdów spalinowych. 

 Odpadów powstałych w wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia. 

 Ścieków bytowych oraz opadowych. 

Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania 

przedsięwzięcia znajdują się z rozdziale 7. 
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4 Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem 

przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną 

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

przyrody 

 

Analizowane przedsięwzięcie polegające na „Budowie Zakładu Przetwarzania 
Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego niezawierającego substancji 
niebezpiecznych na działkach nr ew. 2326/100, 2268/48,2269/48, 2059/48, 2054/48, 
2066/48, 2267/48,2060/48, 2062/48, 1975/97” w Kaletach realizowanego przez 
HEMARPOL Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę Komandytową w 
Kaletach, przy ul. Fabrycznej 2a znajduje się na terenie PSB i U (tereny działalności 
produkcyjnej, składów i baz tereny usług różnych tereny usług różnych).  

 

 Środowisko przyrodnicze 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody [Dz. U. z 

2008 r. nr 151, poz. 1220] ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym 
użytkowniku oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody tj.  

1. Dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów; 
2. Roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;  
3. Zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;  
4. Siedlisk przyrodniczych;  
5. Siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków 

roślin, zwierząt i grzybów;  
6. Tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków  roślin 

i zwierząt;  
7. Krajobrazu;  
8. Zieleni w miastach i wsiach;  
9. Zadrzewień.  

 
Celem ochrony przyrody zgodnie z ustawą jest:   

1. Utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;  
2. Zachowanie różnorodności biologicznej;  
3. Zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;  
4. Zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 

wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do 
właściwego stanu ochrony;  

5. Ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz 
zadrzewień;  

6. Utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników 
przyrody;  
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7. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez 
edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.  

 
  

Na projektowanym terenie nie występują wyżej wymienione składniki przyrody, 
gdyż jest to teren przemysłowy, trwale zagospodarowany, pozbawiony roślinności i 
siedlisk przyrodniczych. Analizowany obszar wyposażony jest jedynie pojedyncze 
krzewy ozdobne.  Budowa hali nie spowoduje ingerencji w świat roślin i zwierząt oraz 
nie zaburzy istniejącego przemysłowego krajobrazu przedmiotowego terenu. 

 
 Zgodnie z z w/w ustawą formami ochrony przyrody są: 

1. Rezerwaty przyrody;  
2. Parki krajobrazowe;  
3. Obszary chronionego krajobrazu;  
4. Obszary Natura 2000;  
5. Pomniki przyrody;  
6. Stanowiska dokumentacyjne;  
7. Użytki ekologiczne;  
8. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; 
9. Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

 
Projektowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w obrębie form ochrony 

przyrody w rozumieniu w/w ustawy. 
 

Ze względu na wartości przyrodnicze lub walory krajobrazowe na terenie Gminy  
Kalety ochronie podlegają pomniki przyrody ożywionej:  

a. dąb szypułkowy  - Kalety, ul. Lubliniecka 1, nr rej. 2/11, rozporządzenie 
nr 42/89 Wojewody Częstochowskiego z dnia 12.12.1989r. - 24/259,  

b. dąb szypułkowy, Kalety, ul. 3 Maja 44, nr rej. 2/12, rozporządzenie nr 
42/89 Wojewody Częstochowskiego z dnia 12.12.1989r. - 24/259,  

c. wierzba krucha, Kalety, ul. Dworcowa 1, nr rej. 2/13, rozporządzenie nr 
42/89 Wojewody Częstochowskiego z dnia 12.12.1989r. - 24/259,  

d. dąb szypułkowy, Nadleśnictwo Świerklaniec L. Lubocz, oddz. 29g, nr 
rej. 2/239, rozporządzenie nr 4/98 Wojewody Częstochowskiego z dnia 17.12.1998r. 
- 24/259.  

Względem ustanowionych pomników przyrody miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kalety ustala zakaz prowadzenia wszelkiej 
działalności, mogącej mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony oraz obowiązek 
prowadzenia prac ochronnych i pielęgnacyjnych.  

Ze względu na wartości przyrodnicze ochronie podlegają lasy ochronne.   
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Lokalizacja przedsięwzięcia nie koliduje z istniejącymi biocenozami. Zajmowany 

pod inwestycję obszar nie jest objęty żadną formą ochrony prawnej, nie występują tu 

chronione prawem rzadkie gatunki fauny czy też flory.   

Zakres oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do terenu należącego do 

Inwestora. 

4.1 Obszary Natura 2000 

 

Projektowane przedsięwzięcie nie leży ani nie będzie oddziaływać na obszar 
Natura 2000 jak również na obszary podlegające ochronie na podstawie ww. ustawy.  
Planowana inwestycja nie leży w żadnym obszarze należącym do Europejskiej Sieci 
ekologicznej Natura 2000 wymienionych w załączniku do I Dyrektywy Habitatowej 
(Siedliskowej) oraz Dyrektywy Ptasiej. Planowana inwestycja nie leży również  w 
bezpośrednim sąsiedztwie powyższych obszarów.    

 Najbliżej położony obszar Natura 2000 to zgłoszony przez rząd Polski  w 
2004r. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk - Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie (PLH 
240003). Typ Ostoi  B. Powierzchnia 3490.799 ha. i obejmuje swoim zasięgiem teren 
Tarnowskich Gór, Bytomia, Zbrosławic i Radzionkowa.   

Obszar ten stanowią wyrobiska podziemne po eksploatacji kruszców metali 
ciężkich (jaskinie nieudostępnione do zwiedzani). Jeden z największych systemów 
podziemnych na świecie. Wyrobiska powstawały od XII do XX wieku. Obecnie liczą 
ponad 300 km chodników oraz liczne komory i wybierki. Podziemia obejmują 5 
sztolni odwadniających, liczne szyby i odsłonięcia w kamieniołomach. Ponadto na 
powierzchni terenu w granicach ostoi występują "naturowe" siedliska (9130 i 91E0) i 
gatunki.  

Istniejący w podziemiach specyficzny mikroklimat i charakter terenu sprawia 
że w Podziemiach Tarnogórsko – Bytomskich znajduje się drugie co do wielkości  
zimowisko nietoperzy w Polsce. Stwierdzono występowanie 8 gatunków nietoperzy: 
mroczka późnego, nocka Brandta, gacka brunatnego, gacka szarego, nocka 
Natterera, nocka rudego,  nocka wąsatka i nocka dużego  –  gatunku wymienionego 
w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Jaskinie są zasiedlane również w okresie 
letnim.    

Najbliżej  położone od terenu inwestycji  znajdujące  się na tzw. Shadow List 
(lista cieni) a zgłoszone w 2006r. do obszarów NATURA 2000  przez organizacje 
pozarządowe są Lipienniki w Dąbrowie Górniczej (pow. 53,57 ha. Ostoja składa się z 
2 obszarów oddalonych od siebie o ok. 1km. Pierwszy o pow. 50,7ha obejmuje 
torfowisko Antoniów wraz z fragmentem otaczającego je kompleksu leśnego oraz ok. 
2 km odcinek doliny cieku. Obszar o dużym zróżnicowaniu siedliskowym z liczną 
reprezentacją  zbiorowisk roślinnych – torfowiska niskie i przejściowe, łąki wilgotne, 
zbiorowiska szuwarowe, lasy łęgowe, bory świeże i bagienne. Część torfowiska o 
powierzchni 3,09 ha objęto ochrona jako użytek ekologiczny „Bagna w Antoniowie”. 
Drugi obszar o pow. 10,5ha obejmuje torfowisko przejściowe wykształcone na 
obrzeżach sztucznego zbiornika wodnego Pogoria i powstałego wskutek zalania 
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wyeksploatowanego wyrobiska piasku. Torfowisko objęte  jest ochroną jako użytek 
ekologiczny „Młaki nad Pogorią I”. Obszar stanowi miejsca występowania wielu 
rzadkich gatunków roślin, a zwłaszcza storczyków. Druga pod względem  liczebności 
populacji  ostoja storczyka lipiennika Loeselaw Polsce południowej na krańcu 
zasięgu gatunku.  

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na obszar 
Natura 2000.  Stwierdzono to na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dn. 5.09.2007r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 [Dz. U. 
Nr 179, poz. 1275] oraz proponowana listą Specjalnej Ochrony Siedlisk w ramach 
listy rządowej i tzw. Shadow List (lista cieni)  -  listy obszarów proponowanych do 
objęcia w ramach sieci Natura 2000 zgłoszone  przez organizacje pozarządowe.   

  

4.2 Klimat 

 

Według podziału rolniczo-klimatycznego R. Gumińskiego obszar Powiatu 
Tarnogórskiego leży w regionie klimatycznym Wyżyny Krakowsko-częstochowskiej 
(Atlas Hydrologiczny Polski, IMGW 1987). Średnia roczna temperatura powietrza 
wynosi 7,5°C, natomiast średnia półrocza zimowego 5,0°C, letniego zaś 12,0°C. 
Średnie opady atmosferyczne wynoszą 707 mm, przy czym dla lat suchych średnie 
opady wynoszą 531 mm, natomiast dla lat mokrych 935 mm (IGO Katowice, 1997). 
Średnia suma opadów półrocza zimowego wynosi 240 mm, natomiast dla półrocza 
letniego ma wartość 467 mm. Parowanie terenowe wynosi średnio 73,5% wartości 
opadów atmosferycznych, czyli 520 mm rocznie. Średnia suma parowania w 
półroczu zimowym jest równa 120 mm, w półroczu letnim  zaś 400 mm. Średni czas 
trwania okresu wegetacyjnego wynosi 210÷220 dni,. Na analizowanym terenie 
przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie. 

4.3 Ochrona powietrza 

 

Na potrzeby przedmiotowego opracowania wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Katowicach, Delegatura w Częstochowie podaje aktualny stan jakości 
powietrza strefy śląskiej dla powiatu tarnogórskiego: 

Miejscowość  Stężenie w 2011 roku [μg/m
3
] 

PM10 SO2 NO2 Pb benzen 

Tarnowskie Gór, ul. Litewska 41 - - 0,043 - 

Tarnowskie Góry 41 16 26 0,066 5 

Ożarowice 32 12 16 0,041 2 

Krupski Młyn 28 7 10 0,040 2 
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4.4 Hałas 

 

Podstawowym źródłem hałasu w Kaletach  jest aktualnie ruch komunikacyjny: 
arterie komunikacji drogowej oraz linie komunikacji szynowej (kolej). Jest to 
odczuwalne szczególnie w  centrum  oraz osiedlach mieszkaniowych położonych 
przy głównych ciągach komunikacyjnych. 

 

4.5 Jakość wód podziemnych 

 

Jakość wód podziemnych  na terenie Kalet badana była w 2009 roku w ramach 
regionalnego monitoringu wód podziemnych (RMWP) przez Delegaturę WIOS w 
Częstochowie w punkcie nr T203/R Kalety. Badania wykazały, że w 2009r. w tym 
punkcie pomiarowym   były to wody II klasy.  Typ wody: HCO3 – SO4 – Ca – Mg.  

W związku ze stwierdzeniem, w ramach regionalnego monitoringu wód 
podziemnych, zanieczyszczenia  wód podziemnych utworów triasowych (GZWP -
330) trichloroetenem (TRI) i tetrachloroetenem (PER),których źródła nie udało się 
ustalić, w roku 2005 wprowadzono program badawczy trichloroetenu i 
tetrachloroetenu w powiecie tarnogórskim. 

 

W 2009  roku w rejonie Tarnowskich Gór kontynuowane były  badania wód 
podziemnych w 12 punktach, w tym w 2 punktach w ramach RMWP- 82/R Staszic i 
86/R Karchowice oraz w 4 punktach PT2a, PT4, PT6a, PT8  (monitoringu lokalnego 
Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji) i w 6 
punktach zlokalizowanych na terenie zakładów: Elektrocarbon, Chemet, Faser, 
Zakłady Mięsne „Wojtacha”, Tagor, PWiK. Stężenia trichloroetenu (TRI) w 2009 roku 
wahały się od 2,4 μg/l do 740 μg/l, natomiast stężenia tetrachloroetenu (PER) 
zmieniały  się w przedziale <0,01 μg/l do 290 μg/l. W stosunku do roku 2008 
obserwowany był spadek stężeń badanych substancji. W analizowanym okresie 
2005-2009  w przypadku stężeń trichloroetenu występował trend malejący, dla 
stężeń tetrachloroetenu nie można było określić trendów z uwagi na dużą zmienność  
w zakresie maksymalnych stężeń. 

4.6 Jakość wód powierzchniowych 

 
Monitoring wód prowadzony jest przez Państwową Inspekcję Ochrony 

Środowiska – Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.  Występowanie 
trichloroetylenu i tetra chloroetylenu obserwowano w punktach pomiarowych 
zlokalizowanych w Małej Panwi km 78,3 poniżej ujścia Stoły w Krupskim  Młynie  –  
zlewnia Małej Panwi. Badania ww. substancji  w wodach powierzchniowych 
prowadzone były w związku z ich występowaniem (w wysokich stężeniach) w 
wodach podziemnych w tym rejonie.  Źródło pochodzenia tych związków nie jest  
znane.  Stężenia trichloroetylenuw analizowanym  okresie wahały się Małej Panwi  
od <0,05 do 0,45 μg/l, stężenia  tetra chloroetylenu  w punktach pomiarowych Małej 
Panwi od <0,01 do 4,4 μg/l.  W latach 2007-2009 obserwowane stężenia kadmu  
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przekraczały wartość  graniczną dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych 
ustaloną na poziomie 1,5 μg Cd/l. W analizowanym okresie stężenia kadmu w Małej 
Panwi km 78,3 wahałysię od 0,1 do 23 μg Cd/l. Wartość graniczną dla dobrego stanu 
chemicznego  dla sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)piranu  ustalono na 
poziomie 0,002 μg/l. Przekroczenia wartości dopuszczalnych w przypadku 
omawianych WWA w2009 roku wystąpiły w  Małej Panwi w Krupskim Młynie.   
 

4.7 Warunki geotechniczne 

 

W strefie posadowienia i oddziaływania budowli na podłoże występują osady 
czwartorzędowe: pochodzenia antropogenicznego oraz wodnolodowcowe i 
zastoiskowe. 

Warunki posadowienia obiektów są zróżnicowane. Są one znacznie trudniejsze 
w południowo – wschodniej części działki ze względu na zaleganie warstwy utworów 
spoistych o niskich parametrach. 

Teren opracowania nie znajduje się na terenie eksploatacji górniczej. 

4.8 Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu 

oddziaływania przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie 

przepisów o ochroni zabytków i opiece nad zabytkami 

 

W bezpośrednim zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują zabytki 
chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
gdyż oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia ograniczy się do działek 
należących do Inwestora.  

Zgodnie z wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego dla 
projektowanych działek w sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia znajdują się 
następujące obszary chronione: 

1. Ochrony zespołów zabytkowych i układu urbanistycznego: 

 Centralna część Kalet 

 Zespół zabudowy d. fabryki celulozy i papieru w Kaletach  

 Zespół zabudowy wielorodzinnej przy ul. Fabrycznej w Kaletach 

  Zespół zabudowy mieszkaniowej po wschodniej stronie ul. Lublinieckiej 

 Zespół patronackiego osiedla fabryki przy ulicach Sobieskiego, chrobrego i 
łokietka 

  Zespół zabudowy osiedla przy ul. Gawlika w Kaletach 

 Pofabrykancki zespół rezydencjalno – mieszkaniowy w Kaletach przy ul. 
Konopnickiej 

 Zespół kościoła parafialnego z budynkiem plebanii przy ul. Ks. Rogowskiego 
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2. Obiekty zabytkowe: 

 Bliźniacza willa dyrektorów fabryki wraz z bud. Garażu, ul. Konopnickiej 1, 

 Ceglany budynek oficyny willi fabrykanckiej , ul. Konopnickiej 2, 

 Willa fabrykancka, ul. Konopnickiej 4, 

 2 budynki biurowe, ul. Powstańców Śląskich, 

 Budynki i komin fabryki celulozy oraz jej ogrodzenie od strony ul. Fabrycznej 

 Budynki mieszkalne, ul. Fabryczna 5 i 9, 

 Budynek mieszkalny, ul. Lubliniecka 16, 

 6 bliźniaczych budynków mieszkalnych, ul. Gawlika 2,4,6,8,10 i 12 

 Budynek mieszkalny, ul. Gawlika 14, 

  Budynek dworca kolejowego, 

 Budynek „harcówki’, ul. Gwoździa, 

 Szkoła, ul. 1 Maja 4,  

 Budynki mieszkalne ul. 1 Maja 2, 15, 21, 

 Budynki mieszkalne, ul. Żwirki i Wigury 3 i 5, 

 Drewniana chałupa z końca XIX wieku przy ul. Żwirki i Wigury 13, 

 Budynki mieszkalne ul. Ks. Drozdka 22, 30, 32. 

 Projektowane przedsięwzięcie polegające na Budowie Zakładu Przetwarzania 
Zużytego Sprzętu elektrycznego i elektronicznego niezawierającego substancji 
niebezpiecznych nie wpłynie negatywnie na wyżej wymienione zabytki. 
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5 Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 

niepodejmowania przedsięwzięcia  

  

Podjęcie decyzji o „wariancie zerowym” nie spowoduje zmian w dotychczasowym  
stanie środowiska na terenie działek,  na których planowane jest przedsięwzięcie.  

