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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Raport oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko dla inwestycji polegającej na „Budowie hybrydowej instalacji zgazowującej do 
produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pludry przy  
ul. Wyzwolenia 18”. 
Przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze nieruchomości oznaczonych w ewidencji 
gruntów nr 1573/47 , 1583/1, 1571/1, 1574/47 obręb Pludry, gmina Dobrodzień.  

Głównym celem sporządzanego raportu jest identyfikacja przedsięwzięcia oraz 
wskazanie sposobów minimalizujących bądź eliminujących ewentualne negatywne 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym, niniejszy raport 
wykonano zgodnie z wymogami, które powinien spełniać raport oddziaływania na 
środowisko, opublikowanymi w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późniejszymi 
zmianami). 

Inwestorem rzeczonego przedsięwzięcia jest: 

Makpol Recykling Sp. z o.o. 
ul. Oleska 20, 

42-700 Lubliniec 
 

1.2. Kwalifikacja planowanego przedsięwzięcia 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397  
z 2010 r.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 817), przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano jako: 
 
- instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy 

zastosowaniu procesów termicznych lub chemicznych, w tym instalacje do krakingu 
odpadów, z wyłączeniem instalacji spalających odpady będące biomasą w rozumieniu 
przepisów o standardach emisyjnych z instalacji - §2, ust. 1 pkt 46 

w związku z niespełnieniem zapisów §3, ust. 1 pkt 46: 
 
- instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione  

w §2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem  instalacji do wytwarzana biogazu rolniczego  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne  
o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających 
ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja 
energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz 
rekultywacja składowiska odpadów. 

Mając na uwadze powyższe, niniejszy raport prezentuje prace podjęte w ramach oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Opisano źródła informacji o aktualnym stanie 
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środowiska, dane do prognozowania i oceny przyszłych oddziaływań. Wykonano analizę 
mającą na celu przedstawienie sposobów minimalizacji potencjalnie negatywnych skutków 
oraz skutki, których nie można uniknąć podczas realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia. 

1.3. Podstawy prawne sporządzenia raportu 

Opracowanie wykonano w oparciu o następujące akty prawne: 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U.  

z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami); 
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami); 

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późniejszymi 
zmianami); 

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity z Dz. U. z 2012 r. poz. 145  
z późniejszymi zmianami); 

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 627  
z późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r.); 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2013 
poz. 817); 

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

- 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 
ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527 z 2006 r.); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 
przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym 
przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 235, poz. 1614 z 
2008 r.); 

- Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 10 października 2013 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1479); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800); 

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

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

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112); 
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 roku w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 2002 r.). 
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2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
2.1. Lokalizacja oraz otoczenie 

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne, obejmujące budowę hybrydowej instalacji 
zgazowującej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną i technologiczną, zlokalizowane będzie na terenie województwa opolskiego  
w południowej części granic administracyjnych miejscowości Pludry, gmina Dobrodzień, 
powiat oleski. Dojazd na teren planowanej inwestycji odbywać się będzie poprzez bramę 
wjazdową od drogi wojewódzkiej nr 901. 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na ogrodzonym terenie, po byłym 
Przedsiębiorstwie Nasycalni Podkładów Kolejowych w Pludrach, w obrębie działek  
o numerach 1573/47 , 1583/1, 1571/1, 1574/47 o łącznej powierzchni 3,0076 ha. Teren 
całego zakładu dzierżawiony będzie przez Inwestora na podstawie umowy dzierżawy  
(w załączeniu).  

W rejonie planowanego przedsięwzięcia znajdują się tereny przemysłowe, nieużytkowe, 
grunty rolne, lasy, droga oraz tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowo - handlowej.  

Teren objęty przedmiotową inwestycją na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie 
graniczy: 

- od strony północnej - z terenami kolejowymi (linia kolejowa wraz ze stacją), za którą 
zlokalizowana jest droga gminna (ulica Dworcowa). Za ulicą Dworcową zlokalizowana jest 
zabudowa typu usługowo - handlowego oraz mieszkaniowa jedno i wielorodzinna. 
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa typu zagrodowego zlokalizowana jest w odległości 
około 65 m na północ od terenu zakładu (zachodnia część działki) oraz około 85 m 
(wschodnia część działki). Najbliższa zabudowa wielorodzinna (3 kondygnacyjna) 
zlokalizowana jest w odległości około 120 m; 

- od strony wschodniej - sąsiaduje bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 901, za którą 
zlokalizowane są tereny nieużytkowe (tzw. odłóg), następnie tereny rolne, a w dalszej 
odległości tj. około 800 m zlokalizowane są tereny leśne. W odległości około 70 m na 
zachód zlokalizowana jest zabudowa przemysłowa (transformatorownia);  

- od strony południowej - teren graniczy z zabudową poprzemysłową (nieużytkowaną), 
porośnięto roślinnością ruderalną oraz samosiejkami. Za przedmiotowym terenem  
w odległości około 64 m przebiega niewielki pas drzew, następnie tereny przemysłowe 
(160 m) oraz dalej tereny leśne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa typu zagrodowego 
zlokalizowana jest około 190 m na południe od terenu inwestycji oraz w kierunku 
południowo - wschodnim w odległości około 130 m;  

- od strony zachodniej - przedsięwzięcie graniczy bezpośrednio z terenami i obiektami 
należącymi do Nasycalni Podkładów Pludry Sp. z o.o. W odległości około 720 m na 
zachód zlokalizowane są tereny leśne, które zlokalizowane są również na terenie Lasów 
Stobrawsko - Turawskich wchodzących w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

 
Najbliżej położona zabudowa mieszkaniowa w stosunku do granic zakładu na którym to 
realizowane będzie przedsięwzięcie, zlokalizowana jest w odległości około 65 m w kierunku 
północnym. 

Ponadto, planowana inwestycja nie znajduje się w granicach obszarów prawnie chronionych, 
w tym obszaru NATURA 2000. Najbliżej położone obszary prawnie chronione zlokalizowane 
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są w odległości około 0,79 km na zachód od planowanej inwestycji (Obszar Chronionego 
Krajobrazu - Lasy Stobrawsko-Turawskie) oraz 0,84 km na zachód od planowanej inwestycji 
(Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Nad Bziniczką). Najbliżej położony obszar NATURA 2000 
zlokalizowany jest ok. 4,18 km na zachód od terenu planowanej inwestycji (Specjalny Obszar 
Ochrony Dolina Małej Panwi PLH160008). 

2.2. Lokalizacja w odniesieniu do zapisów planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Dobrodzień - miejscowość Pludry 

Teren działki objęty planowaną inwestycją położony jest na terenie co do którego nie został 
uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrodzień (zgodnie  
z obowiązującym MPZP do roku 2003 r. przedmiotowe działki klasyfikowane były jako tereny 
przemysłowe. Zgodnie z Uchwałą nr III/20/02 Rady Miasta Dobrodzień dnia 2 grudnia 2002 r. 
w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Dobrodzień, przedmiotowe tereny są przeznaczone m.in. jako tereny do zainwestowania 
produkcyjnego. 

2.3. Opis planowanego przedsięwzięcia 

Realizacja zadania inwestycyjnego, obejmuje swym zakresem budowę hybrydowej instalacji 
zgazowującej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z niezbędną infrastrukturą  
w miejscowości Pludry i ma na celu uzyskanie podstawowych celów z zakresu ochrony 
środowiska takich jak zmniejszanie strumienia odpadów deponowanych na składowiskach 
oraz zwiększenie udziału odzysku z odpadów, w tym odzysku energii z odpadów (m.in. 
zgazowanie). Realizacja ww. celów spowoduje znaczne ograniczenie zagrożeń ekologicznych 
powodowanych przez składowiska odpadów. Ponadto, jedną z głównych zalet rzeczonego 
przedsięwzięcia jest dostarczanie znacznej ilości energii cieplnej i elektrycznej powstałej w 
wyniku procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów, co jest technologią powszechnie 
stosowaną na świecie ograniczająca równocześnie zużycie źródeł nieodnawialnych (węgiel, 
gaz ziemny, itp.). 