Niepodejmowanie przedsięwzięcia uniemożliwi wprowadzenie nowych 
technologii w zakresie prowadzenia odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (odpady o kodach 16 02 14, 16 02 16, 20 01 36).  

Ilość zatrudnionych osób pozostałby na niezmienionym poziomie.   

Wariant ten nie ma wpływu na obszar Natura 2000.   

6 Opis analizowanych wariantów z uzasadnieniem ich wyboru 
 

Planowane przedsięwzięcie  należy rozpatrywać w kilku wariantach:  
1) Wariant proponowany przez wnioskodawcę  
2) Wariant alternatywny 
3) Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

 

6.1 Opis wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz wariantu 

alternatywnego 

 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę polega na realizacji Budowie 

Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

niezawierającego substancji niebezpiecznych na działkach o nr 2326/100, 2268/48, 

2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48 , 2060/48, 2062/48, 1975/97 w 

Kaletach i obejmuje budowę hali produkcyjnej i wyposażenie jej w urządzenia do 

przerobu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Opis wariantu jest 

zgodny z opisem przedsięwzięcia znajdującym się w punkcie 3 Raportu. 

Wariant alternatywny przedsięwzięcia polega na posadowieniu prasonożycy  
obok wagi pomostowej w miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania jako 10.  

6.2 Opis wariantu najkorzystniejszego dla środowiska 

 

Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest wariant proponowany przez 
wnioskodawcę gdyż:  
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 dla przedmiotowego terenu jest obowiązujący plan zagospodarowania 
przestrzennego a planowana działalność jest zgodna z jego zapisami,  

 po przeprowadzeniu analizy wpływu przedsięwzięcia na środowisko  w oparciu 
o przyjęte dane i założenia technologiczne i lokalizacyjne projektowane 
przedsięwzięcie nie powoduje negatywnych skutków dla środowiska. 
Oddziaływanie przedsięwzięcia zamknie się w granicach działek należących 
do Inwestora. 

 

W Raporcie opisane zostało oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia w 

wariancie proponowanym przez wnioskodawcę.  
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7 Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko 

analizowanych wariantów, w tym również w przypadku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego 

transgranicznego  oddziaływania na środowisko 

7.1 Przewidywane oddziaływanie inwestycji na powietrze atmosferyczne 

7.1.1 Podstawa prawna 

 

1. Rozporządzeniem Rad Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213/2010 poz. 
1397 z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 
Dz. U. Nr 25/2008, poz. 150 z późn. zmianami). 

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

7.1.2 Cel i zakres opracowania 

 

Celem opracowania jest ocena oddziaływania projektowanego 

przedsięwzięcia polegającego na Budowie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego niezawierającego substancji niebezpiecznych na 

działkach nr ew. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48 , 

2060/48, 2062/48, 1975/97” w Kaletach na powietrze atmosferyczne.  

Analiza oddziaływania obejmuje emisje do powietrza na etapie budowy i 

realizacji projektowanego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem stanu istniejącego 

(skup i przerób złomu) oraz z uwzględnieniem ręcznego przetwarzania ZSEE 

niezawierającego substancji niebezpiecznych (planowana instalacja na działce 59/22 

– w zakładzie po przeciwnej stronie ul. Fabrycznej, dla której prowadzone jest 

odrębne postępowanie administracyjne). 

Zakres opracowania obejmuje charakterystykę źródeł i miejsc emisji, 

przewidywane rodzaje i wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza.  
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7.1.3 Charakterystyka przedmiotowego przedsięwzięcia ze względu na 

oddziaływania na powietrze atmosferyczne 

 

Projektowane przedsięwzięcie polega na Budowie Zakładu Przetwarzania 

Zużytego Sprzętu elektrycznego i elektronicznego niezawierającego substancji 

niebezpiecznych na działkach nr ew. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 

2066/48, 2267/48, 2060/48, 2062/48, 1975/97” w Kaletach, którego działalność 

polegać będzie funkcjonowaniu w nowo projektowanej hali zakładu przetwarzania 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie zawierającego substancji 

niebezpiecznych. 

Skup i przerób złomu stalowego 

 Budynek nr 5 

W hali odbywa się proces przerobu złomu stalowego w następujących 
urządzeniach: 

 Młyn rozdrabniający o wydajności 500 kg/h 

 Rozdrabniacz ELDAN (wydajność 300 kg/h) 

 Granulator  

 Separator 

Młyn rozdrabniający i rozdrabniacz podłączone są systemem rurociągów do 
instalacji odpylającej zakończonej cyklonem. Wydajność wentylatora – 2500 m3/h. 
Zapylone  powietrze jest oczyszczane w cyklonie, a następnie zawracane na halę 
(brak wylotu na zewnątrz hali – brak emisji do powietrza atmosferycznego). 

Granulator i separator systemem rurociągów są podłączone do instalacji 
odpylającej zakończonej filtrem workowym o skuteczności odpylania ok 99,9 %. 
(oświadczenie producenta w załączniku nr 6) Wydajność wentylatora – 10000 m3/h. 
Odpylone powietrze w 20 % zawracane jest na halę, natomiast w 80 % zawracane 
do granulatora w celu podbijania materiału granulowanego. (brak wylotu na zewnątrz 
hali – brak emisji do powietrza atmosferycznego). 

Działalność istniejąca nie będzie źródłem emisji do powietrza, gdyż 
oczyszczane w instalacjach odpylających powietrze będzie zawracane do hali 
(budynek nr 5) lub wykorzystywane w procesie produkcyjnym. (brak emitora) 

Hala nr 6 podzielona jest na dwie części.  

W części 6a znajduje się 1 stanowisko do spawania i 1 stanowisko do szlifowania. 

Brak miejscowych odciągów. Hala wyposażona w ogólną wentylację grawitacyjną.  – 

brak emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
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W części 6b znajduje się warsztat samochodowy, w którym odbywa się wymiana 

oleju w samochodach i drobne naprawy. W tej części znajduje się również magazyn 

części samochodowych. Brak emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Budynek nr 7 – magazyn 

Hala nr 8 i 9 – wynajmowane przez inne podmioty pod magazyny. 

Projektowane przedsięwzięcie 

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza w przypadku przedmiotowego 

przedsięwzięcia jest proces produkcyjny odbywający się w nowoprojektowanej hali. 

Projektowane przedsięwzięcie może oddziaływać na powietrze atmosferyczne 

ze względu na emisję pyłów w związku z pracą urządzeń do przerobu odpadów  

(zużytego sprzętu eklektycznego i elektronicznego). 

Do urządzeń, które emitują zanieczyszczenia pyłowe należeć będą: 

a. Młyn pierścieniowy umożliwia on właściwy proces rozdrobnienia 

wszelkich elementów scalonych i zespolonych, pozwoli przygotować 

właściwą wielkość frakcji do procesów separacji. Jego główna zaletą 

jest fakt że w odróżnieniu od innych technik rozdrabniania (młyny 

kulowe, nożowe) nie powoduje zakleszczania/zamykania struktur 

materiałowych tj. materiału twardego (nie plastyczny) w miękkim 

(plastyczny) co szczególnie występuje w przypadku scalonej 

mieszaniny metali żelaznych i nieżelaznych. W procesie rozdrobnienia 

przy użyciu tego urządzenia następuje otwarcie struktur materiałowych 

co daje w kolejnych procesach separacji bardzo dobre efekty końcowe. 

b. System separacji wraz z odpylnią, pozwala wyseparować lekką 

frakcję niemetaliczną z rozdrobnionej mieszaniny, ponadto odpylnia 

pozwala realizować proces separacji z zachowaniem zasad ochrony 

środowiska. Urządzenie to stanowić będzie element konieczny do 

procesu rozdrobnienia (młyn pierścieniowy), ponadto poprzez 

wytworzenie (wg. Projektów wykonawczych, które zostaną opracowane 

z technologiem) dodatkowych elementów, system odpylania zostanie 

wykorzystany jako separacja powietrzna. 

c. Przesiewacz sitowy. - Przesiewacz sitowy jest urządzeniem ściśle 

współpracującym z młynem i separatorami, służy do rozdziału frakcji 

pod względem wielkości. Urządzenie to ma duże znaczenie w trakcie 

realizacji procesu i przyjętych założeń  technologicznych. 

Wybór konkretnych parametrów pracy i parametrów wielkości 

urządzenia uzależniony będzie od wyboru urządzeń zasadniczych 

(rozdrabnianie wstępne i młyn). 
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d. Separator magnetyczny pozwala dokonać separacji frakcji 

ferromagnetycznej od metali i stopów metali  nieżelaznych oraz frakcji 

niemetalicznej. Ponadto może służyć także do separacji w zakresie 

frakcji o różnych właściwościach ferromagnetycznych.  

e. Separator wiroprądowy niezbędny do procesu separacji i podziału 

frakcji metali i stopów  metali nieżelaznych. Urządzenie to zapewnia 

separacje wykorzystując różnice diamagnetyczne metali nieżelaznych, 

urządzenie posiada dużą zdolność do specjalistycznej separacji co 

pozwala na realizowanie bardzo specjalistycznych procesów separacji.  

 
 
Wyżej wymienione urządzenia znajdować się będą w projektowanej hali. 
 
Odpylanie 
 

Wyżej wymienione urządzenia znajdujące się w nowoprojektowanej hali będą 
ujęte systemem rurociągów we wspólny systemem odpylania wyposażony w 
wysokociśnieniowy filtr workowy oczyszczany strumieniami powietrza w sposób 
pulsacyjny. 
 

Układ filtra zawiera dmuchawę odciągową i kompresor.  
Stopień emisji pyłu za filtrem wynosi max. 10 mg/m3, przepływ powietrza 

wynosi 10 000 m3/h, czas pracy 1960 h/a. Zapylone powietrze odprowadzane będzie 
na zewnątrz hali emitorem nr 1 E1. Wysokość emitora od poziomu terenu 14 m, 
średnica wylotu Ø 1.000 mm, wylot jest otwarty pionowy. W zależności od składu pył 
będzie przerobiony w Zakładzie lub przekazany do odzysku innym 
wyspecjalizowanym firmom.  

Hala będzie nie ogrzewana. W przyszłości Inwestor planuje zainwestować w 

ogniwa fotowoltaiczne, których użytkowanie nie powoduje emisja zanieczyszczeń do 

powietrza.  

Ręczne przetwarzanie ZSEE (bez Sub. Nieb.) na działce 59/22 

W instalacji do ręcznego przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (niezawierającego substancji niebezpiecznych) nie będzie 
występowała zorganizowana emisja pyłów i gazów do powietrza.  

Procesy odbywające się w hali czyli demontaż zużytego sprzętu  elektycznego 
i elektronicznego nie będzie źródłem gazów lub pyłów do powietrza. Demontaż 
odbywać się będzie za pomocą prostych narzędzi szlifierki kątowej, wiertarki, noży 
elektrycznych. 

 Hala demontażu wyposażona będzie w wentylatory wyciągowe, których 
zadaniem będzie poprawa warunków klimatycznych w jej wnętrzu. 

 Hala nie będzie posiadała własnego źródła ciepła i nie przewiduje się 
ogrzewania budynku. 
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 Emisja pyłów i gazów do powietrza związana z pracą środków transportu tj. 

samochodów ciężarowych przywożących ZSEIE i wywożących wytworzone odpady 

oraz wózków widłowych transportujących odpady na terenie zakładu - ma charakter 

niezorganizowany. Maksymalna ilość samochodów przyjeżdżających w ciągu 1 dnia 

(w godzinach 6.00-22.00) ze zużytym sprzętem wynosi  3. Dodatkowo należy 

uwzględnić maksymalnie 3 samochodów dziennie wywożących wytworzone w 

wyniku rozbiórki sprzętu odpady np. złom stalowy.  

 

7.1.4 Wartości normatywne  

 

Przyjęto wartości odniesienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w 
powietrzu (Dz. U. Nr 16/2010, poz. 87). 

Wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju oraz 
okresy, dla których uśrednione są wartości odniesienia z wyłączeniem obszarów 
ochrony uzdrowiskowej. 

 

Tabela 1 Wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju oraz okresy, dla 
których uśrednione są wartości odniesienia z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej. 

lp. Nazwa substancji Oznaczenie 
numeryczne 

Wartości odniesienia w (mg/m3  ) 
uśrednione dla okresu 

1 godziny Roku 
kalendarzowego 

137 Pył zawieszony PM10 - 280 40 

 

Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy 
substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania 
wartości D

1
 przez stężenie uśrednione dla 1 godziny jest większa niż 0,274 % czasu 

w roku przypadku dwutlenku siarki, a 0,2 % czasu w roku dla pozostałych substancji. 

 

7.1.5 Źródła emisji j i emitory 

 

A. Etap budowy 

 Niezorganizowane emisja zanieczyszczeń pochodzących z maszyn 

budowlanych i pojazdów:  

 Do obliczeń przyjęto domyślne wskaźniki emisji zaadoptowane z 

holenderskiego modelu Car International (Calculation of Air Pollution from Traffic 

INTERNATIONAL) opracowanego przez TNO Environmental Sciences, przy bliskiej 
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współpracy z RIVM National Institute of Public Health and the Environment z 

Holandii.  

 Model ten, stworzony na bazie analiz danych pomiarowych, oblicza 

średnioroczne stężenia i percentyle z danych wyjściowych dla układów ruchu 

ulicznego i ulic. CAR zaprojektowany, jako program bardzo łatwy w użyciu, jest 

stosowany w wielu sytuacjach, a wiarygodność jego wyników była w Holandii 

wielokrotnie potwierdzona za pomocą pomiarów. Emisja wyznaczana jest przy 

uwzględnieniu rozbicia na dwie grupy pojazdów: 

 samochody ciężarowe (powyżej 3500 kg) i autobusy, 
 samochody osobowe. 

 

 Dla każdej z grup istnieje możliwość wprowadzenia współczynników emisji 

dla czterech kategorii prędkości. 

 Zakłada się pracę oraz wjazd i wyjazd max około 2 maszyn i 2 pojazdów 

ciężarowych dziennie. Obliczenia wykonano, przy założeniu, że każdy z 

samochodów na włączonym silniku będzie pracował lub przebywał na terenie około 

średnio 30 min i przebędzie trasę max około 0,5 km: 

 
Emisja tlenku węgla (CO) 
Typ pojazdu:   ciężarowy 
Liczba pojazdów:  4 [pojazdów/dobę] 
Prędkość pojazdu:  19 [km/h] 
Czas pracy:   2 [h/dobę] 
Przejechana droga:  0,5 [km] 
Wskaźnik emisji:  12,2 [g/km/pojazd]  
Wielkość emisji: 

ECO = 12,2 [g/km/pojazd] * 0,5 [km] * 4 [pojazdów/dobę] = 24,4 [g/dobę] 
ECO = 0,0122 [kg/h] 

Emisja tlenków azotu (NOx) 
Typ pojazdu:   ciężarowy 
Liczba pojazdów:  4 [pojazdów/dobę] 
Prędkość pojazdu:  19 [km/h] 
Czas pracy:   2 [h/dobę] 
Przejechana droga:  0,5 [km] 
Wskaźnik emisji:  14,7 [g/km/pojazd]  
Wielkość emisji 

ENOx = 14,7 [g/km/pojazd] * 0,5 [km] * 4 [pojazdów/dobę]= 29,4 [g/dobę] 
ENOx = 0,0147 [kg/h] 

Emisja benzenu 
Typ pojazdu:   ciężarowy 
Liczba pojazdów:  4 [pojazdów/dobę] 
Prędkość pojazdu:  19 [km/h] 
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Czas pracy:   2 [h/dobę] 
Przejechana droga:  0,5 [km] 
Wskaźnik emisji:  0,079 [g/km/pojazd]  
Wielkość emisji 

EB = 0,079 [g/km/pojazd] * 0,5 [km] * 4 [pojazdów/dobę]= 0,158 [g/dobę] 
EB = 0,000079 [kg/h] 

 
Emisja ołowiu 
Typ pojazdu:   ciężarowy 
Liczba pojazdów:  4 [pojazdów/dobę] 
Prędkość pojazdu:  19 [km/h] 
Czas pracy:   2 [h/dobę] 
Przejechana droga:  0,5 [km] 
Wskaźnik emisji:  0,0 [g/km/pojazd]  
Wielkość emisji 

EPb = 0,0 [g/km/pojazd] * 0,5 [km] * 2 [pojazdów/dobę]= 0,00 [g/dobę] 
EPb = 0,0 [kg/h] 

Emisja sadzy 
Typ pojazdu:   ciężarowy 
Liczba pojazdów:  4 [pojazdów/dobę] 
Prędkość pojazdu:  19 [km/h] 
Czas pracy:   2 [h/doba] 
Przejechana droga:  0,5 [km] 
Wskaźnik emisji:  0,8 [g/km/pojazd]  
Wielkość emisji 

ES = 0,8 [g/km/pojazd] * 0,5 [km] * 4 [pojazdów/dobę] = 1,6 [g/dobę] 
ES = 0,0008 [kg/h] 

 
Jak widać z powyższych szacunków emisji na etapie realizacji wpływ emisji 

zanieczyszczeń do powietrza jest pomijalny z uwagi na nieznaczny jej zasięg oraz 
uciążliwość dla środowiska. 
 

B. Etap  funkcjonowania 

Emisja niezorganizowana 

 Niezorganizowana emisja zanieczyszczeń spalinowych pochodzących z 

samochodów ciężarowych przywożących odpady do przerobu.  

 W obliczeniach uwzględniono samochody ciężarowe dowożące zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny do projektowanego przedsięwzięcia (6 szt.) oraz złom 

stalowy do istniejącej instalacji do przerobu złomu stalowego (4 szt. ) jak również 

samochodu dowożące ZSEIE do instalacji do ręcznego przetwarzania na działce 

59/22 (6).  

 Do obliczeń przyjęto domyślne wskaźniki emisji zaadoptowane z 

holenderskiego modelu Car International (Calculation of Air Pollution from Traffic 
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INTERNATIONAL) opracowanego przez TNO Environmental Sciences, przy bliskiej 

współpracy z RIVM National Institute of Public Health and the Environment z 

Holandii.  

 Model ten, stworzony na bazie analiz danych pomiarowych, oblicza 

średnioroczne stężenia i percentyle z danych wyjściowych dla układów ruchu 

ulicznego i ulic. CAR zaprojektowany, jako program bardzo łatwy w użyciu, jest 

stosowany w wielu sytuacjach, a wiarygodność jego wyników była w Holandii 

wielokrotnie potwierdzona za pomocą pomiarów. Emisja wyznaczana jest przy 

uwzględnieniu rozbicia na dwie grupy pojazdów: 

 samochody ciężarowe (powyżej 3500 kg) i autobusy, 
 samochody osobowe. 

 

 Dla każdej z grup istnieje możliwość wprowadzenia współczynników emisji 

dla czterech kategorii prędkości. 

 Zakłada się pracę oraz wjazd i wyjazd max 16 samochodów ciężarowych 

dziennie (10 samochodów wjeżdżać będzie na teren działki 2326/100, i 6 

samochodów na teren działki 59/22). Obliczenia wykonano, przy założeniu, że każdy 

z samochodów na włączonym silniku będzie pracował lub przebywał na terenie około 

średnio 30 min i przebędzie trasę max około 0,5 km: 

 
Emisja tlenku węgla (CO) 
Typ pojazdu:   ciężarowy 
Liczba pojazdów:  16 [pojazdów/dobę] 
Prędkość pojazdu:  19 [km/h] 
Czas pracy:   8 [h/dobę] 
Przejechana droga:  0,5 [km] 
Wskaźnik emisji:  12,2 [g/km/pojazd]  
Wielkość emisji: 

 
ECO = 12,2 [g/km/pojazd] * 0,5 [km] * 16 [pojazdów/dobę] = 97,6 [g/dobę] 

ECO = 0,0122 [kg/h] 
Emisja tlenków azotu (NOx) 
Typ pojazdu:   ciężarowy 
Liczba pojazdów:  16 [pojazdów/dobę] 
Prędkość pojazdu:  19 [km/h] 
Czas pracy:   8 [h/dobę] 
Przejechana droga:  0,5 [km] 
Wskaźnik emisji:  14,7 [g/km/pojazd]  
Wielkość emisji 

ENOx = 14,7 [g/km/pojazd] * 0,5 [km] * 16 [pojazdów/dobę]= 117,6 [g/dobę] 
ENOx = 0,0147 [kg/h] 
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Emisja benzenu 
Typ pojazdu:   ciężarowy 
Liczba pojazdów:  16 [pojazdów/dobę] 
Prędkość pojazdu:  19 [km/h] 
Czas pracy:   8 [h/dobę] 
Przejechana droga:  0,5 [km] 
Wskaźnik emisji:  0,079 [g/km/pojazd]  
Wielkość emisji 

EB = 0,079 [g/km/pojazd] * 0,5 [km] * 16 [pojazdów/dobę]= 0,632 [g/dobę] 
EB = 0,000079 [kg/h] 

Emisja ołowiu 
Typ pojazdu:   ciężarowy 
Liczba pojazdów:  16 [pojazdów/dobę] 
Prędkość pojazdu:  19 [km/h] 
Czas pracy:   8 [h/dobę] 
Przejechana droga:  0,5 [km] 
Wskaźnik emisji:  0,0 [g/km/pojazd]  
Wielkość emisji 

EPb = 0,0 [g/km/pojazd] * 0,5 [km] * 16 [pojazdów/dobę]= 0,00 [g/dobę] 
EPb = 0,0 [kg/h] 

Emisja sadzy 
Typ pojazdu:   ciężarowy 
Liczba pojazdów:  16 [pojazdów/dobę] 
Prędkość pojazdu:  19 [km/h] 
Czas pracy:   8 [h/doba] 
Przejechana droga:  0,5 [km] 
Wskaźnik emisji:  0,8 [g/km/pojazd]  
Wielkość emisji 

ES = 0,8 [g/km/pojazd] * 0,5 [km] * 16 [pojazdów/dobę] = 6,4 [g/dobę] 
ES = 0,0008 [kg/h] 

 
Jak widać z powyższych szacunków emisji na etapie realizacji wpływ emisji 

zanieczyszczeń do powietrza jest pomijalny z uwagi na nieznaczny jej zasięg oraz 
uciążliwość dla środowiska. 
 

Emisja zorganizowania 

 Emitor nr 1      E1 – otwarty, h = 14,0 h, d = 1,00 m 

Źródła emisji: 

 linia przerobu odpadów w hali 

czas pracy i prędkość wylotu i temperatura spalin: 

 t= 1960 h/a   v= 3,5 m/s   T = 293 K 
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Redukcja 

Urządzenia emitujące pył znajdujące się w nowoprojektowanej hali będą ujęte 
systemem rurociągów we wspólny systemem odpylania wyposażony w 
wysokociśnieniowy filtr workowy oczyszczany strumieniami powietrza w sposób 
pulsacyjny.  

Układ filtra zawiera dmuchawę odciągową i kompresor.  
 
Stopień emisji pyłu za filtrem wynosi max. 10 mg/m3, przepływ powietrza 

wynosi 10 000 m3/h, czas pracy 1960 h/a.  
 

Emisja Biorąc pod uwagę zakładaną emisją pyłu za filtrem oraz przepływ powietrza 

emisja pyłu PM 10 będzie wynosić: 

Emisja pyłu PM10 – 0,1 kg/h 

Emisja pyłu PM 10 roczna  - 196 kg/a 

Emisja pyłu ogółem  - 0,1 kg/h 

 

7.1.6 Obliczenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu 

 
Założenia do obliczeń 
 
 Obliczenia zostały przeprowadzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych  substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16/2010 r. poz. 87). 

Do obliczeń przyjęto : 

- maksymalny współczynnik  aerodynamicznej szorstkości terenu  zo = 1 m, 

- różę wiatrów ze stacji meteorologicznej w Częstochowie,  

- układ współrzędnych o osi X skierowanej w kierunku wschodnim, a osi Y w 
kierunku północnym, 

- środek ciężkości zakładu (środek ciężkości względem emisji) stanowi punkt o 
współrzędnych  X = 0 m, Y = 0 m. 

 
Zastosowany program obliczeniowy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w 

powietrzu EK100W i zawarte w nim algorytmy są zgodne z referencyjną metodyką 
modelowania poziomów substancji w powietrzu zawartą w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia MŚ z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia (Dz. U. Nr 
16/2010, poz.87). 
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Stężenia maksymalne, zasięg ich występowania, zakres obliczeń 
 

Obliczone maksymalne stężenia w powietrzu jakie wystąpią w wyniku emisji z 
analizowanych emitorów, odległość ich występowania od emitora oraz wymagany 
zakres obliczeń zestawiono poniżej. 

Stężenia maksymalne i wymagany zakres obliczeń: 
 

 

Substancja Stężenie Zakres obliczeń 

lp. nazwa Smm 0,1 D1 pełny skrócony 

  g/m
3 

g/m
3   

137 Pył zawieszony PM10 5,278 28,00   

Uwaga: 

 - wymagany zakres obliczeń dla danej substancji 

 
Xmm stężenia maksymalnego występuje w odległości 60,5 m od emitora E1. 

W zasięgu 30 × Xmm = 30 × 82,18 = 1815 m od emitora nie występują obszary 
ochrony uzdrowiskowej. 

W zasięgu 10 × h = 10 × 14 = 140 m od najwyższego emitora występuje 
zabudowa mieszkalna. 
 

Zakres skrócony oznacza iż stężenie pyłu zawieszonego nie przekracza 10% 
wartości odniesienia dla tego zanieczyszczenia i nie ma konieczności 
przeprowadzania dalszych obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.  

 

7.1.7 Wnioski 

 

Rozwiązania techniczne i technologiczne projektowanego przedsięwzięcia 
polegającego na budowie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego niezawierającego substancji niebezpiecznych w Kaletach  
oddziaływają na powietrze atmosferyczne w zakresie emisji zorganizowanej z linii do 
przerobu odpadów.  Jak widać z obliczeń oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko emisja substancji z powyższego źródła nie powoduje przekroczeń 10 % 
wartości odniesienia poza terenem przedsięwzięcia, pod warunkiem zastosowania 
rozwiązań technicznych opisanych w niniejszym opracowaniu. 

Oddziaływanie skumulowane 

Jedynie nowobudowany zakład przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego niezawierającego substancji niebezpiecznych na działce 2326/100 
oddziaływane na środowisko w zakresie zorganizowanej emisji pyłu do powietrza. 
Przerób złomu stalowego oraz ręczne przetwarzanie ZSEIE nie zawierającego sub. 
nieb. nie są źródłem pyłów do powietrza. 
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7.2 Przewidywane oddziaływanie na środowisko inwestycji ze względu 

na emisję hałasu projektowanego przedsięwzięcia 

7.2.1 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku i lokalizacja planowanego 

 przedsięwzięcia 

 

Dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów o określonym charakterze 
zagospodarowania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 
października 2012r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku /DZ. 
U. poz. 1109/. 

Dotyczy ono wartości równoważnego poziomu hałasu w środowisku, 
występującego dla przedziału czasu odniesienia równego 8-miu najmniej korzystnym 
godzinom dnia kolejno po sobie następującym (tzn. pomiędzy godziną 600 i 2200) i w 
przedziale czasu odniesienia równym jednej najmniej korzystnej godzinie nocy (tj. 
pomiędzy godziną 2200 i 600). Poziom hałasu przenikającego na tereny chronione, w 
żadnym miejscu takiego terenu nie powinien przekraczać wartości dopuszczalnej, 
określonej w rozporządzeniu. 

Celem tej części niniejszego opracowania jest oznaczenie wpływu na stan 
środowiska akustycznego planowanego przedsięwzięcia pt. „Budowie Zakładu 
Przetwarzania Zużytego Sprzętu elektrycznego i elektronicznego niezawierającego 
substancji niebezpiecznych na działkach nr ew. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 
2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48, 2060/48, 2062/48, 1975/97”w Kaletach. 

Opracowanie obejmuje swym zakresem charakterystykę obiektów pod 
względem emisji hałasu do środowiska zewnętrznego, jego lokalizację oraz ocenę 
stopnia uciążliwości, zawiera określenie oddziaływania akustycznego 
powodowanego pracą urządzeń zakładu. 

Według pisma WSiRG.6727.1.25.2012.MG Burmistrza Miasta Kalety z dnia 
2.04.2012, przedmiotowe tereny mają przeznaczenie wg symboli: 

- działka 2326/100 oznaczona symbolem 1P, S, B, 1U11, 4U_3 

- działka 2268/48 oznaczona symbolem 1P, S, B2, 4U_3 

- działka 2269/48 oznaczona symbolem 4U_3 

- działka 2259/48 oznaczona symbolem  

- działka 2254/48 oznaczona symbolem 1P, S, B2 

- działka 2066/48 oznaczona symbolem 4U_3 

- działka 2267/48 oznaczona symbolem 4U_3 

- działka 2060/48 oznaczona symbolem 2KDZ3 

- działka 2062/48 oznaczona symbolem 2KDZ3 

- działka 1975/97 oznaczona symbolem 3KDL3 
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zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Kalety przyjętym uchwalą Rady Miejskiej w Kaletach Nr 102/X1I/2011 z dnia 1 
grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ 
Kalety-Zachód" (Dz. Urz. Woj. Sl. z dnia 26 stycznia 2012 roku, poz. 527) symbole 
oznaczają przynależność do terenów: 

- P, S, B  – tereny działalności produkcyjnej, składów i baz  

- U – tereny usług 

- KDL – tereny dróg lokalnych. 

- KDZ – tereny dróg zbiorcyzch. 

Działki Inwestora przylegają do: 

 po płn. i płn-zach. stronie do dróg publicznych o znacznym natężeniu ruchu 
kołowego, dalej na płn. za drogą stoją domy mieszkalne jednorodzinne 

 na wsch. do drogi o znacznym natężeniu ruchu kołowego, za drogą leżą 
tereny niezabudowane 

 po płd.–wsch. stronie do drogi o znacznym natężeniu ruchu drogowego i dalej 
na płn.-wsch. do terenów o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej 

 po płd. stronie do terenów o zabudowie przemysłowej, 

 po zach. stronie do drogi publicznej o znacznym natężeniu ruchu drogowego i 
dalej na zach. do terenów o zabudowie infrastruktury kolejowej, dalej za torami 
na głębokości ponad 200 m leży teren nie zabudowany.  

Tereny chronione, czyli najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i wielorodzinnej, leżą za drogami po płn. i płd. wsch. stronie od 
przedmiotowych terenów. 

W analizie przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem MŚ, /DZ. U. 2007. Nr 120. poz. 
826/, dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A 
dla terenów chronionych, tzn. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, i 
tereny zabudowy wielorodzinnej: 

 50 i 55 dB – dla pory dnia, 

 40 i 45 dB – dla pory nocy. 
 

7.2.2 Charakterystyka obiektu pod względem akustycznym 

 

Planowane przedsięwzięcie mające wpływ na emisję hałasu do środowiska, 
polegające na „Budowie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego niezawierającego substancji niebezpiecznych, znajduje się na 
terenie przemysłowym w otoczeniu ulic – dróg lokalnych, czynnych zakładów i 
obiektów przemysłowych. Po stronie płd. jest zakład Hemarpol SJ. należąca do 
inwestora, po stronie zach. znajduje się zabudowa z czynną infrastrukturą do 
przeładunków towarów należące do kolei PKP. Teren przedmiotowej inwestycji 
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wyodrębniono z terenu zlikwidowanych Kaletańskich Zakładów Celulozowo-
Papierniczych,  

Na terenie planowanego przedsięwzięcia wyodrębniono następujące istniejące i 
projektowane obiekty zagospodarowania terenu: 

 budynki magazynowe  

 budynki zaplecza technicznego 

 waga samochodowa 

 place składowania złomu 

 wewnętrzne drogi dojazdowe 

 hala produkcyjna – projektowana 

 instalacja technologiczna na placu 
 

Źródłami hałasu będą: czynna instalacja do przerobu złomu poza halą, instalacja w 
hali produkcyjnej, oraz pojazdy samochodowe, urządzenia samojezdne z 
chwytakiem.  

Zakład będzie czynny przez 1 zmianę w porze dnia, w porze nocy zakład jest 
nieczynny. 

 

7.2.3  Źródła hałasu 

  

Źródłami hałasu na terenie planowanego przedsięwzięcia będą źródła stacjonarne i 
źródła ruchome. W tabelach jak niżej zestawiono elementy instalacji jako stacjonarne 
źródła hałasu i ich charakterystykę. 

Elementy instalacji, ich lokalizacja, czas pracy i moce akustyczne. 

 

oznaczenie 
źródła 

nazwa źródła charakterystyka instalacji 

czas pracy  

instalacji na 
dobę 

Moc 
akustyczna, lub 

równoważny 
poziom hałasu 

dB(A) 

6 

hala 

produkcyjna  

nr 6 

Instalacja do wstępnego 
rozdrabniania   

8 godz. 85 Instalacja do właściwego 
rozdrabniania   

Instalacja do separacji 
rozdrobnionej frakcji   

3, 3, 2, 1 

budynki 
zaplecza 

technicznego 
nr3, nr3, nr2, 

nr1 

maszyny i urządzenia  8 godz. 85, 70 

5, 4  
budynki 

magazynowe 
nr5, nr4  

maszyny i urządzenia 8 godz. 85 
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prn prasonożyca prasonożyca 3godz. 85 

 

Źródła ruchome to: 

- samochody ciężarowe 10 aut/dobę  

- urządzenia samojezdne z chwytakiem, czas pracy 2 godz./dobę 

W tabelach poniżej zestawiono wszystkie źródła hałasu przyjęte do obliczeń, dla 8-
miu najniekorzystniejszych godzin pory dnia. 

Pora dnia 

nr źródła charakterystyka źródła 

czas pracy 

[min]/8 godz. 