Podstawą opracowania przedmiotowego raportu oddziaływania na środowisko jest zmiana 
koncepcji planowanego przedsięwzięcia na przedmiotowym terenie. Pierwotnie dokonano 
oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie linii 
sortowniczej, hal i wiat wraz z infrastrukturą, w celu produkcji paliw alternatywnych stałych.” 
Dla rzeczonego przedsięwzięcia (budowa linii sortowniczej), uzgodniono warunki realizacji  
z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu (postanowienie z dnia 05.06.2012 r., 
znak: WOOŚ. 4242.43.2012.JGD). Przedmiotowe postanowienie stanowi załącznik do 
niniejszego wniosku. 

2.4. Stan istniejący 

2.5. Opis istniejącego zagospodarowania terenu 

Działki o nr 1573/47 , 1583/1, 1571/1, 1574/47, przeznaczone pod realizację przedsięwzięcia 
stanowią tereny pomagazynowe po byłym Przedsiębiorstwie Nasycalni Podkładów 
Kolejowych w Pludrach. Łączna powierzchnia działek wynosi 3,0076 ha (30 076 m2), z czego: 

- powierzchnia zabudowy: 448 m2 (1,5% powierzchni działki); 
- powierzchnia utwardzona (płyty betonowe, drogi tłuczniowe): 7 870 m2 (26,2% powie-

rzchni działki); 
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- powierzchnia nieutwardzona (tereny szutrowe): 19 958 m2 (66,3% powierzchnia działki) 
- powierzchnia biologicznie czynna: 1 800 m2 (6,0% powierzchnia działki) 

 
Teren przedsięwzięcia jest w całości obszarem ogrodzonym, z czego ogrodzenie od strony 
wschodniej (wjazd od ul. Wyzwolenia), zachodniej oraz częściowo południowej posiada 
ogrodzenie w postaci prefabrykowanych płyt betonowych - ażurowych, pozostałe natomiast 
stanowi ogrodzenie w postaci siatki metalowej. We wschodniej części terenu bezpośrednio 
przy bramie wjazdowej zlokalizowany jest budynek portierni oraz budynek administracyjny  
o powierzchni ok. 448 m2 (działka nr 1571/1). Teren inwestycji uzupełnia część toru 
podsuwnicowego (południowa część działki), istniejące wewnętrzne drogi i tereny szutrowe, 
słupy oświetleniowe, zbiorniki na wodę p.poż. (wschodnia oraz zachodnia część działki) oraz 
część linii kolejowej łączącej główny zakład Nasycalni Podkładów Kolejowych z linią kolejową 
PKP. 

W chwili obecnej teren przedsięwzięcia zarośnięty jest roślinnością ruderalną (trawy, 
chwasty) oraz samosiejką w wieku do 5 lat stanowiącą przede wszystkim brzozy i mniejsze 
krzewy, co wynika z faktu zaniedbania jak również braku zagospodarowania 
przedmiotowego terenu na przestrzeni kilku ostatnich lat.   

 Na terenie działek zlokalizowane są również miejsca zieleni wysokiej do których 
zaliczamy centralną cześć działki o numerze 1583/1, gdzie rośnie pojedyncze drzewo - około 
20 letnia brzoza. Natomiast w północno-wschodniej części działki 1583/1 oraz częściowo na 
działce nr 1571/1 występuje skupisko - około 7 dobrze wykształconych 20 letnich drzew 
(brzozy). Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora, nie przewiduje się wycinki 
(usunięcia) przedmiotowej zieleni wysokiej. 

2.6. Istniejąca infrastruktura techniczna 

Na terenie działek przeznaczonych pod realizację przedsięwzięcia występuje następująca 
infrastruktura techniczna: 

- sieć wodociągowa; 
- sieć kanalizacji ściekowej zakończonej zbiornikiem bezodpływowym; 
- sieć elektroenergetyczna; 
- sieć teletechniczna; 
- suwnica oraz tory kolejowe. 

2.7. Stan projektowany 

2.8. Opis projektowanego zagospodarowania terenu 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o nr ew. 1573/47, 1583/1, 
1571/1, 1574/47. Łączna powierzchnia działek wynosić będzie 3,0076 ha (30 076 m2),  
z czego: 

- powierzchnia zabudowy: ok. 3 550 m2 (11,8% powierzchni działki); 
- powierzchnia utwardzona (drogi dojazdowe): 7 100 m2 (23,6% powierzchni działki); 
- powierzchnia nieutwardzona (tereny szutrowe): 17 626 m2 (58,6% powierzchnia działki); 
- powierzchnia biologicznie czynna: 1 800 m2 (6,0% powierzchnia działki). 
Po etapie realizacji przedsięwzięcia, cały teren również będzie obszarem ogrodzonym (rodzaj 
i wielkość ogrodzenia bez zmian w stosunku do stanu obecnego).  
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Realizacja inwestycji polegać będzie na: 

- budowie głównej hali produkcyjnej, w której znajdować się będzie instalacja do produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą (powierzchnia ok. 2 600 m2). Hala 
produkcyjna zlokalizowana będzie wzdłuż południowej granicy działki; 

- budowie zadaszonej i ogrodzonej wiaty, z przeznaczeniem na tymczasowe 
magazynowanie odpadów przeznaczonych do odzysku. Wiata magazynowa  
o powierzchni około 500 m2 zlokalizowana będzie bezpośrednio przy hali produkcyjnej 
(od strony zachodniej); 

- budowie dróg dojazdowych do hali produkcyjnej oraz wiaty magazynowej o powierzchni 
około 7 100 m2; 

- zaadoptowania istniejących budynków odpowiednio na budynek administracyjno-
socjalny oraz portiernie. 

Powierzchnia istniejących terenów biologicznie czynnych nie ulegnie zmianie. Pozostałe 
tereny nieutwardzone, a wyłożonych szutrem, nie zostaną zagospodarowane.   

2.9. Projektowana infrastruktura techniczna 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia przyczyni się do rozbudowy już istniejącej 
infrastruktury technicznej wymienionej w pkt. 2.3.1.2.  

Po etapie realizacji inwestycji, teren wyposażony będzie w następującą infrastrukturę 
teletechniczną: 
- sieć wodociągowa; 
- sieć kanalizacji ściekowej zakończonej zbiornikiem bezodpływowym; 
- sieć elektroenergetyczna; 
- sieć teletechniczna. 

Występujące uzbrojenie terenu jest wystarczające dla projektowanego zamierzenia 
inwestycyjnego. 

2.10. Opis procesu technologicznego 

Na podstawie art. 16 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami), 
prowadzący instalacja zwraca się z wnioskiem wyłączenia z udostępniania opisu procesu 
technologicznego przedstawionego w załączniku nr 12.  

2.11. Bilans surowców i mediów 

Na potrzeby prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia wykorzystywane będą media  
w postaci energii elektrycznej - wykorzystywanej na cele technologiczne (zasilanie urządzeń  
i maszyn), oświetlenie hali oraz woda na potrzeby socjalno-bytowe. 

W poniższej tabeli podano szacunkowe zużycie mediów dla instalacji do produkcji 
energii elektrycznej. 

 

Tabela 1. Zużycie mediów 

Lp. Media Cel Jednostka Zużycie 
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1 Woda pitna - socjalno-bytowe m3/rok      170 

2 Energia elektryczna 
- zasilanie maszyn i urządzeń 
- oświetlenie 

MWh/rok   1 000 

3 Ciepło - ogrzewanie pomieszczeń GJ/rok   4 200 

4 Odpady 
- produkcja energii elektrycznej 
- produkcja ciepła 

Mg/rok 31 850 

Na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Zakładu, wykorzystywane są następujące media: 

a) woda - pobierana będzie z lokalnej sieci wodociągowej na potrzeby socjalno - bytowe 
zatrudnionych tam pracowników. Zużycie wody na cele socjalno - bytowe w ciągu roku 
wyniesie ok. 170 m3; 

b) energia elektryczna - energia pobierana na potrzeby eksploatacji zakładu z własnego 
ujęcia - produkcja energii elektrycznej przy wykorzystaniu silnika gazowego. 
Średnioroczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania zakładu wynosi 
około 1 000 MWh; 

c) odpady - wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i ciepła w instalacji 
przetwarzania odpadów zlokalizowanej na terenie zakładu. Roczna ilość odpadów 
przewidzianych do przetworzenia kształtować się będzie na poziomie ok. 31 850 Mg. 