(6
00

 – 22
00

) 

poziom mocy 

akustycznej 

[dB(A)] 

równoważny 

poziom hałasu 

[dB(A)] 

źródło typu hala produkcyjna projektowane 

6 hala nr 6 480  85 

prn prasonożyca 480  80,7 

źródło typu hala produkcyjna istniejące 

3, 2 zaplecze techniczne nr 2 i nr3 480  85 

5, 4 magazyn nr 5 i nr 4 480  85 

1 zaplecze techniczne nr 1 480  70 

 

źródła punktowe projektowane 

w1-w4 wentylator dachowy 480 61  

wf1  wyrzutnia filtrów Jet Air 480 70  

Wf2 
filtr odpylający linie przerobu 

złomu w hali nr 5 
480 87  

dh 
urządzenia samojezdne  

z chwytakiem 
120 94  

c jazda auta ciężarowe 5 szt/zm. zależy od drogi  
67,2; 67,4; 68,0; 

69,4;  
 

sc start auta ciężarowe 
10sek x 5 szt.= 

50sek 
77,4  
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hc hamowanie auta ciężarowe 
10sek x 3 szt.= 

30sek 
70,2  

źródła punktowe istniejące 

4A, 4B, 5, 

6A,6B 
wentylator dachowy 480 65  

     

 

Pora  nocy 

nr źródła charakterystyka źródła 

czas pracy 

[min]/8 godz. 

(22
00

 – 6
00

) 

poziom mocy 
akustycznej 

[dB(A)] 

równoważny 
poziom hałasu 

[dB(A)] 

źródło typu hala produkcyjna projektowane 

6 hala nr 6 nie występuje  nie występuje 

prn prasonożyca nie występuje  nie występuje 

źródło typu hala produkcyjna istniejące 

3, 2 zaplecze techniczne nr 2 i nr3 nie występuje  nie występuje 

5, 4 magazyn nr 5 i nr 4 nie występuje  nie występuje 

1 zaplecze techniczne nr 1 nie występuje  nie występuje 

 

źródła punktowe projektowane 

w1-w4 wentylator dachowy nie występuje nie występuje  

wf1  wyrzutnia filtrów Jet Air nie występuje nie występuje  

Wf2 
filtr odpylający linie przerobu 
złomu w hali nr 5 

nie występuje  nie występuje  

dh 
urządzenia samojezdne  

z chwytakiem 
nie występuje nie występuje  

c 
jazda auta ciężarowe 5 
szt/zm. 

nie występuje nie występuje  

sc start auta ciężarowe nie występuje nie występuje  

hc hamowanie auta ciężarowe nie występuje nie występuje  

źródła punktowe istniejące 
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4A, 4B, 5, 
6A,6B 

wentylator dachowy nie występuje nie występuje  

     

 

7.2.4  Założenia do obliczeń i metoda obliczeniowa 

 

Do obliczeń emitowanego hałasu do środowiska przyjęto równoważny poziom 
hałasu w źródłach typu budynek i równoważny poziom mocy akustycznej źródeł 
punktowych w czasie odniesienia równego 8-miu najmniej korzystnym godzinom dnia 
kolejno po sobie następującym (tzn. pomiędzy godziną 600 i 2200) i w przedziale 
czasu odniesienia równym jednej najmniej korzystnej godzinie nocy (tj. pomiędzy 
godziną 2200 i 600). 

Parametry akustyczne źródeł hałasu przyjęto jak w tabeli rozdziału „Źródła 
hałasu”. 

W celu określenia uciążliwości akustycznej dla środowiska zewnętrznego, 
planowanego przedsięwzięcia, posłużono się programem komputerowym LEQ 
Professional 6x prognozującego poziom dźwięku w oparciu o model obliczeniowy 
zawarty w normie PN-ISO 9613-2 oraz instrukcje ITB Nr 338. 

 

Przyjęto izolacyjność akustyczną ścian i sufitu hali projektowanej, wykonanych 
z płyt warstwowych 25 dB, izolacyjność akustyczną ścian i sufitu budynków 
istniejących wykonanych z cegły, ze stropem betonowym i zadaszone 46 dB. 
Założono, że prasonożyca ze względu na swoje rozmiary jest źródłem typu hala 
produkcyjna o izolacyjności akustycznej ścian 0 dB. Założono czas pracy 
prasonożycy 3 godz., odpowiada to ilości przestrzennych odpadów mniej niż 1/3 
całości przerabianych odpadów. Wyliczono, odpowiednio do czasu pracy 
prasonożycy emitowany hałas, (80,7 dB), przy założonej mocy akustycznej 85 dB. 
Prasonożyca w rzeczywistości emituje mniejszy hałas ponieważ napęd elektryczny i 
siłowniki hydrauliczne ograniczają emisje hałasu. 

 

7.2.5 Obliczenia prognozowanego rozkładu poziomów hałasu dla planowanego 

 przedsięwzięcia 

 

Obliczenia wykonano w sieci punktów obliczeniowych o parametrach: 
- X: 20,0 – 370 m, 
- Y: 30,0 – 550 m, 
- gęstość siatki obliczeniowej: x i y = 5,0m, 

- początek współrzędnych: 20,0; 30,0 - dolny lewy róg mapy stanowiącej 
załącznik graficzny pt. „Izolinie tylko pora dnia". 

- wysokość punktu obserwacji: z = 4,0 m nad ziemią, 
- przyjęty krok logarytmowania pozwala na określenie prognozowanego 
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zasięgu oddziaływania akustycznego projektowanej inwestycji z dokładnością 
do 5,0 m. 

 
Rozkład wartości poziomów dźwięku na terenie planowanego przedsięwzięcia 
ilustruje załączona do opracowania mapa akustyczna terenu sporządzona przez 
program komputerowy i nałożona na plan sytuacyjny inwestycji.  
 

7.2.6  Wnioski 

 

Planowane przedsięwzięcie polegające na „Budowie Zakładu Przetwarzania 
Zużytego Sprzętu elektrycznego i elektronicznego niezawierającego substancji 
niebezpiecznych na działkach nr ew. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 
2066/48, 2267/48, 2060/48, 2062/48, 1975/97”w Kaletach., dla przyjętych założeń w 
niniejszym opracowaniu, nie będzie stanowiło źródła pogorszenia stanu środowiska 
zewnętrznego na terenach chronionych pod względem hałasu. Ponieważ zgodnie z 
wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety 
przyjętym uchwalą Rady Miejskiej w Kaletach Nr 102/X1I/2011 z dnia 1 grudnia 
2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Kalety-
Zachód" (Dz. Urz. Woj. Sl. z dnia 26 stycznia 2012 roku, poz. 527) planowane 
przedsięwzięcie nie leży w strefie terenów chronionych, oraz najbliższe tereny 
chronione - tereny mieszkalne nie leżą w zasięgu oddziaływania akustycznego 
planowanego przedsięwzięcia.  
 Najbliższa strefa chroniona - strefa zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i 
wielorodzinnej znajdują się po stronie płn. i stronie płd.-wsch. za obciążonymi 
znacznym ruchem kołowym ulicami - lokalnymi drogą w odległości kilkunastu metrów 
od granic inwestycji. 
 Ocena oddziaływania akustycznego wykonana została przy określonych 
założeniach teoretycznych. Dla bezpieczeństwa pewności obliczeń przyjęto 
maksymalne wartości poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu, i maksymalny czas 
pracy instalacji przy najbardziej niekorzystnych, (z punktu widzenia emisji hałasu do 
środowiska) warunkach pracy instalacji,.  
 

7.2.7 Oddziaływanie skumulowane ze względu na uciążliwość hałasu 

 

 Analiza skumulowanego oddziaływania obejmuje dwie firmy zlokalizowane po 

obu stronach ul. Fabrycznej: Hemarpol Społka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa i Hemarpol Spółka Jawna. 

A. W zakresie emisji hałasu ze źródeł należących do firmy Hemarpol spółka z 

ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa w analizie 

oddziaływania skumulowanego uwzględniono m.in.: 

1. Źródła instalacji do przerobu złomu stalowego i nowobudowana 

instalacja do przerobu ZSEiE niezawierającego substancji 

niebezpiecznych) (strona północna). 
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2. Źródła związane z ręcznym przerobem ZSEiE niezawierającego 

substancji niebezpiecznych na działce 59/22 (strona południowa): 

 ruch komunikacyjny po terenie inwestycji,  

Podstawowym źródłem liniowym jest droga komunikacyjna dojazdowa do ww. 

inwestycji oraz transport odbywający się na terenie zakładu. Firma planuje odbiór 

3600 Mg/rok odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Samochody 

ciężarowe będą wjeżdżać przez bramę na wagę i podjeżdżać pod halę, gdzie 

zostaną zdjęte kontenery załadowane, a zabrane kontenery puste. Maksymalna ilość 

samochodów przyjeżdżających w ciągu 1 dnia (w godzinach 6.00-22.00) ze zużytym 

sprzętem wynosi  3. Dodatkowo należy uwzględnić maksymalnie 3 samochodów 

dziennie wywożących wytworzone w wyniku rozbiórki sprzętu odpady np. złom 

stalowy.  

 

 praca elektronarzędzi zlokalizowanych na terenie zakładu. (zlokalizowane w 
hali). 

 

Źródłem tego typu hałasu będzie hałas generowany wewnątrz budynków, a 
następnie  przenikający do środowiska przez elementy obudowy, ściany, dach, drzwi, 
okna i otwory wentylacyjne. 

Źródłami hałasu wewnętrznego w budynku są: 

 urządzenia ręczne pozwalające na demontaż sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego np. szlifierki kątowe, wiertarki, noże elektryczne. 

 

 Demontaż ZSEE będzie przeprowadzany przez 16 godz./dobę  w porze dnia 
 
 

B. W zakresie emisji hałasu ze źródeł należących do firmy Hemarpol spółka 

jawna w analizie oddziaływania skumulowanego uwzględniono m.in.: 

 

1. Źródła zlokalizowane w zakładzie do zbierania, przeładunku i przerobu 

odpadów metali (strona południowa). 

 

C. Tabelaryczny wykaz źródeł emisji uwzględniony w analizie oddziaływania 

skumulowanego 

 

Zakład zlokalizowany po północnej stronie ul. Fabrycznej: 

Źródła ruchome to: 

- samochody ciężarowe 10 aut/dobę  

- urządzenia samojezdne z chwytakiem, czas pracy 2 godz./dobę 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie Zakładu Przetwarzania 
Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego niezawierającego substancji niebezpiecznych na 
działkach nr ew. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48 , 2060/48, 

2062/48, 1975/97” 

 

 ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2013 r.  Strona 54 
 

W tabelach poniżej zestawiono wszystkie źródła hałasu przyjęte do obliczeń, dla 8-
miu najniekorzystniejszych godzin pory dnia. 

Pora dnia 

nr źródła charakterystyka źródła 

czas pracy 

[min]/8 godz. 

(6
00

 – 22
00

) 

poziom mocy 

akustycznej 

[dB(A)] 

równoważny 

poziom hałasu 

[dB(A)] 

źródło typu hala produkcyjna projektowane 

6 hala nr 6 480  85 

prn prasonożyca 480  80,7 

źródło typu hala produkcyjna istniejące 

3, 2 zaplecze techniczne nr 2 i nr3 480  85 

5, 4 magazyn nr 5 i nr 4 480  85 

1 zaplecze techniczne nr 1 480  70 

 

źródła punktowe projektowane 

w1-w4 wentylator dachowy 480 61  

wf1  wyrzutnia filtrów Jet Air 480 70  

Wf2 
filtr odpylający linie przerobu 

złomu w hali nr 5 
480 87  

dh 
urządzenia samojezdne  

z chwytakiem 
120 94  

c jazda auta ciężarowe 5 szt/zm. zależy od drogi  
67,2; 67,4; 68,0; 

69,4;  
 

sc start auta ciężarowe 
10sek x 5 szt.= 

50sek 
77,4  

hc hamowanie auta ciężarowe 
10sek x 3 szt.= 

30sek 
70,2  

źródła punktowe istniejące 

4A, 4B, 5, 

6A,6B 
wentylator dachowy 480 65  
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Zakład zlokalizowany po południowej stronie ul. Fabrycznej: 

oznaczenie 
źródła 

nazwa źródła charakterystyka instalacji czas pracy  
instalacji na 

dobę 

Moc 
akustyczna 

dB(A) 

B1 hala produkcyjna  

nr 3 

linia do przerobu złomu metali 
kolorowych typ C-SC1412- MPR 

160 

10 godz. 102 

dźwig z chwytakiem palczastym 
10 godz. 89 

filtr workowy i wentylator o 
wydajności 40 000 m

3
/h 

zawiera dmuchawę odciągową i 
kompresor, wyrzutnia h=14 m 

10 godz. 95 

sortowanie ręczne 
10 godz. 89 

wózek widłowy1 szt. w hali 
10 godz. 100 

ładowarka teleskopowa 
10 godz. 92 

B2 

 

hala produkcyjna  

nr 6 

separatory i podajniki 
moce elektr. silników do 100 kW 

10 godz. 95 

dźwig z chwytakiem palczastym 10 godz. 89 

wózek widłowy, 1 szt. w hali  
10 godz. 100 

filtr workowy i wentylator o 
wydajności 40 000 m

3
/h 

zawiera dmuchawę odciągową i 
kompresor, wyrzutnia h=12,5 m 

10 godz. 95 

ładowarka teleskopowa 10 godz. 92 

Tr stacja trafo stacja trafo 10 godz. 60 

pcz paczkarka paczkarka 8 godz. 89 

prsn prasonożyca 
prasonożyca 

moc silnika 300 kW 
8 godz. 96 

mprś młyn pierścieniowy 
młyn pierścieniowy 
moc silnika 400 kW 

8 godz. 97 

wh3 
wyrzutnia filtra 

hala nr 3 
wyrzutnia filtra 

wentylator wyciągowy 40 000 
m

3
/h 

h=14 m 

8 godz. 75 

wh6 
wyrzutnia filtra 

hala nr 6 
wyrzutnia filtra 

wentylator wyciągowy 10 000 
m

3
/h 

 h=12,5 m 

8 godz. 75 

łdF 
ładowarka Fusch 

1 szt. 4 godz. 
dźwig 1 szt. 4 godz. 

do czynności przeładunku złomu 
i pryzmowania na placu 

8 godz. 100 

ww 
wózek widłowy 

1 szt. 
praca 1 szt. na placu 10 godz. 94 
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c auta dostawcze 
20 samochodów ciężarowych, 

wjazd i wyjazd 
16 aut/8h 100 

ww wózek widłowy 
1 szt. 

praca 1 szt. na placu 10 godz. 94 

c auta dostawcze 20 samochodów ciężarowych, 
wjazd i wyjazd 

16 aut/8h 100 

 

Źródła ruchome to: 

 samochody ciężarowe 20 aut/dobę, 

 ładowarka, czas pracy 10 godz./dobę, 

 wózek widłowy 1 szt. czas pracy 10 godz./dobę 
 

D. Podsumowanie 

 

 Wyżej wymienione źródła emisji hałasu, to wszystkie możliwe źródła pracujące 

na terenie Zakładu Hemarpol Spółka Jawna i Hemarpol Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka Komandytowa po obu stronach ul. Fabrycznej (źródła 

projektowane i istniejące – stan docelowy) . Dla bezpieczeństwa pewności obliczeń 

przyjęto ekstremalne wartości poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu, przy 

najbardziej niekorzystnych, (z punktu widzenia emisji hałasu do środowiska) 

warunkach pracy instalacji, przyjęto maksymalny czas pracy instalacji. W zakresie 

hałasu wywołanego transportem odpadów również przyjęto maksymalną ilość 

samochodów wjeżdżających na teren zakładów. (10 aut na dobę na zakład po 

stronie północnej i 20 po stronie południowej). 

 Oddziaływanie skumulowane pochodzące od obydwu zakładów Hemarpol 

Spółka jawna i Hemarpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością komandytowa 

nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko. W okolicach zaznaczonego 

budynku na załączonej mapie oddziaływania skumulowanego, nakładają się izolinie 

o wartościach 50 i 43 dB, co po zsumowaniu stworzy izolinie o ciśnieniu akustycznym 

50,8 dB. A więc znacznie poniżej poziomu hałasu dopuszczonego na tym terenie - 

zabudowy wielorodzinnej, określonego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

1 października 2012r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

/DZ. U. poz. 1109/. 
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7.3 Przewidywane oddziaływanie inwestycji na środowisko – wodno – 

gruntowe 

 

7.3.1 Podstawa prawna opracowania 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 
Dz. U. Nr 25/2008, poz. 150 z późn. zmianami). 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. Nr 
239/2005, poz.2019 z późniejszymi zmianami).  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 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. Nr 137/2006, poz.984; zm. Dz. U. Nr 27/2009, poz. 169). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 
poz. 964).  

7.3.2 Cel i zakres opracowania 

 

Celem opracowania jest określenie stopnia oddziaływania projektowanego 

przedsięwzięcia polegającego na Budowie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego niezawierającego substancji niebezpiecznych w 

Kaletach na środowisko wodno – gruntowe w aspekcie rozwiązań gospodarki wodno 

– ściekowej.  

W zakres opracowania wchodzi: 

 Analiza ilościowa zużywanej wody i ścieków powstających w związku z 

funkcjonowaniem przedsięwzięcia.  

 Analiza jakościowa ścieków. 

 Rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej. 

 

7.3.3 Charakterystyka przedmiotowego przedsięwzięcia 

 

Projektowane przedsięwzięcie polega na „Budowie Zakładu Przetwarzania 

Zużytego Sprzętu elektrycznego i elektronicznego niezawierającego substancji 

niebezpiecznych na działkach nr ew. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 

2066/48, 2267/48, 2060/48, 2062/48, 1975/97” w Kaletach. Przedsięwzięcie 

obejmuje prowadzenie w nowo projektowanej hali działalności polegającej na 

odzysku odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
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niezawierającego substancji i preparatów niebezpiecznych (odpady o kodach 16 02 

14, 16 02 16).  