 
Eksploatacja przedmiotowej instalacji wiązać się będzie produkcją energii elektrycznej oraz 
ciepła w wyniku przetwarzania odpadów. Zgodnie z danymi uzyskanymi od Inwestora, roczna 
produkcja energii elektrycznej i ciepła kształtować się będzie następująco: 
 
Tabela 2. Produkcja energii elektrycznej i ciepła 

Lp. Media 
Produkcja godzinowa 

[MWh/h] 
Produkcja roczna 

[MWh/rok] 

1 Energia elektryczna 1,16   9 230 

2 Energia cieplna 4,81 38 300 

 

2.12. Zatrudnienie i czas pracy instalacji 

Na terenie planowanej inwestycji planowane jest zatrudnienie 10 pracowników z czego  
7 fizycznych i 3 umysłowych.  

2.13. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające  

z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia 

2.14. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego 

Na etapie realizacji inwestycji, źródłem oddziaływań w zakresie wpływu na stan jakości 
powietrza będą maszyny i urządzenia wykorzystywane do prac budowlanych oraz pojazdy 
transportujące materiały budowlane i elementy konstrukcyjne. 

Podczas prac budowlanych emisja zanieczyszczeń której źródłem będzie spalanie 
paliw w silnikach pojazdów będzie miała charakter emisji punktowej oraz częściowo, 
rozproszonej. Emisja zanieczyszczeń powietrza występująca w związku z pracami 
instalacyjnymi będzie miała charakter ograniczony w czasie, jak również ograniczony w 
przestrzeni (drogi dojazdowe oraz teren przeznaczony na posadowienie maszyn). 
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Na etapie eksploatacji przyszły zakład będzie źródłem generowanych w sposób 
zorganizowany spalin z przetwarzania odpadów (silnik, ogniwo, itp.) oraz niezorganizowany 
spalin z manewrujących po obiekcie pojazdów ciężarowych i dostawczych. Analizę wielkości 
emisji zanieczyszczeń do powietrza przedstawiono w rozdziale 7.2.2. 

2.15. Emisja hałasu 

Na etapie budowy zakładu, nastąpi czasowa emisja hałasu związana z obecnością 
pracującego sprzętu budowlanego, transportującego materiały i elementy konstrukcyjne 
oraz w fazie wykonywania nowych nawierzchni. Natężenie hałasu osiągnie niewysokie 
poziomy i będzie miał charakter rozproszony i chwilowy. 

Na etapie eksploatacji, przewiduje się emisję hałasu będącą efektem normalnego 
funkcjonowania zakładu, tj. pracy urządzeń technologicznych instalacji zgazowującej (emisja 
punktowa i powierzchniowa) oraz pojazdów poruszających po terenie zakładu. Poziom 
dźwięku nie będzie przekraczał norm określonych w prawie ochrony środowiska dotyczących 
terenów otaczających. Analizę akustyczną dla planowanego przedsięwzięcia przedstawiono 
w rozdziale 7.2.3. 

2.16. Gospodarka odpadami 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy liczyć się z powstawaniem odpadów związanych  
z prowadzeniem zaplanowanych prac budowlanych. Realizowane roboty budowlane będą 
źródłem takich odpadów jak: humus z wierzchniej warstwy gleby z terenu pod nowe obiekty, 
nadmiarowe masy ziemne z wykopów pod fundamenty oraz planowana sieć - wodociągowa 
czy też ciepłownicza. Również należy liczyć się z powstawaniem odpadów 
charakterystycznych dla placu budowy - jak odpady komunalne pracowników wykonujących 
roboty, odpad w postaci gruzu, metali itp. 

Na etapie eksploatacji, powstawać będą odpady związane z bieżącą eksploatacją 
instalacji (remonty oraz serwis) oraz odpady powstające w wyniku termicznego 
przetwarzania odpadów. Etap likwidacji, którego inwestor oczywiście obecnie nie 
przewiduje, będzie związany z wygenerowaniem odpadów z rozbiórki obiektu. Miejsce 
powstawania, właściwości oraz dalsze postępowanie z wytworzonymi odpadami na terenie 
instalacji na etapie eksploatacji obiektu przedstawiono w punkcie 7.2.5. niniejszego 
opracowania. 

2.17. Gospodarka wodno - ściekowa 

W związku z realizacja przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania ścieków 
technologicznych. Ścieki sanitarne odprowadzane będą poprzez wewnętrzną sieć 
kanalizacyjną do bezodpływowego zbiornika, skąd następnie będą odbierane przez 
uprawnione podmioty i transportowane na pobliską oczyszczalnie ścieków. 

Zaopatrzenie w wodę dla terenu planowanej inwestycji odbywać się będzie przy 
wykorzystaniu lokalnej sieci wodociągowej na podstawie podpisanej umowy na zaopatrzenie 
w wodę. Powstające wody opadowe odprowadzane będą z powierzchni utwardzonych 
wewnątrz zakładową kanalizacją i po podczyszczeniu w separatorze i osadniku 
sedymentacyjnym (wytrącenie węglowodorów i zawiesiny mineralnej) zrzucane będą do do 
ziemi przy wykorzystaniu dwóch studni chłonnych. Dokładną analizę gospodarki wodno - 
ściekowej na terenie inwestycji zawiera rozdział 7.2.6.  
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3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH 
ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

3.1. Położenie i rzeźba terenu 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym wg J. Kondrackiego (1998 r.) obszar gminy 
Dobrodzień na terenie której to zlokalizowana  jest miejscowość Pludry, należy w znacznej 
większości do prowincji Niziny Środkowopolskiej makroregionu Niziny Śląskiej, należącej do 
mezoregionu Równiny Opolskiej. Jedynie północna część gminy znajduje się w obrębie 
prowincji Wyżyny Śląsko- Krakowskiej makroregionu Wyżyny Woźnicko- Wieluńskiej, 
należącej do mezoregionów Próg Woźnicki i Obniżenie Liswarty - Prosny. Nizina Śląska to 
rozległa równina, położona po obu stronach Odry. W całości wchodzi w obręb starszego stadiału 
zlodowacenia środkowopolskiego (Odry). 
 Teren na którym zlokalizowana zostanie inwestycja (hybrydowa instalacja 
zgazowująca) znajduje się przy ul. Wyzwolenia 18 w południowo - wschodniej części granic 
administracyjnych w miejscowości Pludry. 

3.2. Budowa geologiczna 

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest w obrębie falistej równiny polodowcowej 
ukształtowanej podczas recesji lądolodu zlodowacenia Odry i nieznacznie zretuszowanej 
przez późniejsze procesy denudacyjne, głównie peryglacjalne. Równina, na której 
zlokalizowane jest gmina Dobrodzień położona jest na przedpolu Progu Woźnickiego, 
wyraźnie wznoszącego się kulminacją we wsi Rzędowice. Na terenie inwestycji, ze względu 
na niewielki jej obszar, rzeźba ma charakter niemal płaski. Wysokość bezwzględna wynosi tu 
ok. 235 m n.p.m. Spadki terenu w obrębie działki, na której położony jest zakład nie 
przekraczają 1%, deniwelacje 1 m. Pod względem warunków rzeźby teren bez ograniczeń 
nadaję się pod zabudowę.  

Głębsze utwory geologiczne terenu opracowania budują górnotriasowe wiśniowe  
i pstre iłowce, mułowce, lokalnie z przewarstwieniami i ławicami piaskowców, wapieni oraz 
margli. Na nich niezgodnie zalegają osady czwartorzędowe, głównie piaszczysto - żwirowe  
i gliniaste serie osadów zlodowacenia Odry. W stropie zalega warstwa piasków średnich 
zagęszczonych. Pod nimi ok. 2 m warstwa glin piaszczystych. Niżej zalegają piaski średnie 
zagęszczone oraz strop twardoplastycznych iłowców i mułowców środkowego triasu. 

3.3. Wody hydrogeologiczne 

Teren zakładu jak również gminy Dobrodzień należy do dorzecza środkowej Odry i obejmuje 
zlewnie cząstkowe dopływów Warty, Stobrawy i Małej Panwi. Pomiędzy ich zlewniami 
przebiegają działy wodne II rzędu. Przeważająca część powierzchni gminy odwadniana jest 
do Małej Panwi, która przepływa w południowo - zachodniej części na odcinku około 10 km. 
Jednym z jej największych dopływów jest ciek Bziniczka przepływająca około 715 m na 
zachód od terenu inwestycji.  
Uzupełnieniem sieci wód powierzchniowych są sztuczne zbiorniki wodne wykorzystywane do 
celów hodowli ryb (okolice Zębowic, Dobrodzienia, Myśliny i Bzinicy). 

Teren zakładu jak również gminy zlokalizowany jest w użytkowych piętrach wodonośnych  
w osadach czwartorzędu, triasu oraz permu. Piętro czwartorzędowe wyznaczone zostało na 
przeważającym obszarze (około 80%). Około 50% powierzchni obejmuje triasowe piętro 
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wodonośne, które z uwagi na charakter budowy geologicznej współwystępuje z nadległym 
piętrem czwartorzędowym. W obrębie poziomu czwartorzędowego występuje zasadniczo 
jedna warstwa wodonośna. Wodonośność czwartorzędu jest dosyć dobra i wydajność studni 
często przekraczają 30 m3h przy wydajnościach jednostkowych w granicach ca 5 - 15 m3/h. 

3.4. Warunki klimatyczne 

Klimat obszaru, na którym zlokalizowana jest inwestycja należy do surowych w skali regionu. 
Przejawia się to większymi amplitudami temperatur, niższymi temperaturami w okresie 
letnim, dużą liczbą opadów, skróconym sezonem wegetacyjnym, grubszą pokrywą śnieżną  
i dłuższym okresem jej występowania. Zimy występujące w obszarze planowanego 
przedsięwzięcia są dłuższe i ostrzejsze niż ma to miejsce np. na obszarach położonych 
bardziej na zachód. Ponadto, rejon ten charakteryzuje się krótszym i zimniejszym okresem 
letnim. 
Ponadto, teren ten, charakteryzuje się niezbyt korzystnymi warunkami mikroklimatycznymi. 
Jest dosyć dobrze nasłoneczniony i przewietrzany, ale zlokalizowany w obniżeniu, co sprzyja 
powstawaniu i utrzymywaniu się mgieł oraz dużej wilgotności powietrza. Z przyległych 
wysoczyzn spływają tu w okresie jesiennym i zimowym zimne masy powietrza. 

Teren planowanej inwestycji charakteryzuje się następującymi warunkami klimatycznymi: 
- średnia temperatura roczna - 7,5 oC; 
- średnie wielkość opadów atmosferycznych - 710 mm; 
- liczba dni z pokrywą śnieżną - 62 dni; 
- średnioroczna liczba dni z mgłą - 35 dni. 

3.5. Formy Ochrony Przyrody 

W myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651  
z późniejszymi zmianami) poprzez formy ochrony przyrody rozumie się: 
 
 parki narodowe; 
 rezerwaty przyrody; 
 parki krajobrazowe; 
 obszary chronionego krajobrazu; 
 obszary Natura 2000; 
 pomniki przyrody;   
 stanowiska dokumentacyjne;   
 użytki ekologiczne;   
 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;  
 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.   

 
W bezpośrednim zasięgu przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia inwestycyjnego (tj. 
w jego najbliższym sąsiedztwie - do 500 m) nie ma elementów przyrodniczych środowiska 
objętych prawną ochroną, np. parków narodowych, rezerwatów czy też pomników przyrody.  
 

W dalszej odległości od granic zakładu (tj. powyżej 500 m) zlokalizowane są następujące 
formy ochrony przyrody: 

 Lasy Stobrawsko-Turawskie (Obszar Chronionego Krajobrazu) - zlokalizowane  
w odległości około 0,76 km na zachód od terenu inwestycji; 
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 Nad Bziniczką (Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy) - zlokalizowany na zachód od terenu 
inwestycji w odległości około 0,82 km; 

 Kocia Góra (Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy) - zlokalizowany na południowy - zachód 
od terenu inwestycji w odległości około 1,19 km. 

W najbliższej odległości od terenu inwestycji brak pomników przyrody (zgodnie z Rejestrem 
Form Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego, źródło: www.bip.katowice.rdos.gov.pl). 

3.6. Obszary NATURA 2000 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) określa m.in. 
obszary przyrodnicze funkcjonujące pod wspólną nazwą Obszar Natura 2000. Obszar Natura 
2000 obejmuje: 
 obszar specjalnej ochrony ptaków, 
 obszar specjalnej ochrony siedlisk. 

 
W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów 
podlegających ochronie na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 
przyrody. W najbliższej odległości od miejsca planowanej inwestycji znajduje się następujący 
teren zaliczany pod obszar NATURA 2000: 

- PLH 160008 Dolina Małej Panwi (w odległości ok. 4,18 km na południowy-zachód od 
planowanej inwestycji) - stanowi obszar o powierzchni 1.106,3 ha. Charakteryzuje się 
zróżnicowaną morfologią tworzoną przez plejstoceńskie terasy oraz zdenudowane, 
peryglacjalne równiny lodowcowe i wodnolodowcowe. Swym zasięgiem ostoja obejmuje 
koryto rzeki o naturalnym silnie meandrującym przebiegu, jak i spektrum zróżnicowania 
siedliskowego zawartego w dolinie Małej Panwi. Ostoja obejmuje także kompleksy pól 
wydmowych z wydmami dochodzącymi do 25 m, w zagłębieniach międzywydmowych 
oraz w samej dolinie rzecznej zlokalizowane są niewielkie torfowiska [źródło: Prace 
Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Opolski]. 
W granicach proponowanej ostoi dominują lasy, wśród których największą wartość 
przyrodniczą mają starodrzewia borów na wydmach i morenach. W obniżeniach terenu 
zlokalizowane są bory bagienne Vaccinio uliginosi - Pinetum i bagniska z roślinnością 
szuwarową. W proponowanej Ostoi obecne są torfowiska wysokie (żywe), przejściowe  
i niskie, w tym niezwykle cenne doskonale zachowane niskie torfowisko węglanowe. Na 
niewielkich fragmentach skarp i piaszczysk rozwinęły się zbiorowiska muraw  
i wrzosowisk. W Małej Panwi i jej dopływach występują zbiorowiska Ranunculetum 
fluitantis. Dolina przedstawia unikalne zróżnicowanie siedliskowe nieobecne w innych 
częściach województwa.  
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Rys. nr 1. Lokalizacja obszaru NATURA 2000 (źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

4. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM 
ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O 
OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI 

W najbliższym otoczeniu terenu planowanego przedsięwzięcia nie występują zabytki 
chronione na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r. z późniejszymi zmianami). 

Do pozostałych obiektów objętych ochroną konserwatorską na mocy ustawy z dnia 15 lutego 
1962 r. o ochronie przyrody i muzeach, tj.: 

 zespół dworski w Dobrodzieniu obejmujący pałac i park o powierzchni 3,8 ha; 
 zespół dworsko - parkowy o powierzchni około 3 ha w Bzionkowie przy ul. Opolskiej;  
 cmentarz ewangelicki wraz z porastającym go starodrzewiem w Bzinicy Nowej; 
 cmentarz ewangelicki i cmentarz żydowski w Dobrodzieniu. 

 

5. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA  
W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Rezygnacja Spółki Makpol Recykling z zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na 
„Budowie hybrydowej instalacji zgazowującej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej 
wraz  
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z infrastrukturą w miejscowości Pludry”, utrudni dostęp do specjalistycznych usług w 
zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, co jest równocześnie niezgodne z obecnie 
obowiązującą krajową polityką środowiskową spełniającą istotną rolę w systemie gospodarki 
odpadami regionu.  

Odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia z konieczności spowoduje utrwalenie 
dotychczasowej prowadzonej gospodarki odpadami w regionie, a uzbrojony (sieć 
wodociągowa, elektryczna, drogi itp.), ogrodzony i wydzielony torowiskiem kolei 
normalnotorowej od zabudowy m. Pludry  teren z dobrym bezkonfliktowym dojazdem  
w krótkim czasie zajęty zostanie przez sukcesję naturalną roślin. 