W zakres przedsięwzięcia wchodzi budowa nowej hali o powierzchni ok 1400 

m2. Pozostałą część terenu przeznaczono na place manewrowe oraz pola odkładcze 

pod kontenery (które będą stanowić bufor magazynowy), rezerwę ternu oraz 

powierzchnie biologicznie czynne.  

 
Bilans terenu  

 Powierzchnia terenu działek objętych wnioskiem– 50881,6m2 

 Powierzchnia zabudowy – 3510,2 m2 

 Powierzchnia terenów dróg i utwardzonych placów – 28297,7 m2 

 Powierzchnia biologicznie czynna – 19073,7 m2 

 
Przedmiotowy teren ma dostęp do następującej infrastruktury technicznej: 

 

 kanalizacja sanitarna, 

 kanalizacja deszczowa, 

 wodociąg, 
 

7.3.4 Analiza ilościowa 

 

1. Woda 

Etap budowy  

Prognozowane zużycie wody na etapie budowy wynosi – 2,0 m3/dobę. 
Dokładne określenie ilości zużytej wody jest możliwe na etapie rozpoczęcia prac 
budowlanych. 

 
Etap realizacji  

W związku z projektowanym przedsięwzięciem woda wykorzystywana będzie na 

cele: 

 bytowe zatrudnionych pracowników , 

 utrzymania czystości pomieszczeń socjalno-biurowych. 

Przewiduje się, że docelowo w zakładzie zatrudnione będą 22 osoby, w tym 
pracownicy fizyczni – 5 osób i pracownicy umysłowi – 17 osób.  
 

W myśl rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody dobowa norma zużycia wody wynosi: 
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 pracownik administracyjny  15 litrów na dobę / na 1 osobę 

 pracownik fizyczny   60 litrów na dobę / na 1 osobę 
 

Stąd średnie dobowe zużycie wody (Qd.śr.) na potrzeby socjalne załogi 

wyniesie docelowo: 

Qd.śr. = 5 osób x 60 l/dobę + 17 osób x 15 l/dobę = 300 + 255 = 

555 l/dobę = 0,55 m3/dobę  

 Ok. 13,2 m3/m-c 

 
 Zużycie wody na utrzymanie czystości pomieszczenia: 
 
(założono do oszacowania: F max 1400 m2 - powierzchnia nowoprojektowanej hali - 
pozostałe budynki na terenie Inwestora nie będą użytkowane). 
 

Qśrd = 1400 m2 x 2 dm3/m2 = 2800 dm3/d = 2,8 m3/d (w sezonie letnim) 
 

Woda wykorzystywana będzie również do celów przeciwpożarowych w ilości ok q = 
20 l/s - hydranty 

 
  Łączne zapotrzebowanie na wodę wyniesie:  
 

Qśrd = 0,55 + 2,8 +0,2 = 3,55 m3/dobę 
 
Woda będzie dostarczana z istniejącej sieci wodociągowej. 
 

2. Ścieki 

W przypadku planowanego przedsięwzięcia powstaną następujące rodzaje 
ścieków: 

 bytowe 

 opadowe i roztopowe. 
 
 
Ścieki bytowe. 

 

Przyjęto, że przy docelowym zatrudnieniu 22 pracowników utrzymaniu 
czystości w pomieszczeniach ilość ścieków bytowych stanowi 100 % zużytej wody i 
wyniesie ok. 3,35 m3/dobę.  

Powstające ścieki bytowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej.  
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Ścieki opadowe i roztopowe 
 

Szczegółowy sposób zagospodarowania ścieków opadowych poprzez 
wprowadzenie ich do miejskiej kanalizacji deszczowej zostanie ustalony w projekcie 
budowlanym. 

 
 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązuje 
nakaz wyposażenia terenu w sieć kanalizacyjną rozdzielczą. 

Wody opadowe spływające z terenu prowadzonej działalności w trakcie 
eksploatacji zostają narażone na zanieczyszczanie substancjami ropopochodnymi 
oraz zawiesiną. Kwalifikuje się jako zanieczyszczone wody opadowe - ścieki 
opadowe, wymagające oczyszczania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku 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. nr 137, poz. 984] . 

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach, których łączna 
powierzchnia wynosi 50881,6 m2. 

Powierzchnia zabudowy(istniejącej i projektowanej)-  0,35102 ha 

Projektowana powierzchnia terenów utwardzonych – 2,82977ha. 

Do obliczeń ilości wód i ścieków deszczowych z danej powierzchni F z jednostki 
czasu wykorzystano następującą formułę: 

Q = Ψ*F*q*[l*s-1] 

Ψ - współczynnik spływu (szczelności zlewni), 
F - powierzchnia spływu[ha] 
q - natężenie deszczu, [l*s-1*ha-1] 
q = (470*3√c)/t0.67 
 

gdzie: 

c - okres jednorazowego przekroczenia danego natężenia, 

t - czas trwania deszczu, [min], 

dla przyjętego prawdopodobieństwa występowania deszczu p = 50%, 

częstotliwość  

c = 2 lata: q = 592/t 0.67; [l/s*ha], 

wtedy dla czasu trwania deszczu t = 10 min [deszcz dwuletni] - natężenie 

równe jest q = 130 ls*ha 

Przyjęto następujące współczynniki spływu: 

Ψ = 0,8 - drogi dojazdowe, parking (powierzchnie utwardzone) 

Ψ = 0,95 – powierzchnia zabudowy 
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Spływ wód deszczowych: 
 

 dla powierzchni dachowych: 
 
Q = 130 x 0,95 x 0,35102 
Q = 43,35  [l/s] wody opadowe czyste 
 

 dla terenu utwardzonego: 
 

Q = 130 x 0,8 x 2,8977 
Q =  301,36 [l/s] – wody opadowe zanieczyszczone (ścieki deszczowe) 

 
 
Dobór separatora: 
 
15l/s/ha x 2,8977 ha= 43,47 
 
Urządzenie oczyszczające - separator winien być dobrany dla minimalnego 
przepływu 28 l/s . 
 
Obliczenie deszczu średniego rocznego: Qr 
 
Roczna objętość ścieków dla stanu projektowanego wynosi: 
 
Qr =α x β x H x F x 10 [m3/rok] 

 
gdzie: 

Qr - Roczna objętość ścieków opadowych [m3/rok] 

H - roczna wysokość opadu [mm/rok]; ca H=700 mm/m2 

F- powierzchnia odwadnianego obszaru [ha] F= 3,181 [ha] 
α=0,9; β  =0,9 - współczynniki zmniejszające 
 

Qr = 18036,27  [m3/rok] 
 

Brak ścieków technologicznych  - w związku z prowadzoną działalnością nie 

powstaną ścieki przemysłowe w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo 

wodne [Dz.U.2012.145, tj.] 

 

7.3.5 Analiza jakościowa 

 

Ścieki bytowe  
 
 Ścieki bytowe będą posiadały stan i skład oraz parametry charakterystyczne dla 
ścieków pochodzących z bytowania ludzi.  
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Ścieki przemysłowe  
 
 Brak ścieków technologicznych  - w związku z prowadzoną działalnością nie 
powstaną ścieki przemysłowe w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo 
wodne [Dz.U.2012.145, tj.]  
 
 
Ścieki opadowe  
 
 Mianem ścieków opadowych określa się wody opadowe lub roztopowe ujęte w 
systemy kanalizacyjne pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym 
pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej, wprowadzane do wód lub do  
ziemi.   
 
 Wody opadowe czyste (z połaci dachowych) nie zawierają zanieczyszczeń 
kwalifikujących je do zaliczenia do wód opadowych podlegających konieczności 
oczyszczenia.   
 
 Najwyższe stężenia zanieczyszczeń w ściekach opadowych występuje w 
pierwszej fali spływu i zależy od:  

 charakterystyki deszczu (intensywności opadów, czasu trwania deszczu,  

 długości pogody bezdeszczowej),  

 rodzaju powierzchni utwardzonej,  

 natężenia ruchu pojazdów. 
 
 Ścieki deszczowe z terenów utwardzonych narażonych na zanieczyszczenia  
ujęte w systemy kanalizacji deszczowej oczyszczone w separatorze ropopochnym 
nie będą zawierały substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 
mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. 
 

7.3.6 Sposób  oczyszczenia i zagospodarowania wytwarzanych ścieków  

 
Ścieki bytowe  
 
 Ścieki bytowe będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. 
 
Ścieki opadowe   
 

 Ścieki opadowe z terenów utwardzonych, poprzez separator substancji 
ropopochodnych będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej. 

 Sposób zagospodarowania ścieków opadowych ustalony zostanie ostatecznie 
w trakcie projektu budowlanego i będzie to włączenie się do miejskiej kanalizacji 
deszczowej na warunkach ustalonych przez jej administratora.    
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 Wody opadowe z połaci dachowej będą odprowadzane do kanalizacji 
deszczowej z pominięciem urządzenia oczyszczającego tj. separatora.   
 
Ścieki przemysłowe   
 

Ścieki przemysłowe nie będą  powstawały.    

 

7.3.7 Wnioski 

 

W celu ochrony wód wgłębnych należy zastosować rozwiązania techniczne, 

gwarantujące spełnienie wymogów ochrony środowiska w tym zakresie.  

W przypadku realizacji zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego nie zawierającego substancji niebezpiecznych spełnione będą 

następujące warunki (zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym): 

1. Miejsce, w którym magazynowany będzie zużyty sprzęt wyposażone będzie w 

nieprzepuszczalne podłoże, zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu 

czynników atmosferycznych, zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom 

trzecim. 

2. Zakład będzie wyposażony w urządzenie ważące do ustalenia masy odpadów, 

magazyn na zdemontowane części składowe przeznaczone do ponownego 

użycia, nieprzepuszczalne podłoże. 

3. Magazynowanie i przetwarzanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego niezawierającego substancji niebezpiecznych nie będzie 

źródłem powstawania wycieków. 

 Ochrona środowiska gruntowo wodnego będzie zachowana poprzez 
prowadzenie procesu technologicznego w pomieszczeniu zamkniętym, poprzez 
utwardzenie, uszczelnienie powierzchni komunikacji oraz wyposażenie kanalizacji 
deszczowej w separator, który w przypadku wystąpienia na terenie zakładu 
jakiegokolwiek wycieku zatrzyma substancje ropopochodne, tak by nie przedostały 
się one do środowiska gruntowego ani do wodnego. Teren analizowanego obiektu 
będzie utwardzony (place manewrowe, składowe i drogi wewnętrzne), 
skanalizowany, wyposażony w sieć kanalizacji deszczowej. 

Sposób rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej dla omawianego 
przedsięwzięcia będzie zapewniał ochronę wód powierzchniowych  i wgłębnych oraz 
będzie zgodny z obowiązującymi wymogami prawnymi przy spełnieniu  
następujących  warunków: 
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 Ścieki opadowe z powierzchni utwardzonych placów i dróg odprowadzane 
będą do kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w separatorze  
ropopochodnym. 

 Wody opadowe z dachów niewymagające oczyszczenia, odprowadzane będą 
do kanalizacji deszczowej z pominięciem urządzenia oczyszczającego.  

 Ścieki bytowe będą odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej. 

 Ścieki przemysłowe nie będą powstawać w omawianym Zakładzie. 
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7.4 Przewidywane oddziaływanie inwestycji na środowisko w zakresie 

rozwiązań gospodarki odpadami 

7.4.1 Podstawa prawna opracowania 

 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. nr 21/2012) 
2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 

Dz. U. nr 25/2008, poz. 150 z późn. zmianami). 
3) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 
100/2001, poz. 1085 z późn. zmianami). 

4) Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji (Dz. U. 25/2005, poz. 202 z późniejszymi zmianami). 

5) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112/2001, poz. 
1206). 

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom 
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz 
dopuszczalnych metod odzysku (Dz. U. Nr 75/2006, poz. 527 z póż. zm.).  

7) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz.U.nr 180/2005, poz. 1495). 

 

7.4.2 Cel i zakres opracowania 

 

Celem opracowania jest analiza przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie 

rozwiązań gospodarki odpadami. 

W zakres opracowania wchodzi: 

 Wyszczególnienie rodzajów i ilości odpadów powstających na etapie 

budowy i realizacji przedsięwzięcia. 

 Wykaz odpadów zbieranych, przeznaczonych do przerobu w ramach 

prowadzonej działalności. 

 Sposób postępowania z opadami i sposób i miejsce ich magazynowania. 

7.4.3 Charakterystyka przedmiotowego przedsięwzięcia  

 

Projektowane przedsięwzięcie polega na „Budowie Zakładu Przetwarzania 

Zużytego Sprzętu elektrycznego i elektronicznego niezawierającego substancji 

niebezpiecznych na działkach nr ew. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 

2066/48, 2267/48, 2060/48, 2062/48, 1975/97” w Kaletach. Przedsięwzięcie 

obejmuje zbieranie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
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przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie zawierającego 

substancji niebezpiecznych (odpady o kodach 16 02 14, 16 02 16 i 20 01 36).  

Nowe procesy mechanicznego przerobu połączonego z systemami separacji 
realizowane będą poprzez następujące fazy technologiczne: 

1) Przyjęcie ZSEE i jego kwalifikacja  
 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie pozyskiwany z następujących źródeł 

: 

 punkty zbiórki ZSEE (własne i innych firm) 

 zakłady przetwarzania, które nie mają technicznych i technologicznych 
możliwości przerobu np. scalonych podzespołów, lub ponadgabarytowych 
urządzeń 

 jednostki handlowe 

 akcje zbierania ZSEE organizowane przez organizacje odzysku , samorządy 
itp. 

 zakłady produkcyjne sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy 
urządzeń pochodzących z reklamacji lub zwrotów) 

 punkty serwisowe i naprawcze sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
ZSEE przyjmowany będzie na teren zakładu w kontenerach o poj. od 15 do 
34m3 oraz w elastycznych pojemnikach typu big-bag o poj. od 0,8 do 1,5 m3. 
Dostawa ZSEE realizowana będzie za pomocą własnego systemu zbierania i 
od dostawców dostarczających  własnym transportem. 

Na terenie zakładu zbierane będą wszystkie odpady zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Spośród zebranych odpadów w oparciu o karty 
przekazania odpadu zostaną wybrane te odpady, które nie będą zawierały z całą 
pewnością substancji i preparatów niebezpiecznych i tylko te będą w dalszej 
kolejności przekazywane do przetwarzania na terenie zakładu. Odpady zawierające 
substancje niebezpieczne zostaną przekazane do zakładu przetwarzania zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego posiadającego odpowiednie wymagane 
prawem zezwolenia. Kwalifikacja odpadów przeznaczonych do odzysku w 
projektowanym zakładzie będzie przeprowadzona przez wykwalifikowanego, 
posiadającego długoletnie doświadczenia pracownika.  

2 )Wstępna faza rozdrobnienia  

3)Faza rozdrobnienia właściwego  
 
4) Separacja rozdrobnionej frakcji  
 
5)Czynności przeładunkowe, załadowczo –wyładowcze  
 

W wyniku realizacji nowych procesów mechanicznego przerobu ZSEE 
niezawierającego substancji niebezpiecznych połączonego z separacją, powstaną 
przydatne do dalszego przerobu (recyklingu) produkty spełniające wymogi 
jakościowych surowców wsadowych do produkcji. 
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Odzyskiwane będą metale nieżelazne (aluminium, miedź ,cyna i ich stopy), 
metale ferromagnetyczne (stal i jej stopy), tworzywa sztuczne (PP,PE,ABS ,PS), 
szkło. 

Odpady powstałe w wyniku procesów przerobu przekazane będą do 
specjalistycznych firm zajmujących się ich zagospodarowaniem . 
 

7.4.4 Wyszczególnienie rodzajów i ilości odpadów powstających na etapie 

budowy i realizacji przedsięwzięcia 

 

1. Etap budowy 

 Głównie na etapie budowy inwestycji powstawać mogą następujące rodzaje 
odpadów:  

 odpady z remontów i przebudowy dróg - kod 17 01 81 w ilości ok. 50 Mg  

 żelazo i stal - kod 17 04 05 w ilości ok. 10 Mg  

 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 - kod 17 05 04  
w ilości ok. 50 Mg  

  zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu – kod odpadu 17 09 04 w  
ilości ok. 10 Mg.  

 
 Ponieważ prace te wykonywane będą przez firmę zewnętrzną, dlatego Inwestor 
nie będzie wytwórcą odpadów powstających na tym etapie inwestycji aczkolwiek 
powstanie tych odpadów związane jest z przedmiotowym przedsięwzięciem.   
 
 Dokładne ilości odpadów zostaną określone na etapie projektu budowlanego 
(po przyjęciu konkretnych rozwiązań projektowych i określeniu koniecznych do 
wykonania prac ziemnych  i adaptacyjnych).   
 

2.  Etap funkcjonowania 
 
Na etap funkcjonowania przedsięwzięcia składa się działalność w ramach: 
 
1.  Zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie 

zawierającego substancji niebezpiecznych –  
Działalność zakładu polegała będzie na: 

 Zbieraniu ZSEE elektronicznego i elektronicznego 

 Przetwarzaniu odpadów niezawierających substancji niebezpiecznych 
w procesie R 12. 