Zamierzenie w kontekście aktualnego prawodawstwa i dynamicznie rosnącego 
,,zapotrzebowania” na wykorzystanie odpadów na potrzeby termicznego odzysku odpadów 
będzie społecznie użyteczne, proekologiczne i wypełniać będzie zobowiązania Ustawy  
o odpadach i Prawo ochrony środowiska. 

Zastosowana innowacyjna myśl technologiczna zgazowania odpadów celem produkcji 
energii elektrycznej jak również ciepła użytkowego stanowić będzie wyrób wysoce 
konkurencyjny w stosunku do tradycyjnych metod produkcji energii elektrycznej i ciepła 
(spalanie paliw kopalnianych). Zamierzenie, zatrudniając 10 osób, obok ekonomicznie 
uzasadnionej działalności (odzysk termiczny), w sposób istotny zmniejszy ilości 
deponowanych na składowiskach odpadów. Zmniejszy się też zapotrzebowanie na 
dotychczas stosowane paliwa tradycyjne.  

Ponadto, brak działań zmierzających do zagospodarowania terenu nie ma 
uzasadnienia ekonomicznego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju (o której mowa 
w ustawie Prawo ochrony środowiska), zakładającego poprawę jakości życia, na jaką pozwala 
obecny rozwój cywilizacyjny, przy założeniu, że rozwój ten przebiegał będzie przy 
uwzględnieniu uwarunkowań środowiskowych. 

6. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 
6.1. Wariant proponowany 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę hybrydowej instalacji zgazowującej do 
produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z niezbędną infrastrukturą.  
 Proces produkcji energii elektrycznej oraz ciepła przy wykorzystaniu procesu 
zgazowania składać się będzie z następujących etapów: 

- przygotowaniu wsadu poprzez jego osuszenie (usunięcie wilgoci) oraz tzw. 
odpowietrzenie (usunięcie tlenu z odpadów); 

- rozkładu termicznego przy wykorzystaniu procesu pirolizy (zgazowania) 
przeprowadzanego w komorze pizolitycznej bez dostępu tlenku; 

- separacji - rozdzielenia z uzyskanego gazu poszczególnych pierwiastków i związków 
chemicznych. W pierwszym etapie oddzielone zostaną pierwiastki ciężki (np. chlor),  
w drugim etapie oddzielone zostaną dłuższe cząstki energetyczne (np. etan, propan, 
butan), natomiast w trzecim etapie rozdzielony zostanie wodór cząsteczkowy i jego 
proste związki (metan); 

- produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu silnika spalinowego połączonego  
z generatorem elektrycznym. 
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Eksploatacja instalacji wiązać się będzie z emisją zanieczyszczeń do środowiska w postaci 
emisji do powietrza (w wyniku spalania metanu i gazu ziemnego), emisją hałasu do 
środowiska, powstawaniem odpadów (np. karbonizat) jak również odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych. W trakcie eksploatacji instalacji nie przewiduje się powstawania 
ścieków technologicznych. 

Na potrzeby prawidłowego funkcjonowania zakładu, konieczne jest budowa niezbędnej 
infrastruktury na terenie działki objętej inwestycją. Stąd też planowane zagospodarowanie 
terenu kształtować się będzie następująco: 

- powierzchnia zabudowy: ok. 3 550 m2 (11,8% powierzchni działki); 
- powierzchnia utwardzona (drogi dojazdowe): 7 100 m2 (23,6% powierzchni działki); 
- powierzchnia nieutwardzona (tereny szutrowe): 17 626 m2 (58,6% powierzchnia działki); 
- powierzchnia biologicznie czynna: 1 800 m2 (6,0% powierzchnia działki). 
 
Proces realizacji inwestycji polegać będzie na: 

- budowie głównej hali produkcyjnej, w której znajdować się będzie instalacja do produkcji 
energii elektrycznej wraz z infrastrukturą (powierzchnia ok. 2 600 m2). Hala produkcyjna 
zlokalizowana będzie wzdłuż południowej granicy działki; 

- budowie zadaszonej i ogrodzonej wiaty, z przeznaczeniem na tymczasowe 
magazynowanie odpadów przeznaczonych do odzysku. Wiata magazynowa o 
powierzchni około 500 m2 zlokalizowana będzie bezpośrednio przy hali produkcyjnej (od 
strony zachodniej); 

- budowie dróg dojazdowych do hali produkcyjnej oraz wiaty magazynowej o powierzchni 
około 7 100 m2; 

- zaadoptowania istniejących budynków odpowiednio na budynek administracyjno-
socjalny oraz portiernie. 

Powierzchnia istniejących terenów biologicznie czynnych nie ulegnie zmianie. Pozostałe 
tereny nieutwardzone, a wyłożonych szutrem, nie zostaną zagospodarowane.   

6.2. Wariant alternatywny 

Alternatywą w stosunku do zaproponowanego wariantu, jest realizacja przedsięwzięcia w tej 
samej technologii lecz na terenie innej miejscowości w tej samej gminie (wariant „2”). 

Pomimo tego, iż eksploatacja instalacji zarówno w wariancie proponowanym przez 
Inwestora (wariant „1”) jak i alternatywnym (wariant „2) będzie powodować emisję na takim 
samym poziomie (emisja do powietrza, hałas, ścieki), istnieje duże ryzyko, iż brak dogodnej 
lokalizacji w porównaniu z wariantem proponowanym przez Inwestora (wariant „1”), 
przyczyni się do powstania konfliktów m.in. na tle społecznym. Do takich konfliktów można 
zaliczyć: 
- bliskość instalacji z zabudową mieszkaniową. Efektem tego, mogą być obawy 

mieszkańców o ponadnormatywny poziom hałasu oraz zwiększoną emisję zanieczyszczeń 
(spalin  
z pojazdów samochodowych); 

- możliwe bezpośrednie sąsiedztwo pomników przyrody, zabytków chronionych. Zbytnia 
bliskość przedmiotowej inwestycji może spotkać się z protestami zarówno mieszkańców, 
organizacji ekologicznych jak również konserwatora zabytków; 
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- bliskość cieków wodnych. Pomimo zastosowania przez Inwestora podczas budowy 
najlepszych dostępnych technik, istnieje obawa iż niewiedza oraz brak ufności, 
spowoduje znaczny opór lokalnej społeczności co do lokalizacji przedmiotowej instalacji. 

 
Zmiana lokalizacji przedmiotowej inwestycji, tak jak już wspomniano, nie będzie miała 
wpływu na oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie innych komponentów środowiska. Tak, 
więc wariant „2” jest mniej korzystny pod kątem oddziaływania na środowisko i zdrowie 
ludzi, stąd też, nie jest brany pod uwagę przez Inwestora. 
 

6.3. Uzasadnienie realizacji inwestycji w wybranym wariancie 

Budowa hybrydowej instalacji zgazowującej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na 
działce 1573/47 w miejscowości Pludry przyczyni się zarówno do rozwoju sfery gospodarczej, 
poprawie gospodarki odpadami (zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska 
odpadów) jak również przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy. 

Wariant budowy instalacji zaproponowany przez Inwestora, jest wariantem 
najbardziej optymalnym pod względem jego lokalizacji, ze względu na fakt, iż istniejące 
tereny zlokalizowane są w obrębie strefy przemysłowej, a tereny są już przekształcone 
antropogenicznie. Wykorzystanie przedmiotowego terenu spowoduje ochronę (ograniczy 
dewastację) innych terenów w przypadku gdyby Inwestor zastosował drugi wariant realizacji 
inwestycji. 

Ponadto, wybór terenu pod inwestycję zaproponowanym przez Inwestora, wpisywać 
się będzie w istniejące zagospodarowanie terenu (strefa przemysłowa) i nie będzie 
powodować negatywnych oddziaływań na tereny sąsiednie. 

Budowa hybrydowej instalacji zgazowującej na omawianym terenie (jak również na 
każdym innym), związana będzie z określonymi emisjami do środowiska, jednakże ze 
względu na zaproponowaną technologie przetwarzania odpadów (zgazowanie), 
zastosowanie rozwiązań technologicznych i technicznych przewidywane emisję zostaną 
zminimalizowane do poziomów nie przekraczających norm prawnych, nie powodujących 
znaczących oddziaływań na środowisko. 

Analizując powyższe warianty stwierdzono, iż proponowana technologia przetwarzania 
odpadów poprzez zgazowanie, w porównaniu do tradycyjnej metody spalania charakteryzuje 
się niższymi kosztami budowy jak i eksploatacji jak również mniejszym oddziaływaniem na 
środowisko.  

Gospodarka odpadami będzie regulowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
dostosowana do wytycznych zawartych w niniejszym wniosku, dotyczącym tego zagadnienia. 

Przedmiotowa produkcja nie będzie wiązała się z możliwością wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej z uwagi na specyfikę prowadzonej technologii. 
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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 na środowisko w fazie realizacji 

Prace prowadzone przy hybrydowej instalacji zgazowującej w Pludrach mogą spowodować 
niewielkie uciążliwości dla środowiska, wynikające z zakresu prac, sprowadzającego się do 
budowy hali oraz infrastruktury zakładowej.  

7.2. Oddziaływanie na zdrowie ludzi, środowisko oraz przewidywane zmiany 

w krajobrazie 

Ze względu na analizowany zakres robót, należy wykluczyć negatywne oddziaływanie fazy 
budowy instalacji na zdrowie okolicznych mieszkańców. Hałas, pylenie i lokalna (punktowa) 
emisja substancji szkodliwych (farby, lakiery, powłoki antykorozyjne, itp.) mogą być uciążliwe 
dla pracowników przedsiębiorstw wykonujących prace budowlano - montażowe, instalacyjne 
i malarskie. Uciążliwości te należy ograniczyć maksymalnie poprzez stosowanie 
odpowiednich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i właściwej organizacji robót. 

Realizacja inwestycji wymagać będzie usunięcie traw, samosiejek drzew wieku  2 - 5 
lat i przegotowanie terenu pod uszczelnienie i asfaltowe  utwardzenie nawierzchni, z 
systemem drenażowym na wody opadowe.  

Projektowane przedsięwzięcia realizowane będzie na terenach już przekształconych 
antropologicznie. W otoczeniu projektowanego przedsięwzięcia znajdują się w większości 
tereny zabudowy przemysłowej i komunikacyjnej (tereny kolejowe), a w dalszej odległości 
tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usługowo-handlowej. Ze względu na lokalizacje jak 
również ogrodzenie terenu, nie zaistnieje istotne negatywne oddziaływanie na zwierzęta 
(teren inwestycji zlokalizowany jest poza ważnymi szlakami migracji zwierząt).  

Nie stwierdzono też, aby realizacja inwestycji stanowiła zagrożenie dla naturalnych 
siedlisk i/lub gatunków o znaczeniu wspólnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie  
z Dyrektywami Rady: 92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny  
i flory („Dyrektywa Siedliskowa”), 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków 
(„Dyrektywa Ptasia”). 

7.3. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów 

masowych ziemi i środowisko wodno - gruntowe 

Wpływ na stan czystości powierzchni ziemi i wody gruntowe w okresie budowy obiektów 
będą miały takie substancje jak farby, środki zabezpieczające antykorozyjne, antywilgociowe 
itp. używane w trakcie budowy. Odpady te należy zagospodarować zgodnie z ich 
zakwalifikowaniem. 

Preparaty wykorzystywane na budowie, a mogące zanieczyścić powierzchnię ziemi  
i wody gruntowe należy właściwie przechowywać i stosować. 

Wpływ na wody podziemne może zaistnieć wyłącznie w przypadku awaryjnego 
wycieku oleju napędowego z pracujących maszyn budowlanych lub środków 
transportowych. Zaistnienie tego typu zdarzeniom można skutecznie zapobiegać, przez 
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zapewnienie odpowiedniego dozoru nad sprzętem w czasie jego pracy, jak też po pracy, gdy 
znajduje się na placu budowy. 

7.4. Oddziaływanie na powietrze i klimat 

Prowadzone prace budowlane mogą stanowić źródło zanieczyszczenia powietrza w trakcie: 
- wykonywania robót budowlanych - emisja pyłów z zawartością krzemionki; 
- prac spawalniczych powodujących emisję pyłu, NO2,CO; 
- transportu samochodowego. 
 
Emisje posiadać będą charakter incydentalny, występować będą wyłącznie w trakcie robót 
budowlanych i nie będą miały większego wpływu na stan czystości powietrza w otoczeniu 
przedsięwzięcia. Ilość ewentualnych zanieczyszczeń będzie niewielka z tendencją 
pochłaniania przez podłoże. 
Powstające w trakcie budowy zanieczyszczenia powietrza nie przekroczą odległości kilku 
metrów od miejsca wykonywania prac i nie będą przekraczały granicy terenu zajmowanego 
przez projektowane przedsięwzięcie, a zatem, emisja zanieczyszczeń nie będzie miała 
wpływu na powietrze i panujący tam klimat. 

7.5. Emisja hałasu 

W trakcie budowy hali  do celów planowanej inwestycji wystąpią w analizowanym rejonie 
okresowe zakłócenia akustyczne spowodowane przejazdami pojazdów transportujących 
materiały i surowce oraz wykonywanymi pracami. 

Hałas z pojazdów jest jednak krótkotrwały o zasięgu lokalnym i ustąpi po zaparkowaniu 
pojazdów. Czas przejazdów na trasie wyniesie około  36 s. Prace związane z inwestycją mają 
jednak charakter czasowy, ich czas jest relatywnie krótki, dlatego też nie jest celowe 
rozpatrywanie zastosowania stałych zabezpieczeń akustycznych. Wskazane jest prowadzenie 
prac w trybie jedno- lub dwuzmianowym.  

Biorąc pod uwagę przyjęte założenia to podczas realizacji inwestycji emisja hałasu będzie 
znacznie niższa niż podczas funkcjonowania instalacji i nie będzie miała istotnego wpływu na 
poziom imisji hałasu w otoczeniu. 

7.6. Gospodarka odpadami 

W trakcie budowy przedmiotowego zakładu powstanie niewielka ilość odpadów 
przemysłowych, głównie w postaci odpadów betonu oraz gruzu betonowego, drutu do 
zbrojenia, gruntu z wykopów, odpadów elektrod spawalniczych, resztki drutu spawalniczego, 
powstałych w wyniku prowadzonych prac instalacyjnych, resztek materiałów 
dociepleniowych, izolacyjnych, opakowań po materiałach budowlanych i malarskich, 
instalacyjnych itp. 
 
Rodzaje odpadów przewidziany do wytworzenia w trakcie realizacji inwestycji przedstawiono 
w tabeli poniżej: 
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Tabela 3. Rodzaje odpadów przewidzianych do wytworzenia na etapie realizacji inwestycji 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Przewidywana ilość [Mg] 

1 12 01 13 Odpady spawalnicze 0,100 

2 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,500 

3 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,500 

4 15 01 03 Opakowania z drewna 0,500 

5 15 01 04 Opakowania z metali 1,000 

6 15 01 07 Opakowania ze szkła 1,000 

7 15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
0,500 

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

remontów 
25,000 

9 17 02 01 Drewno 1,500 

10 17 02 03 Tworzywa sztuczne 1,200 

11 17 04 05 Żelazo i stal 7,000 

12 17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione  

w 17 05 03 
4 500,000 

13 17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01  

i 17 06 03 
0,500 

14 17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

15,000 

 
Dokładne ilości powstających odpadów w trakcie realizacji inwestycji, będą mogły zostać 
wyznaczone na podstawie projektu budowlanego, oraz kosztorysu robót budowlanych. Tym 
samym ilość powstających odpadów, może być znacznie mniejsza, ewentualnie dany odpad 
może w ogólnie nie zostać wytworzony. 
 
Zgodnie z art. 3.1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach wytwórcą odpadów powstających 
w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów jest podmiot, 
który świadczy usługę chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. 
Zagospodarowanie odpadów zostanie powierzone firmie wykonującej roboty 
przygotowawcze, budowlane i drogowe.  