 Wytwarzaniu odpadów 
  

 
 
W trakcie bieżącej eksploatacji przedsięwzięcia  wytwarzane będą następujące 
odpady: 

 13 02 08*  Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  - 1,50 Mg/rok, 
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 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych 
grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) - 0,60 Mg/rok, 

 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 - 0,60 Mg/rok, 

 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 - 0,04 
Mg/rok, 

 12 01 99 Inne niewymienione odpady (zużyte tygle ceramiczne) - 0,30 Mg/rok, 

 15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych -  1,50 Mg/rok, 

 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02- 0,60 Mg/rok, 

 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 - 0,10 
Mg/rok, 

 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 – 30 
kg/rok 

 12 01 13 odpady spawalnicze – 60 kg/rok. 
 

W wyniku realizacji nowych procesów mechanicznego przerobu ZSEE 
połączonego z separacją, powstaną przydatne do dalszego przerobu (recyklingu) 
produkty spełniające wymogi jakościowych surowców wsadowych do produkcji. 
Odzyskiwane będą metale nieżelazne (aluminium, miedź, cyna i ich stopy), metale 
ferromagnetyczne (stal i jej stopy), tworzywa sztuczne. 

W zależności od rodzaju dostaw odpadów do procesu przetwarzania wyniku 
działalności zakładu mogę powstawać odpady:  
 
Odpady powstające w wyniku przetwarzania w ciągu roku w toku przetwarzania 
ZSEE w Zakładzie  
 

 19 12 03 Metale nieżelazne – do 612 Mg/a 

 19 12 02 Metale żelazne – do 2700 Mg/a 

 19 12 04 tworzywa sztuczne i guma – do 144 Mg/a 

 19 12 05 szkło – do 143,28 Mg/a 

 19 12 07  Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 – do  0,144 Mg/a 

 19 12 08 tekstylia – do 0,0288 Mg/a 

 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. – do 0,0288 
Mg/a 

 
Wymienione ilości odpadów wytwarzanych są orientacyjne. Dokładne ilości 

zostaną podane na etapie uzyskania decyzji w zakresie gospodarowania odpadami. 
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7.4.5 Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania 

 

Odpady inne niż niebezpieczne przewidziane do zbierania w ramach prowadzonej 

działalności: 

 09 01 10 – aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii 

 09 01 12 – aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające 
baterie inne niż wymienione w 09 01 11 

 16 02 14  - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 
13 

 16 02 16 - Elementy usunięte ze zużytych  urządzeń inne niż 
wymienione w 16 02 15 

 20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 

 

Odpady niebezpieczne przewidziane do zbierania w ramach prowadzonej 

działalności: 

 

 09 01 11* – Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające 
baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03. 

 16 02 11*  - Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC. 

 16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest 

 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 
inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

 20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23, zawierające niebezpieczne składniki. 

 

7.4.6 Wykaz odpadów zbieranych, przeznaczonych do przetwarzania w ramach 

prowadzonych prac badawczych 

 

W związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia planuje się 

poddawać w procesie odzysku R12  niżej wymienione odpady (według katalogu 

odpadów określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 

2001 r. - Dz. U. nr 112, poz. 1206): 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość w Mg/rok 

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

W łącznej ilości 
3600 Mg/rok 

16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych  
urządzeń inne niż wymienione w 16 02 
15 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 
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01 1, 20 01 23, 20 01 35 

 

 

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego przewidziane do odzysku w 
zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  

w Zakładzie Przetwarzania Zużytego Sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
niezawierającego substancji niebezpiecznych (wg załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) 

Numer 

grupy 
Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 

 5. Pralki 

 6. Suszarki do ubrań 

 7. Zmywarki 

 8. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki 

 9. Piece elektryczne 

 10. Elektryczne płyty grzejne 

 11. Mikrofalówki 

 12. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu 

przetwarzania żywności 

 13. Elektryczne urządzenia grzejne 

 14. Grzejniki elektryczne 

 15. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, 

łóżek, mebli wypoczynkowych 

 16. Wentylatory elektryczne 

 18. Pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i sprzęt konfekcjonujący 

2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 

1. Odkurzacze 

2. Zamiatacze do dywanów 

3. Pozostałe urządzenia czyszczące 

4. Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania 

wyrobów włókienniczych 

5. Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia 

służące do pielęgnacji ubrań 

6. Tostery 

7. Frytownice 

8. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania 

pojemników i opakowań 

9. Noże elektryczne 

10. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, 

golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała 

11. Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub 

rejestrowania czasu 
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Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego przewidziane do odzysku w 
zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  

w Zakładzie Przetwarzania Zużytego Sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
niezawierającego substancji niebezpiecznych (wg załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) 

Numer 

grupy 
Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

12. Wagi 

13. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 

3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
1
 

A. Scentralizowane przetwarzanie danych: 

1. Komputery duże 

2. Stacje robocze 

3. Jednostki drukujące 

B. Komputery osobiste: 

1. Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura 

2. Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura 

3. Notebooki 

4. Notepady 

5. Drukarki 

6. Sprzęt kopiujący 

7. Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania 

8. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe 

9. Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania 

lub przekazywania informacji drogą elektroniczną 

10. Terminale i systemy użytkownika 

11. Faksy 

12. Teleksy 

13. Telefony 

14. Automaty telefoniczne 

15. Telefony bezprzewodowe 

16. Telefony komórkowe 

17. Systemy zgłoszeniowe/sekretarki automatyczne 

18. Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub innych 

informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej 

4. Sprzęt audiowizualny 

1. Odbiorniki radiowe 

2. Odbiorniki telewizyjne (bez odbiorników TV kineskopowych) 

3. Kamery video 

4. Sprzęt video 

5. Sprzęt hi-fi 

6. Wzmacniacze dźwięku 

                                            
1
 Za wyjątkiem urządzeń zawierających substancje niebezpieczne tj. monitory kineskopowe, płytki 

obwodów drukowanych zawierających stopy lutownicze na bazie ołowiu, izolacje okablowania 
elektrycznego zawierające polichlorek winylu 
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Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego przewidziane do odzysku w 
zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  

w Zakładzie Przetwarzania Zużytego Sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
niezawierającego substancji niebezpiecznych (wg załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) 

Numer 

grupy 
Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

7. Instrumenty muzyczne 

8. Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub 

obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji dźwięku i obrazu za 

pomocą technologii telekomunikacyjnych 

6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, 

stacjonarnych narzędzi przemysłowych 

1. Wiertarki 

2. Piły 

3. Maszyny do szycia 

4. Urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania, cięcia, 

nawiercania, robienia otworów, nabijania, składania, gięcia lub podobnych metod 

przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów 

5. Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania nitów, 

gwoździ, śrub lub podobnych zastosowań 

6. Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań 

7. Urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu 

nanoszenia cieczy lub substancji gazowych innymi metodami 

8. Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych 

9. Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne 

7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy 

1. Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe 

2. Kieszonkowe konsole do gier video 

3. Gry video 

4. Komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowerowych, 

nurkowania, biegania, wiosłowania 

5. Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi 

6. Automaty uruchamiane monetą, banknotem (pieniądzem papierowym), żetonem 

lub innym podobnym artykułem 

7. Pozostałe zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy 

9. Przyrządy do nadzoru i kontroli 

1. Czujniki dymu 

2. Regulatory ciepła 

3. Termostaty 

4. Urządzenia pomiarowe ważące lub do nastawu używane w gospodarstwie 

domowym lub jako sprzęt laboratoryjny 

5. Pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli używane w obiektach i instalacjach 

przemysłowych (np. w panelach sterowniczych) 

10

. 

Automaty do wydawania 

1. Automaty do wydawania napojów gorących 
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Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego przewidziane do odzysku w 
zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  

w Zakładzie Przetwarzania Zużytego Sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
niezawierającego substancji niebezpiecznych (wg załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) 

Numer 

grupy 
Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

2. Automaty do wydawania butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami 

3. Automaty do wydawania produktów stałych 

4. Automaty do wydawania pieniędzy – bankomaty 

5. Inne wydające wszelkiego rodzaju produkty 

 RAZEM WSZYSTKIE GRUPY 3600 Mg/rok 

 

W zakładzie przetwarzane będą tylko odpady zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego niezawierające substancji niebezpiecznych. W zakładzie nie  
będą przetwarzane urządzenia zawierające substancje niebezpieczne takie jak: 
monitory kineskopowe, płytki obwodów drukowanych zawierających stopy lutownicze 
na bazie ołowiu, izolacje okablowania elektrycznego zawierające polichlorek winylu, 
tworzywa sztuczne zawierające związki bromu. 
 

Do odpadów o kodzie 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 
do 16 02 13 można zaliczyć: 
 
sprzęt komputerowy:  

 komputery,  

 klawiatury, myszki komputerowe, tablety,  

 noteboki, laptopy, palmtopy,  

 drukarki, plotery,  

 skanery,  

 zasilacze, koncentratory,  

 modemy, huby,  

 inne urządzenia komputerowe i peryferyjne,  
sprzęt biurowy:  

 telefony, faxy, telexy, dalekopisy,  
 telefony komórkowe,  
 maszyny do pisania,  
 kserokopiarki,  
 niszczarki dokumentów,  
 kalkulatory,  
 kasy fiskalne,  
 rzutniki,  
 centrale telefoniczne,  

sprzęt domowy:  
 radioodbiorniki,  
 radioodtwarzacze,  
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 magnetofony,  
 magnetowidy,  
 anteny satelitarne i telewizyjne,  
 tunery satelitarne,  
 kamery wideo,  
 walkman, discman,  
 pralki, suszarki,  
 odkurzacze,  
 żelazka, lokówki,  
 lampy, żyrandole,  
 maszyny do szycia  
 grzejniki elektryczne,  
 kuchenki gazowe,  
 kuchenki elektryczne,  
 kuchenki mikrofalowe,  
 elektryczne grile, opiekacze,  
 czajniki elektryczne,  
 ekspresy do kawy i herbaty,  
 sokowirówki, miksery,  
 krajalnice, tostery,  
 inne roboty kuchenne,  
 frytkownice, gofrownice,  
 pochłaniacze,  

elektronarzędzia:  
 wiertarki,  
 wkrętarki,  
 wycinarki,  
 pilarki,  
 inne specjalistyczne narzędzia  

sprzęt przemysłowy:  
 kamery przemysłowe,  
 systemy monitorujące  
 systemy nadawczo  
 odbiorcze,  
 systemy p.poż.  
 radiostacje, CD  
 radia, krótkofalówki,  
 systemy radiowęzłowe, megafony  
 sprzęt teletransmisyjny,  
 szafy krosownicze,  
 szafy sterownicze, streamery,  
 rozdzielnice energetyczne,  
 tablice rozdzielcze,  
 dławiki, izolatory,  
 transformatory, przekaźniki,  
 radary,  
 czytniki kart magnetycznych,  
 bankomaty,  
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 wagi elektroniczne,  
 zegary elektryczne i elektroniczne,  
 wentylatory, nagrzewnice,  
 inne urządzenia elektroniczne nie zawierające elementów niebezpiecznych  

 
Podstawowy skład chemiczny i fizyczny oraz właściwości odpadów 
 
Do odpadów o kodzie 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 
wymienione w 16 02 15 można zaliczyć: 
 

 przewody i kable, 

 wtyczki, przełączniki, 

 płytki elektroniczne, 

 różnego rodzaju części i podzespoły elektroniczne i elektryczne, 

 cartridge, tonery i pojemniki na tusze nie zawierające substancji 
niebezpiecznych, 

 
Podstawowy skład chemiczny i fizyczny oraz właściwości odpadów 
 

Kod 
odpadu 

Nazwa odpadu wg 
katalogu odpadów 

Podstawowy skład chemiczny i fizyczny właściwości odpadów 

16 02 14 
Zużyte urządzenia inne 

niż wymienione  
w 16 02 09 do 16 02 13 

 

Odpady elektroniczne to mieszanina różnych metali, takich jak: 
miedź, żelazo, nikiel, glin czy cyna zintegrowanych lub 
połączonych z elementami z tworzyw sztucznych oraz 
komponentami ceramicznymi. Oprócz wymienionych metali, które 
występują w sprzęcie w znacznych ilościach (rzędu kilku lub 
kilkudziesięciu procent), w niektórych rodzajach sprzętu 
elektronicznego (głównie telekomunikacyjnego 
i teleinformatycznego) znajdują się metale szlachetne: złoto, 
srebro, pallad czy platyna. Budowa oraz zawartości i stopień 
zintegrowania poszczególnych składników sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego są zmienne dla różnych rodzajów urządzeń. 
Tworzywa sztuczne stosowane w urządzeniach elektrycznych         
i elektronicznych mają znaczący udział ilościowy i  spełniają rolę 
nie tylko bardzo dobrych materiałów konstrukcyjnych, ale również 
charakteryzują się specyficznymi właściwościami spełniającymi 
określone wymagania dla funkcji, jaką mają spełniać w  danym 
urządzeniu. Średni udział wagowy tworzyw sztucznych w 
urządzeniach elektrycznych i elektronicznych wynosi obecnie ok. 
23%, ale np. w urządzeniach telekomunikacyjnych jest to udział 
około 50% wagowych, w urządzeniach domowych około 21%, a w 
urządzeniach medycznych około 3%.  
W okablowaniu znajdują się głównie metale nieżelazne, guma         
i tworzywo sztuczne (pod względem fizycznym jest ciałem stałym, 
nie rozpuszcza się w wodzie).   
W sprzęcie elektronicznym codziennego użytku dominują (sprzęt 
domowy, sprzęt biurowy): polistyren (PS), kopolimery ABS, 
poliamid (PA), polichlorek winylu (PCV), polietylen (PE), 
polipropylen (PP), tworzywa termoutwardzalne TU.  
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16 02 16 

Elementy usunięte z 
zużytych urządzeń inne 

niż wymienione  
w 16 02 15 

Płyty obwodów drukowanych są elementem składowym 
większości nowoczesnych urządzeń, zawierają duże ilości metali 
szlachetnych. Około 40 % masy płyt obwodów drukowanych 
stanowią metale – głównie miedź, inne metale oraz metale 
szlachetne (np. zawartość złota w płytach głównych 
komputerowych wynosi 250 PPM). Konstrukcja płyty drukowanej 
oparta jest o warstwy włókna szklanego, pomiędzy którymi 
znajdują się miedziane folie. Elementy te połączone są różnego 
rodzaju tworzywami - żywicami, tak aby uzyskać odpowiednią 
sztywność. Szacuje się, że udziały tworzyw sztucznych i frakcji 
ceramicznych w płytach drukowanych wynoszą po 30%. 
 
Cartridge, tonery, pojemniki na tusze nie zawierające 
substancji niebezpiecznych – składają się głównie z elementów 
z tworzywa sztucznego (pod względem fizycznym jest ciałem 
stałym, nie rozpuszczają się w wodzie),  
 
 

W okablowaniu znajdują się głównie metale nieżelazne, guma         
i tworzywo sztuczne.   
 
 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i 

elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 

20 01 23 i 20 01 35 

Odpady elektroniczne to mieszanina różnych metali, takich jak: 
miedź, żelazo, nikiel, glin czy cyna zintegrowanych lub 
połączonych z elementami z tworzyw sztucznych oraz 
komponentami ceramicznymi. Oprócz wymienionych metali, które 
występują w sprzęcie w znacznych ilościach (rzędu kilku lub 
kilkudziesięciu procent), w niektórych rodzajach sprzętu 
elektronicznego (głównie telekomunikacyjnego 
i teleinformatycznego) znajdują się metale szlachetne: złoto, 
srebro, pallad czy platyna. Budowa oraz zawartości i stopień 
zintegrowania poszczególnych składników sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego są zmienne dla różnych rodzajów urządzeń. 
Tworzywa sztuczne stosowane w urządzeniach elektrycznych         
i elektronicznych mają znaczący udział ilościowy i  spełniają rolę 
nie tylko bardzo dobrych materiałów konstrukcyjnych, ale również 
charakteryzują się specyficznymi właściwościami spełniającymi 
określone wymagania dla funkcji, jaką mają spełniać w  danym 
urządzeniu. Średni udział wagowy tworzyw sztucznych w 
urządzeniach elektrycznych i elektronicznych wynosi obecnie ok. 
23%, ale np. w urządzeniach telekomunikacyjnych jest to udział 
około 50% wagowych, w urządzeniach domowych około 21%, a w 
urządzeniach medycznych około 3%.  
W okablowaniu znajdują się głównie metale nieżelazne, guma         
i tworzywo sztuczne (pod względem fizycznym jest ciałem stałym, 
nie rozpuszcza się w wodzie).   
W sprzęcie elektronicznym codziennego użytku dominują (sprzęt 
domowy, sprzęt biurowy): polistyren (PS), kopolimery ABS, 
poliamid (PA), polichlorek winylu (PCV), polietylen (PE), 
polipropylen (PP), tworzywa termoutwardzalne TU.  
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7.4.7 Sposób postępowania z odpadami  

 

1. Sposób postępowania z odpadami zbieranymi 

Przywiezione do zakładu urządzenia gromadzone będą w specjalistycznych 
pojemnikach lub ustawione luzem lub na paletach. Po przyjęciu i zważeniu odbywać 
się będzie selekcja sprzętu w oparciu o karty przekazania odpadów przez 
doświadczonego pracownika. Urządzenia zawierające substancje lub elementy 
niebezpieczne będą selektywnie gromadzone w odpowiednich pojemnikach i 
kontenerach w wydzielonym na odpady niebezpieczne miejscu hali produkcyjno – 
magazynowej. Odpady te będą magazynowane do czasu zgromadzenia tzw. 
jednostki transportowej. 