Zalecenia koniecznie do uwzględnienia w trakcie wykonywania robót: 
- w trakcie prowadzonych prac powinna być stosowana zasada zapobiegania powstawaniu 

odpadów oraz ich minimalizacji, następnie ponowne wykorzystanie, a następnie dążenie 
do ich odzysku, później do unieszkodliwienia; 

- w trakcie przygotowania inwestycji jak i w trakcie budowy należy prowadzić segregację 
powstających odpadów oraz rozdzielić elementy i materiały nadające się do ponownego 
wykorzystania. Wymagana jest dokładna segregacja i ewidencja odpadów budowlanych. 
Odpady metali, szkła lub tworzyw sztucznych niesklasyfikowane, jako niebezpieczne 
powinny być skierowane do recyklingu. Odpady betonu i gruzu, drewna, 
niesklasyfikowane, jako niebezpieczne mogą być oddawane uprawnionym odbiorcom do 
wykorzystania; 

- odpady powinny być magazynowane w wydzielonym miejscu na terenie budowy  
i przekazywane uprawnionym odbiorcom.  
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7.7. Gospodarka wodno - ściekowa 

Woda dostarczana będzie przy wykorzystaniu lokalnej sieci wodociągowej. W trakcie etapu 
budowy, w związku z pracą ekip budowlanych, będą powstawały ścieki sanitarne, stąd też, 
wykonawca zapewni odpowiednie zaplecze sanitarne dla pracowników, co pozwoli 
wyeliminować niekontrolowany zrzutów ścieków do środowiska w trakcie prowadzenia prac 
budowlanych. 

Ścieki opadowe będą spływały z placu budowy do gruntu w sposób naturalny - 
infiltracja. Poziom zanieczyszczenia ścieków opadowych zależeć będzie przede wszystkim od 
stanu technicznego stosowanych pojazdów i maszyn budowlanych, od ich sposobu 
eksploatacji oraz od stanu utrzymania czystości na placu budowy. Dlatego też, bezwzględnie 
należy przestrzegać zalecenia stosowania maszyn i sprzętu w dobrym stanie technicznym 
oraz przeciwdziałać zanieczyszczeniu placu budowy ziemią z wykopów. 
 
Celem zminimalizowania jakiekolwiek niebezpieczeństwa, dodatkowo należy zwrócić uwagę 
na to, aby: 
 wykonywanie wykopów odbywało się ze szczególną ostrożnością, a roboty ziemne 

ograniczały się do bezwzględnego minimum, aby uniemożliwić penetrację 
zanieczyszczonych wód opadowych do warstwy wodonośnej; 

 sprzęt używany do prac ziemnych i montażowych był sprawny /bez wycieków paliwa  
i olejów; 

 materiały użyte do budowy nie wchodziły w reakcje chemiczne, których produkty 
powodowałyby zanieczyszczenie wód podziemnych; 

 wprowadzono zakaz wylewania olejów i innych substancji niebezpiecznych w grunt. 

7.8. Ochrona powierzchni ziemi oraz terenów zielonych 

Poza usunięciem traw, samosiejek drzew wieku  2 - 5 lat i przegotowania terenu pod 
uszczelnienie i utwardzenie nawierzchni, z systemem drenażowym na wody opadowe nie 
zachodzą żadne oddziaływania na powierzchnie ziemi i terenów zielonych.  

Oddziaływania na powierzchnię terenu będą występowały jedynie w okresie budowy.  
Z powierzchni przeznaczonej pod zabudowę zdjęta zostanie gleba, o tyle też zmniejszy się 
trwale powierzchnia biologicznie czynna. Obszar ten będzie bezpowrotnie zdewastowany. 
Zdewastowane podczas budowy zostaną również tereny bezpośrednio przyległe, ale po 
zakończeniu inwestycji będą one zrekultywowane i wykorzystane m.in. pod zieleń ozdobną  
i izolacyjną. Niezbyt głębokie fundamentowanie nie przyczyni się natomiast do istotnych 
przekształceń rzeźby terenu oraz budowy geologicznej. Nie należy spodziewać się ruchów 
masowych ze względu na warunki rzeźby i geologii. 

7.9. Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko  

w fazie eksploatacji 

7.10. Oddziaływanie na zdrowie ludzi, środowisko oraz przewidywane zmiany  

w krajobrazie 

Ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia w odległości około 65 m od 
najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz umiejscowienie zabudowy w południowej części 
działki na obszarze terenów już przekształconych antropogenicznie, w otoczeniu terenów 
przemysłowych, nie nastąpi żadne niekorzystne oddziaływanie na warunki życia i zdrowia 
ludzi. Przy normalnych warunkach eksploatacji i przestrzeganiu zasad określonych  
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w przepisach szczególnych jak i w niniejszym opracowaniu, na terenach przyległych do 
inwestycji nie wystąpią zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi - stężenia zanieczyszczeń z 
instalacji nie będą przekraczać dopuszczalnych norm, (co przedstawiono poniżej na 
podstawie wykonanych obliczeń). Ponadto, odpady podlegać będą zorganizowanemu 
odbiorowi  
i utylizacji. 

Ponadto, inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na dziko żyjące zwierzęta ze 
względu na: zamknięcie procesu technologicznego, niskie zagrożenie pożarowe i wybuchowe 
oraz położenie zakładu poza miejscami stałego występowania zwierzyny.  

7.11. Oddziaływanie projektowanej inwestycji na powietrze atmosferyczne 

W niniejszym rozdziale rozpatrywano emisję zanieczyszczeń z terenu inwestycji oraz 
przeprowadzono symulację dotyczącą wielkości emisji i wpływu emisji z całego terenu 
zakładu biorąc pod uwagę stan projektowany. Poniżej w rozdziałach opisano rodzaje 
instalacji powodujących emisję gazów i pyłów do powietrza. 

7.12. Emisja 

Eksploatacja przedmiotowej instalacji związana będzie emisją zanieczyszczeń do środowiska 
powstających w wyniku spalania paliwa gazu syntezowego, ziemnego oraz eksploatacji 
ogniw wodorowych. 

Ze względu na innowacyjny rodzaj instalacji, poniżej przeanalizowano kolejne etapy 
przetwarzania odpadów celem produkcji energii elektrycznej i ciepła, pod kątem 
ewentualnych miejsc występowania emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

a) zasyp - początkowy etap produkcji energii elektrycznej i ciepła, obejmujący załadunek 
odpadów przewidzianych do przetwarzania na taśmociąg transportujący następnie 
odpady na urządzenie do przesiewu odpadów (sito). W trakcie zasypu odpadów nie 
wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza; 

b) sito - na tym etapie, następuje odseparowanie substancji mineralnych oraz innych 
zanieczyszczeń od odpadu przekazywanego do przetwarzania. Urządzenie będzie 
urządzeniem zlokalizowanym w szczelnej obudowie zapobiegającej ewentualnemu 
pyleniu do środowiska. Eksploatacja sita nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń do 
powietrza; 

c) młyn - w urządzeniu tym, następuje rozdrobnienie odpadów na frakcje o wielkości do 30 
mm. Rozdrobnione w urządzeniu odpady przekazywane są następnie do cyklonu. Młyn 
będzie urządzeniem hermetycznym, celem uniknięcia pylenia drobnych frakcji odpadów 
do środowiska, stąd też nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń podczas procesu 
rozdrabniania; 

d) cyklon - urządzenie służące do usunięcia powietrza (zwiększenie sprawności procesu 
pirolizy), jak również odparowania wody zawartej w odpadach przeznaczonych do 
przetwarzania. Usunięte powietrze z odpadów odprowadzane jest na zewnątrz cyklonu, 
natomiast odparowana woda, transportowana jest do reaktora poziomego, w którym to 
następuje proces pirolizy odpadów. Eksploatacja cyklonu nie będzie powodować emisji 
zanieczyszczeń do powietrza; 

e) piroliza (reaktor poziomy) - produktami procesu zgazowania odpadów w reaktorze 
pirolizy są substancje gazowe (wodór, metan, dwutlenek węgla, tlenek węgla oraz 
pozostałe gazy w postaci pyłu, tlenków azotu i tlenków siarki), substancje stałe 
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(karbonizat, złom, stal) oraz ciekłe (w postaci wody i olejów/smół). Wszystkie produkty 
procesu pirolizy, trafiają do reaktora pionowego - do procesu zgazowania. Stąd też, sam 
proces pirolizy nie jest związany z emisją zanieczyszczeń do powietrza. Emisja 
zanieczyszczeń przewidziana jest natomiast na początkowym etapie procesu pirolizy (w 
przypadku ponownego rozruchu całej instalacji), w związku z użyciem do podgrzania 
zewnętrznego płaszcza gazem ziemnym celem zainicjowania procesu pirolizy (po 
osiągnięciu pełnej wydajności reaktor pirolizy podgrzewany będzie przy wykorzystaniu 
ciepła odzyskanego w separatorze wielostopniowym); 