Wyselekcjonowane zużyte urządzenia, które można zakwalifikować jako 
odpady inne niż niebezpieczne ( o kodach 16 02 14, 16 02 16, 20 01 36) zostaną 
przekazane do przetwarzania w instalacji do przetwarzania ZSEE. 

Miejsce magazynowania – hala nr 1 działka 2316/100 

2. Sposób postępowania z odpadami przeznaczonymi do przetwarzania i 

powstałymi w wyniku przetwarzania 

Odpady przywożone do Zakładu z punktów zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego lub wyselekcjonowane w procesie segregacji 
odpadów będą czasowo gromadzone w boksie magazynowymi na terenie 
projektowanej hali. Sprzęt o dużych gabarytach będzie magazynowany luzem 
ustawiony na podłodze a mniejsze urządzenia ustawione na regałach lub ułożone w 
pojemnikach  

 
W przypadku realizacji zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego nie zawierającego substancji niebezpiecznych spełnione będą 
następujące warunki (zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym): 
 
1. Miejsce, w którym magazynowany będzie zużyty sprzęt wyposażone będzie w 
nieprzepuszczalne podłoże, zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników 
atmosferycznych, zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom trzecim 
(projektowana hala przemysłowa zlokalizowana na działce 2316/100 – oznaczona nr 
1 na planie zagospodarowania). 
2. Zakład będzie wyposażony w urządzenie ważące do ustalenia masy odpadów, 
magazyn na zdemontowane części składowe przeznaczone do ponownego użycia, 
nieprzepuszczalne podłoże. Na terenie zakładu będzie zlokalizowana waga 
pomostowa do ważenia towaru o małych gabarytach (oznaczona nr 3 na planie 
zagospodarowania na działce 2326/100). Inwertor będzie mógł również korzystać z 
wagi samochodowej zlokalizowanej na sąsiedniej działce na podstawie umowy 
dzierżawy (na działce 2056/126). 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie Zakładu Przetwarzania 
Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego niezawierającego substancji niebezpiecznych na 
działkach nr ew. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48 , 2060/48, 

2062/48, 1975/97” 

 

 ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2013 r.  Strona 78 
 

3. Magazynowanie i przetwarzanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego niezawierającego substancji niebezpiecznych nie będzie źródłem 
powstawania wycieków. 
 

Odpady powstałe w wyniku przetworzeniu zużytego sprzętu będą 
magazynowane na terenie projektowanej hali, w wydzielonym miejscu (bufor 
magazynowy) w sposób selektywny. Miejsce magazynowe będzie wyposażone w 
nieprzepuszczalne, utwardzone podłoże. 

 
ZSEE przyjmowany będzie na teren zakładu w kontenerach o poj. Od 15 do 

34 m3 oraz w elastycznych pojemnikach typu big – bag o pojemności od 0,8 do 1,5 
m3. Magazynowanie ZSEE do czasu przekazania do przerobu jak i odpady/produkty 
powstałe po procesie przerobu odbywać się będzie w kontenerach, w sposób 
selektywny. 
 

 W zakładzie prowadzona będzie sprawozdawczość dotycząca gospodarki 
odpadami w zakresie bieżącej ewidencji ilościowo – jakościowej odpadów 
wytwarzanych i przekazywanych następnym posiadaczom. 

 
 W związku z powyższym,  Inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia 

na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem warunków przewidzianych dla 
zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. 

 

7.4.8 Oddziaływanie skumulowane 

 

 Projektowana instalacja do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego nie zawierającego substancji niebezpiecznych na działce 2326/100 

planowana jest na przerób odpadów w ilości max. 3600 Mg/rok. Podobnie instalacja 

do ręcznego przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

niezawierającego substancji niebezpiecznych na działce 59/22 może przetworzyć 

max 3600 Mg/rok odpadów. 

Należy zaznaczyć, iż obie instalacje w sumie nie przetworzą więcej niż 3600 Mg/rok 

odpadów. 

 W instalacji do ręcznego przetwarzania ZSEiE niezawierającego substancji 

niebezpiecznych będę przetwarzane te sama odpady, jak w projektowanym 

przedsięwzięciu i taki sam będzie sposób gospodarowania nimi (opisane w 

rozdziałach 7.5.5. – 7.5.7) 
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7.5 Przewidywane oddziaływanie inwestycji w przypadku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego  

oddziaływania na środowisko 

 

Projektowane przedsięwzięcie polegające na ‘Budowie Zakładu Przetwarzania 

Zużytego Sprzętu elektrycznego i elektronicznego niezawierającego substancji 

niebezpiecznych” nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w Rozporządzeniu 

MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości 

substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o 

zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na 

środowisko ze względu na lokalizację w znacznej  odległości od granic RP. 
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8 Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze 

z wskazaniem jego oddziaływania na środowisko 

 
Wykonano ocenę porównawczą wariantów:  
 
1. Zerowego -polegającego na pozostawieniu stanu istniejącego,  
2. Uwzględniającego realizację planowanego przedsięwzięcia.  
 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wariantów stwierdzono, że planowana 
inwestycja będzie miała mało istotny wpływ na zmianę istniejącego stanu 
oddziaływania na środowisko oraz wzajemne oddziaływanie między poszczególnymi 
elementami. Planowany wariant przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia stanu 
jakości środowiska., nie naruszy interesów osób trzecich, nie będzie źródłem 
promieniowania elekromagnetycznego, hałasu powodującego degradacje klimatu 
akustycznego, emisji zanieczyszczeń gazów powodującej przekroczenie standardów 
jakości powietrza, nie zmieni sposobu użytkowania terenów otaczających obszar 
inwestycji.  

Znaczące różnice pomiędzy analizowanymi wariantami wynikają przede 
wszystkim z emisji hałasu do środowiska oraz emisji spalin samochodowych do 
powietrza (aspekty niekorzystne). Praca zainstalowanych maszyn i urządzeń nie 
będzie jednak powodowała przekroczeń dopuszczalnych norm w zakresie emisji 
hałasu do środowiska. 
 

Za przeprowadzeniem inwestycji dodatkowo przemawia zapotrzebowanie na 
zatrudnienie osób do pracy. 

 
 

8.1 Oddziaływanie wybranego wariantu przedsięwzięcia na ludzi, 

rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze 

 

Wpływ inwestycji na ludzi 

Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na ludzi można rozpatrywać biorąc pod 

uwagę dwa aspekty: ludzi pracujących w zakładzie, zarówno na etapie budowy jak i 

eksploatacji przedsięwzięcia, oraz ludzi zamieszkujących sąsiednie tereny. 

 Wpływ przedsięwzięcia na pracowników: 

W zagospodarowaniu terenu projektowanej inwestycji nie występują elementy 

stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W trakcie realizacji 

inwestycji mogą wystąpić zagrożenia zdrowia osób pracujących wykonujących m. in. 

prace przy wykonywaniu, których występuje ryzyko upadku z wysokości, montaż  czy 

demontaż rusztowań. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia również może wystąpić 

zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Dlatego też aby uniknąć 
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potencjalnych zagrożeń na stanowiskach pracy należy m.in. prowadzić właściwą 

obsługę urządzeń, umiejętnie korzystać zainstalowane wyposażenie, utrzymywać w 

czystości stanowiska technologiczne. W ww. przypadkach niezbędne jest 

przestrzeganie przepisów bhp oraz ppoż. Jeżeli planowane przedsięwzięcie 

realizowane będzie zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami techniczno-technologicznymi 

oraz warunkami realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, nie powinno stanowić ryzyka 

wystąpienia poważnej awarii a co za tym idzie nie będzie stanowiło zagrożenia dla 

ludzi i środowiska. Do minimum zostanie ograniczone oddziaływanie przedsięwzięcia 

na elementy środowiska mające decydujący wpływ na jakość życia ludzi, zarówno w 

fazie budowy i eksploatacji. 

Analizowane przedsięwzięcie, ze względu na rodzaj działalności nie będzie źródłem 

substancji niebezpiecznych, które kwalifikowałyby ją  do zakładu o zwiększonym 

ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych 

(rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.04.2002r., Dz. U.  nr 58, poz. 535 w 

sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych,  których znajdowanie się w 

zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej).  Inwestycja będzie  realizowana przy zastosowaniu 

aktualnie dostępnych nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych.  

 Wpływ przedsięwzięcia na tereny mieszkaniowe 

 

Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej znajdują się odległości 

ok 130 m na pd-wsch od przedmiotowego przedsięwzięcia. W wyniku 

przeprowadzonej analizy oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczy się do terenu 

należącego do Inwestora i nie spowoduje przekroczeń norm jakości powietrza ani 

dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach zamieszkałych przez ludzi. W 

związku z czym przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na zdrowie i życie 

ludzi.  

Wpływ inwestycji na rośliny i zwierzęta 

Teren planowanej inwestycji jest częściowo zagospodarowany, utwardzony o 

charakterze przemysłowym. Teren inwestycji pozbawiony jest zieleni. Projektowane 

przedsięwzięcie nie spowoduje usunięcia drzew lub krzewów. W otoczeniu 

planowanej inwestycji nie występują większe powierzchnie zwartych drzewostanów o 

charakterze zbiorowisk leśnych. Wizja lokalna wskazuje, iż na przedmiotowym 

terenie nie występują rośliny objęte ochroną zawarte w załączniku do 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 lipca 2004 roku w sprawie gatunków 

dziko występujących roślin objętych ochroną. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie 

na zdrowie zwierząt. Uciążliwość inwestycji zamyka się w granicach działek, na 

których realizowane jest przedsięwzięcie. Projektowane przedsięwzięcie nie wpływa 

na świat roślinny, grzyby i siedliska. 
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Przedmiotowy teren jest terenem przemysłowym, w pełni zagospodarowanym, 

utwardzonym, na którym nie występują siedliska zwierząt ani rośliny objęte ochroną. 

 

8.2 Oddziaływanie wybranego wariantu przedsięwzięcia na 

powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, 

klimat i krajobraz 

 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie zaburzy krajobrazu na 
przedmiotowym terenie, gdyż teren ten jest częściowo zagospodarowany, 
utwardzony. Występujący krajobraz to przede wszystkim teren zabudowy 
przemysłowej. Projektowane przedsięwzięcie idealnie wkomponuje się w istniejącym 
krajobraz terenów przemysłowych. 

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na klimat oraz 
powierzchnie ziemi.  

Na przedmiotowym terenie nie występują ruchy masowe ziemi. 

 

8.3 Oddziaływanie wybranego wariantu przedsięwzięcia na dobra 

materialne, zabytki i krajobraz kulturowy 

 

Budowa planowanego przedsięwzięcia nie będzie kolidowała z obiektami 

dziedzictwa architektonicznego.   

8.4 Wzajemne oddziaływanie pomiędzy elementami środowiska 

 

Przeprowadzono oszacowanie przewidywanych oddziaływań bezpośrednich, 
pośrednich, krótko i długotrwałych odwracalnych i nieodwracalnych na zdrowie ludzi, 
walory krajobrazowe i zabytki na istniejących i projektowanych obszarach w tym 
także wymagających szczególnej ochrony. Nie stwierdzono występowania znacznych 
kumulacji poszczególnych oddziaływań bezpośrednich, pośrednich i wtórnych w 
okresach krótko-, średnio- i długoterminowych. Na podstawie przeprowadzonej 
analizy skutków powiązań oddziaływań na środowisko, określonej w analizie 
powiązań oraz sieci zależności, wyróżniono powiązania o znaczącej istotności. Opis 
wyróżnionych powiązań przedstawiono w tabeli. 
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Elementy 
środowiska i 
oddziaływania 
bezpośrednie  
 

Wzajemne powiązania oddziaływań i 
oddziaływania pośrednie  

Charakter wzajemnego 
oddziaływania  

Powietrze i klimat:  

 Emisja 
niezorganizowana  

 Emisja energii i 
promieniowania  

 

 
1. Pyły i substancje gazowe 

zanieczyszczają powietrze, a także 
powierzchnię ziemi.  

2. Hałas i wibracje wpływają na 
człowieka i świat zwierzęcy, mają 
wpływ na atrakcyjność terenu.  

 

 
1. odwracalny/nieobojętny 

słaby  
2. odwracalny/nieobojętny 

słaby  
 

Powierzchnia ziemi 
łącznie z glebą:  

 Zmiany struktury 
gruntu  

 

 
1. Zmiany pokrycia powierzchni ziemi 

wpływają na krajobraz.  
2. Utwardzenie terenu zmniejszy imisję 

wtórną pyłu do powietrza oraz 
zmniejszy zanieczyszczenie gleby i 
ziemi , wód podziemnych .  

3. Wymywane przez opady 
atmosferyczne substancje zawarte w 
spalinach zanieczyszczają 
powierzchnie ziemi 

 

 
1. naprawialny/ obojętny 
2. odwracalny/ nieobojętny 

silny  
3. odwracalny/ nieobojętny 

słaby 

Wody powierzchniowe 
i podziemne:  

 Zanieczyszczenia 
wód  

 Zmiana stosunków 
wodnych  

 

 
1. Wymywane przez opady 

atmosferyczne substancje zawarte w 
spalinach zanieczyszczają gleby i wody 
powierzchniowe  

2. Zanieczyszczenie wód w sąsiedztwie 
ujęć wody ma wpływ na zdrowie ludzi, 
a przez infiltrację wpływa na jakość 
upraw rolnych.  

 

 
1. odwracalny/nieobojętny 

słaby  
2. odwracalny/ obojętny słaby  
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9 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 

oddziaływanie na środowisko  wynikające z istnienia 

przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska, emisji 

 
Metodyka prognozowania przewidywanych znaczących oddziaływań 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Określenie możliwych znaczących 
oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko pod kątem istnienia 
przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska oraz emisji, dla potrzeb 
niniejszego raportu przeprowadzono na podstawie doświadczeń wynikających z 
istnienia już funkcjonujących zakładów do przerobu złomu. 

W celu prognozowania przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko niezbędnym było przeanalizowanie poszczególnych 
elementów środowiska, na które mogłoby oddziaływać przedsięwzięcie. 
 
Przewidywane 

znaczące 
oddziaływania 

przedsięwzięcia 

Etap budowy Etap eksploatacji 

Powietrze 
atmosferyczne 

Opis oddziaływania: emisja spalin i 
pyłu w związku z pracą maszyn 
budowlanych  
Rodzaj oddziaływania:  

 Bezpośrednie 

 Krótkotrwałe (koniec 
oddziaływania wraz z 
zakończeniem etapu 
budowy) 

 Chwilowe (koniec 
oddziaływania wraz z 
zakończeniem etapu budowy 
ograniczone do pory dnia) 

 Skumulowane  

Opis oddziaływania: emisja pyłu w 
związku z pracą maszyn i urządzeń w 
ciągu technologicznym, emisja spalin w 
związku z pracą pojazdów spalinowych 
Rodzaj odziaływania: 

 Bezpośrednie 

 Długoterminowe (związane z 
główną linią technologiczną 
zakładu) 

 Stałe (związane z główną linią 
technologiczną zakładu, 
ograniczone do pory dnia) 

 Skumulowane 

 Ograniczone do minimum 
poprzez stosowanie urządzeń 
redukujących emisję 

Klimat 
akustyczny 

Opis oddziaływania: emisja hałasu 
w związku z pracą maszyn 
budowlanych  
Rodzaj oddziaływania:  

 Bezpośrednie 

 Krótkotrwałe (koniec 
oddziaływania wraz z 
zakończeniem etapu 
budowy) 

 Chwilowe (koniec 
oddziaływania wraz z 

Opis oddziaływania: emisja hałasu w 
związku z pracą maszyn i urządzeń w 
ciągu technologicznym, emisja hałasu w 
związku z pracą pojazdów 
Rodzaj odziaływania: 

 Bezpośrednie 

 Długoterminowe (związane z 
główną linią technologiczną 
zakładu) 

 Stałe (związane z główną linią 
technologiczną zakładu, 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie Zakładu Przetwarzania 
Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego niezawierającego substancji niebezpiecznych na 
działkach nr ew. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48 , 2060/48, 

2062/48, 1975/97” 

 

 ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2013 r.  Strona 85 
 

zakończeniem etapu budowy 
ograniczone do pory dnia) 

 Skumulowane 

ograniczone do pory dnia) 

 Skumulowane 

 Ograniczone do minimum 
poprzez stosowanie urządzeń 
redukujących emisję hałasu 
osłony, przegrody, ekran 
akustyczny 

Środowisko 
wodno - 
gruntowe 

Opis oddziaływania: w związku z 
wykopami pod fundamenty i 
wykorzystaniem wody do proca 
budowlanych 
Rodzaj oddziaływania 

 Pośrednie 

 Krótkoterminowe (koniec 

oddziaływania wraz z 
zakończeniem etapu 
budowy) 

 Chwilowe (koniec 

oddziaływania wraz z 
zakończeniem etapu budowy 
ograniczone do pory dnia) 

 

Opis oddziaływania: w związku z 
powstawaniem ścieków deszczowych i 
socjalno – bytowych  
Rodzaj oddziaływania 

 Pośrednie 

 Długoterminowe ( związane z 
istnieniem i funkcjonowaniem 
zakładu)  

 Stałe ( związane z istnieniem i 
funkcjonowaniem zakładu)  

 Skumulowane  
 

Środowisko 
przyrodnicze 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

Oddziaływanie 
na ludzi 

Opis oddziaływania: emisja hałasu i 
zanieczyszczeń do powietrza w 
związku z pracą maszyn 
budowlanych i pojazdów spalinowych 
Rodzaj oddziaływania:  

 Pośrednie  

 Krótkotrwałe (koniec 
oddziaływania wraz z 
zakończeniem etapu 
budowy) 

 Chwilowe (koniec 
oddziaływania wraz z 
zakończeniem etapu budowy 
ograniczone do pory dnia) 

 Skumulowane 

Opis oddziaływania: emisja hałasu oraz 
pyłu  w związku z pracą maszyn i 
urządzeń w ciągu technologicznym, 
emisja hałasu i spalin w związku z pracą 
pojazdów 
Rodzaj odziaływania: 

 Pośrednie 

 Długoterminowe (związane z 
główną linią technologiczną 
zakładu) 

 Stałe (związane z główną linią 
technologiczną zakładu, 
ograniczone do pory dnia) 

 Skumulowane 
Ograniczone do minimum poprzez 
stosowanie urządzeń redukujących emisję  
 

 

Ogólnie ocenia się wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko jako 
średni.  
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10 Opis przewidywanych działań  mających na celu zapobieganie, 

ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko, szczególności na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 

 

a. Gospodarka odpadami  
 

Etap budowy 

 Wykonawca prac budowlanych powinien planować, projektować i prowadzić tak 
prace realizacyjne, aby: 

 zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość wytwarzanych 
odpadów oraz zapobiegać ich negatywnemu oddziaływaniu na środowisko; 

 zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się 
zapobiec powstawaniu odpadów; 

 zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie 
odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się 
poddać odzyskowi. 

 

Ponadto  

 powstające odpady będą tymczasowo magazynowane na terenie budowy w 
sposób selektywny w wyznaczonych do tego miejscach w specjalnych 
wielkowymiarowych pojemnikach, 

 odpady o mniejszych gabarytach magazynowane będą w kontenerach 
dzierżawionych od przyszłych odbiorców, 

 miejsca magazynowania odpadów będą oznakowane i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich po zebraniu partii transportowej odpady będą 
przekazywane innym posiadaczom do odzysku recyclingu lub 
unieszkodliwienia,  

 odbiorcami odpadów będą wyspecjalizowane jednostki posiadające stosowne 
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, 

 transport odpadów z placu budowy do miejsc odzysku/unieszkodliwiania 
realizowany będzie  przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie 
tego typu działalności, 
 

Organizacja zaplecza budowy 

 Zaplecze budowy będzie zlokalizowane na terenie działki. Zaplecze winno być  
zorganizowane z uwzględnieniem minimalizacji zajęcia terenu i 
przekształcenia powierzchni. Po zakończeniu prac należy przywrócić stan 
pierwotny. 
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Etap eksploatacji 

Odpady magazynowane będą w następujący sposób: 

 Wszystkie wytworzone odpady na terenie planowanego przedsięwzięcia  będą 
magazynowane selektywnie (zgodnie z kodami odpadów), luzem bądź w 
odpowiednio przystosowanych pojemnikach, kontenerach itp., ustawionych w 
wyznaczonych miejscach, w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu 
środowiska. Miejsce magazynowania odpadów zbieranych, przetwarzanych i 
powstałych pod przetworzeniu, to hala produkcyjno magazynowa. 

 Wszystkie odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom w celu 
odzysku lub unieszkodliwienia.  
 

b. Ochrona przed hałasem. 
 

 W trakcie budowy wystąpią okresowe oddziaływania akustyczne powodowane 
pracą maszyn i pojazdów transportowych. Oddziaływanie to obejmie jednak 
stosunkowo krótki okres czasu i jest przemijające. Na etapie eksploatacji głównym 
źródłem hałasu na terenie inwestycji będzie emisja hałasu podczas ruchu 
komunikacyjnego po terenie inwestycji oraz pracy maszyn i urządzeń 
zlokalizowanych na terenie zakładu. 

Ze względu na wymagania art. 6 ustawy POŚ, na etapie budowy przedsięwzięcia 
oraz w trakcie jego eksploatacji zastosowane będą następujące działania ochronne: 

 najmniej uciążliwa akustycznie technologia prowadzenia prac, 

 sprawny technicznie, odpowiednio wyciszony sprzęt odpowiadający 
współczesnemu stanowi techniki. 

 należy wyłączać zbędne, nieużywane w danym momencie urządzenia, 
maszyny i narzędzia emitujące hałas, 

 należy unikać nakładania się i sumowania oddziaływań o jednym charakterze,  
np. jednoczesna praca agregatów, koparek i pojazdów transportowych. 

 

Projektowany zakład  zostanie tak zaprojektowany, aby  nie oddziaływać negatywnie 
na obiekty chronione akustycznie. 

 
c. Ochrona przed emisją zanieczyszczeń do atmosfery. 

 
 Analizowane przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko w zakresie 

emisji pyłów jak i gazów w czasie budowy inwestycji. Należy liczyć się z 
występowaniem następujących negatywnych oddziaływań takich jak: zwiększona 
emisja zanieczyszczeń gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdów 
pracujących na budowie. Wymienione uciążliwości są typowe dla okresu budowy i 
przemijające wraz z zakończeniem prac inwestycyjnych. 
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Podczas budowy powietrza, należy: 

 ograniczać czas pracy silników wysokoprężnych napędzanych olejem 
napędowym, maszyn budowlanych i samochodów na biegu jałowym, 

 ograniczać prędkość jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy, 
postępować  w sposób uważny w przypadku pracy z materiałami sypkimi, w 
tym, przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów 
transportujących materiały sypkie (również ziemię z wykopów), 

 w miarę potrzeb zraszać wodą plac budowy. 
 

 W czasie eksploatacji planowanej inwestycji będzie występowała emisja 
niezorganizowana zanieczyszczeń gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego, 
pochodząca z transportu samochodowego, oraz emisja zorganizowana pochodząca 
z procesów przetwarzania odpadów w instalacji. 

 Urządzenia zainstalowane w nowobudowanej hali zostaną podłączone do 
urządzenia odpylającego – filtra workowego charakteryzującego się wartością 
stężenia pyłu za filtrem max 10 mg/m3 i wydajnością wentylatora 10 000 m3/h. Przy 
zastosowaniu powyższych zleceń spełnione zostaną normy jakości powietrza poza 
terenem Inwestora. 

d. Ochrona przed zanieczyszczeniem środowiska wodno – gruntowego 

  

 Prace związane z budową planowanego przedsięwzięcia obejmować będą 
następujące grupy czynności: 

 organizacja zaplecza budowy, 

 prace budowlane, 

 prace końcowe, porządkowe i likwidacyjne.  
 

Powstające zagrożenie dla środowiska gruntowo - wodnego może być 
spowodowane: 

 zaangażowaniem niesprawnych maszyn i urządzeń budowlanych i 
transportowych, awariami bądź kolizjami, robotami ziemnymi, nieprawidłowo 
prowadzoną gospodarką materiałowo  -  sprzętową, ściekową i odpadową. 
 

Wody opadowe w trakcie prac budowy będą spływały z placu budowy do gruntu w 
sposób naturalny  –  infiltracja. W związku z tym, należy przestrzegać zalecenia 
stosowania maszyn i sprzętu w dobrym stanie technicznym oraz przeciwdziałać 
zanieczyszczeniom placu budowy ziemią z wykopów. 

 W czasie trwania prac związanych z realizacją przedsięwzięcia będzie 
pobierana woda do celów sanitarnych i jej ilość będzie związana z liczbą osób 
zatrudnionych przez firmę wykonawczą. 
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 W czasie normalnej eksploatacji obiektów nie wystąpi zagrożenie dla 
środowiska spowodowane niekontrolowanym wyciekiem ścieków. Kanalizacja 
sanitarna będzie odprowadzała ścieki bytowe. Ścieki opadowe, poprzez separator 
substancji ropopochodnych będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej. 

11 Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą 

wymagania o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska 

 
Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania 
określone w art. 143 ustawy Prawo Ochrony Środowiska 
 
 Technologia w nowouruchamianych instalacjach i urządzeniach powinna spełniać 
wymagania, przy których określeniu uwzględnia się w szczególności:  

 stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń  
W związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się 
stosowania substancji o dużym potencjale zagrożeń.  

 zapewnienie racjonalnego zużycia surowców oraz materiałów i paliw  
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane przy zastosowaniu rozwiązań 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających 
ograniczenie uciążliwości procesów u źródła a tym samych racjonalnym 
użyciu materiałów, surowców i paliw.  

 stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwości 
odzysku powstających odpadów.  
W przypadku omawianego Zakładu oraz wykonywanych prac nie ma 
możliwości zastosowania w nim technologii bezodpadowych oraz 
małoodpadowych. Charakter produkcji powoduje powstawanie określonych 
rodzajów odpadów. Ilości odpadów technologicznych uzależnione są od 
wielkości przerobu oraz jakości dostarczanego sprzętu, ilość pozostałych 
odpadów (poza technologicznymi), zastosowanych urządzeń (np. świetlówek) 
Ograniczenie ilości odpadów w omawianym Zakładzie wiązałoby się przede 
wszystkim z ograniczeniem produkcji. Należy zaznaczyć, że specyfiką tego 
typu działalności jest to, że nie mają one wpływu na ilość odpadów źródłowych 
a minimalizację odpadów należy rozumieć w tym przypadku jako 
maksymalizację odzysku surowców i minimalizację ilości odpadów 
deponowanych w środowisku i unieszkodliwianych.  

 
 
 

Parametry uwzględnione przy określeniu spełniania wymagań proponowanej 
inwestycji stanowią poniżej: 
 
Stosowanie substancji o małym potencjale 
zagrożeń  

Proponowana inwestycja nie będzie związana 
ze stosowaniem substancji o dużym potencjale 
zagrożeń.  

Efektywne wytwarzanie i wykorzystywanie 
energii  

Inwestycja będzie związana z zużyciem energii. 
Energia będzie wykorzystywana w sposób 
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efektywny (czasowe wyłączniki, 
energooszczędne oświetlenie itp.)  

Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych 
surowców oraz materiałów i paliw  

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane 
przy zastosowaniu rozwiązań technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych 
umożliwiających ograniczenie uciążliwości 
procesów u źródła a tym samych racjonalnym 
użyciu materiałów, surowców i paliw. Inwestycja 
będzie związana z zużyciem wody. Woda 
będzie wykorzystywana do celów socjalnych, 
ppoż. i porządkowych w sposób racjonalny.  

Stosowanie technologii bezodpadowych i 
małoodpadowych oraz możliwość odzysku 
powstających odpadów  

W przypadku omawianego zakładu oraz 
wykonywanych prac nie ma możliwości 
zastosowania w nim technologii bezodpadowych 
oraz małoodpadowych. Charakter produkcji 
powoduje powstawanie określonych rodzajów 
odpadów. Ilości odpadów technologicznych 
uzależnione są od wielkości przerobu oraz 
jakości dostarczanego złomu. Ilość pozostałych 
odpadów (poza technologicznymi) zależy od 
zastosowanych urządzeń (np. świetlówki) 
Ograniczenie ilości odpadów w omawianym 
Zakładzie wiązałoby się przede wszystkim z 
ograniczeniem produkcji. Należy zaznaczyć, że 
specyfiką tego typu działalności jest to, że nie 
mają one wpływu na ilość odpadów źródłowych 
a minimalizację odpadów należy rozumieć w tym 
przypadku jako maksymalizację odzysku 
surowców i minimalizację ilości odpadów 
deponowanych w środowisku i 
unieszkodliwianych.  

Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji  Hałas swym zasięgiem nie obejmuje terenów 
chronionych przed hałasem. Zasięg pozostałych 
emisji pozostanie w obrębie granic działek, na 
których będzie zlokalizowana inwestycja  

Wykorzystywanie porównywalnych procesów i 
metod, które zostały skutecznie zastosowane w 
skali przemysłowej  

Nie stosuje się rozwiązań nie sprawdzonych i 
dotychczas nie stosowanych w praktyce 
krajowej i zagranicznej. Technologia jest objęta 
działaniem patentowym.  

Postęp naukowo-techniczny  Proponowana inwestycja jest zgodna z 
postępem naukowo-technicznym.  
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12 Wskazanie czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne 

ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania 

 

Analizowane przedsięwzięcie nie wymaga ustanawiania obszaru 

ograniczonego oddziaływania w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. 

13 Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z 

planowanych przedsięwzięciem 

 
Aby zapobiec ewentualnym konfliktom, należy:  
 

a. wykonywać wszelkie czynności związane z pracami budowlanymi w porze 
dziennej,  

b. prowadzić budowę i eksploatację instalacji zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją oraz instrukcjami pracy urządzeń.  

 
Zasady udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska 

reguluje ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).  

 
Planowane przedsięwzięcie:  

a. Nie spowoduje pogorszenia stanu jakości środowiska (wpływ na jakość 
środowiska jest pomijalnie mały) 

b. Nie naruszy interesów osób trzecich (nie będzie źródłem odorów, 
promieniowania elektromagnetycznego, hałasu powodującego degradacje 
klimatu akustycznego, emisji zanieczyszczeń gazów powodującej 
przekroczenie standardów jakości powietrza)  

c. Nie zmieni się sposób użytkowania terenów otaczających obszar inwestycji  
d. Nie pozbawi mieszkańców tej okolicy możliwości korzystania z urządzeń 

infrastruktury technicznej  
e. Gospodarowanie odpadami będzie prowadzone zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami.  
 

Inwestycja zostanie zrealizowana przy zachowaniu warunków wynikających z 
przepisów prawnych i funkcjonowała będzie w sposób zgodny z przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska. W związku z powyższym nie powinny wystąpić 
konflikty społeczne. 
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14 Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i 

użytkowania, w szczególności  na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 
 

Inwestycja nie oddziałuje na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
na jego integralność. Ocenę wpływu zakładu na obszary Natura 2000 zawiera punkt 
4.1 niniejszej dokumentacji. 

 

14.1 Etap budowy 

 

Na etapie budowy istotnym elementem są odpady powstające w wyniku 
realizacji inwestycji. Konieczna jest kontrola powstających odpadów oraz ich 
selektywne magazynowanie i wykorzystanie lub unieszkodliwienie w ramach 
pozwoleń (lub innych decyzji) posiadanych przez wykonawcę. Na etapie budowy 
planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność ani nie ma wymogów 
prawnych aby Inwestor lub wykonawca prowadził monitoring, za wyjątkiem 
prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów. 

 

14.2 Etap eksploatacji 

 

Na etapie eksploatacji właściciel obiektu jest zobligowany do 
ewidencjonowania: - ilości pobieranej wody - ilości i jakości odprowadzanych ścieków 
oczyszczonych - ewidencji wytworzonych i zebranych i przetwarzanych odpadów. 
Nie przewiduje się prowadzenia monitoringu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami na środowisko (prowadzone będą 
wynikające z przepisów stosowne ewidencje). Na terenie planowanego 
przedsięwzięcia odpady będą tylko czasowo magazynowane. Ponadto w chwili 
obecnej nie ma określonych standardów emisyjnych z instalacji w zakresie 
wytwarzania odpadów. 
 

14.3 Etap likwidacji 

 

W perspektywie czasowej dającej się przewidzieć nie przewiduje się likwidacji 
projektowanego przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i odzysku odpadów. 
Oddziaływania etapu likwidacji inwestycji można ocenić jako mało istotne. 
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15 Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub 

luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując 

raport 

 

Przyjęte rozwiązania są stosowane w praktyce zagranicznej. Tak więc nie są to 
rozwiązania nie sprawdzone i nigdzie indziej nie stosowane.  

Raport został opracowany w oparciu o  dane uzyskane od Inwestora. W związku 
z powyższym oddziaływanie inwestycji na środowisko zostało określone na 
podstawie założeń teoretycznych i posiadanych na obecnym etapie danych. 

16 Przedstawienie zagadnień w formie graficznej 

 

W formie graficznej przedstawiono wyniki analizy rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, oraz wyniki analizy oddziaływania 

hałasu na środowisko. 

17 Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej 

  

W formie kartograficznej przedstawiono plan zagospodarowania terenu. 

 

 

Załączniki:  

 

1. Plan zagospodarowania terenu  . Lokalizacja emitorów  

2. Postanowienie Burmistrza Miasta Kalety, nr WSiRG – 6220.4.7.2013 z dnia 

19.06.2013 r. stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

3. Wydruki analizy oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na powietrze 

atmosferyczne – dane, obliczenia emisji. 

4. Wydruki analizy oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia ze względu na 

emisję hałasu– dane, obliczenia, oraz graficzna prezentacja obliczeń. 

5. Schemat technologiczny 

6. Oświadczenie producenta filtra workowego. 

 