f) zgazowanie (reaktor pionowy) - zgazowanie jest drugim etapem wytwarzania gazu 
syntezowego wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Reaktor 
gazyfikujący jest również reaktorem hermetycznym, co pozwala na ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń powstających w trakcie przedmiotowego procesu. Produktami procesu 
zgazowania w przedmiotowej instalacji jest gaz syntezowy (wodór, tlenek węgla, metan, 
azot, dwutlenek węgla, pyłu, tlenki siarki i azotu) oraz produkty stałe w postaci 
karbonizatu. Tym samym w trakcie procesu zgazowania nie występuje emisja 
zanieczyszczeń do atmosfery; 

g) separator wielostopniowy - urządzenie mające za zadanie oczyszczenie powstałego gazu 
syntezowego ze składników niepalnych (niepożądanych). Pierwszym etapem separacji 
jest ochłodzenie gazu syntezowego (odzysk ciepła), które przekazywane jest następnie 
do sita celem podgrzania odpadów oraz do reaktora pirolizy. W kolejnym etapie 
następować będzie oddzielenie zanieczyszczeń w postaci dwutlenku siarki oraz 
dwutlenku azotu. Zgodnie z informacjami przekazanymi od Inwestora, sprawność 
separacji (wyłapywania) tlenków siarki oraz tlenków azotu wyniesie ok. 80%. W 
separatorze odseparowane są również takie zanieczyszczenia jak CO, H2 oraz CO2 (gazy 
przekazywanego do ogniwa wodorowego), chlor w postaci stałej (poddany krystalizacji - 
NaCl). Otrzymany gaz syntezowy po przejściu przez separator wielostopniowy, 
transportowany będzie do silnika gazowego gdzie poddany zostanie procesowi spalania 
(zawartość metanu w otrzymanym gazie wynosić będzie około 80%). Tym samym 
eksploatacja separatora wielostopniowego nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń 
do środowiska; 

h) silnik gazowy - w którym następuje proces spalania gazu syntezowego (tzw. syngas).  
W wyniku spalania przedmiotowego gazu do powietrza emitowane będą takie substancje 
jak: 
 dwutlenek węgla i woda (proces spalania metanu); 
 tlenki siarki; 
 tlenki azotu; 
 pył ogółem (w tym pył PM10 oraz PM2,5). 

 
i) ogniwo wodorowe - ogniwo generujące energię elektryczną w wyniku utleniania stale 

dostarczanego do niego z zewnątrz paliwa. Paliwem dla ogniwa wodorowego  
w przedmiotowej instalacji będzie wodór odseparowany z gazu syntezowego  
w separatorze wielostopniowym oraz dwutlenek węgla. Zaletą tego typu ogniw jest 
niewielkie zanieczyszczenie powietrza, które one powodują. Powstające z nich spaliny 
składają się wyłącznie z obojętnej dla środowiska pary wodnej. W przypadku ogniwa 
wodorowego zainstalowanego na terenie instalacji będą dodatkowe emitowane 
zanieczyszczenia w postaci tlenków siarki oraz tlenków azotu, które to, dostarczane będą 
razem z wodorem z separatora wielostopniowego. Powyższe wynika z faktu, iż 
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przewidziane do zastosowania urządzenia wyłapywania charakteryzować się będą 
sprawnością 80%. Pozostałe 20% zostanie wyemitowane do środowiska w dalszych 
procesach (15% podczas procesu spalania gazu syntezowego oraz 5% podczas produkcji 
energii w ogniwie wodorowym). 

7.13. Warianty funkcjonowania instalacji 

Wielkość emisji z instalacji lub urządzenia w warunkach odbiegających od normalnych 
powinna wynikać z uzasadnionych potrzeb technicznych i nie może występować dłużej niż 
jest to konieczne. Warunkami odbiegającymi od normalnych są w szczególności okres 
rozruchu  
i wyłączenia instalacji. 

Rozruch i wyłączenie instalacji 

Rozruch i wyłączenie instalacji technologicznej nie wiąże się podwyższoną emisją 
zanieczyszczeń. 

Stany awaryjne 

W przypadku awarii urządzeń technologicznych nie będą one użytkowane do czasu usunięcia 
awarii, wobec czego nie będą powodowały emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

W przypadku braku zasilania w energię elektryczną zakład nie będzie prowadził procesów 
produkcyjnych, wobec czego nie będzie powodował emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Warianty funkcjonowania instalacji 

Z analizy procesu technologicznego wynika, że będą występowały dwa warianty pracy 
instalacji: 

- okres rozruchu - polegający na podgrzaniu reaktora pirolizy przy wykorzystaniu gazu 
ziemnego; 

- okres normalnej pracy instalacji - obejmujący pracę wszystkie urządzeń w instalacji. 

Tabela 4. Warianty emisji z kurników do chowu brojlerów, przyjęte do obliczeń poziomów 

substancji w powietrzu 

Nr wariantu Ilość emitorów pracujących w wariancie 
Czas trwania wariantu 

[h/rok] 

1 1 - silnik gazowy      30 

2 2 - silnik gazowy + ogniwo wodorowe 7 968 

 
W przypadku awarii elementów instalacji bądź braku zasilania urządzenia technologiczne nie 
są użytkowane aż do chwili usunięcia awarii.  

7.14. Podgrzewania reaktora pirolizy 

względu na konieczność podgrzania reaktora pirolizy do temperatury zapewniającej 
prawidłowe procesy pirolityczne. 

W ciągu roku przewiduje się około 10 rozruchów instalacji wynikających z przerw 
świątecznych oraz konieczności serwisu urządzeń instalacji (w szczególności silnika 
gazowego). 
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 Na potrzeby ogrzania reaktora pirolizy do tzw. „temperatury roboczej”, konieczne 
będzie około 300 kWh/h. Maksymalny czas rozruchu nie przekroczy 3 h/rozruch. Tym samym 
zużycie gazu na potrzeby podgrzewania reaktora pirolizy wyniesie: 

- max zużycie gazu - 28,5 m3/h; 
- max. czas podgrzewania reaktora pirolizy - 3 h/rozruch; 
- ilość rozruchów w roku - 10; 
- łączny czas podgrzewania reaktora pirolizy - 30 h/rok; 
- roczne zużycie gazu do podgrzewania reaktora pirolizy - 855 m3/rok. 

 Wskaźniki emisji dla gazu ziemnego przyjęto zgodnie z opracowaniem - „Wskaźniki 
emisji zanieczyszczeń substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z 
procesów energetycznego spalania paliw.” MŚZNiL 1/96.  

Tabela 5. Wskaźniki emisji dla spalania gazu ziemnego 

Substancja 
Współczynnik emisji spalania gazu 

kg/10
6
m

3  
 

SO2 2 * s 

NO2 1 280 

CO 360 

Pył ogółem = PM10 = PM2,5 15 

                            * Zawartość siarki w gazie przyjęto na poziomie 40 mg/m
3
,. 

Wielkość emisji godzinowej i rocznej z silnika gazowego przedstawiono w tabeli poniżej: 

Tabela 6. Emisja obliczeniowa - silnik gazowy 

Emitory E-1 - stalowy, pionowy, otwarty 

 Silnik gazowy 

Wysokość 12,3 m 

Średnica u wylotu 0,450 m 

Ilość spalin 28,5 m
3
/h 

Prędkość wylotu spalin 7,00 m/s 

Temperatura spalin 731 K 

Zużycie gazu w roku 855 m
3
/a 

Średni czas emisji 30 h/a 

Zanieczyszczenie 
Emisja 

kg/h Mg/rok 

Dwutlenek siarki 0,00228 0,00007 

Dwutlenek azotu 0,02368 0,00071 

Tlenek węgla 0,01026 0,00031 

Pył ogółem = PM10 = PM2,5 0,00043 0,00001 

 

7.15. Emisja z silnika gazowego 

W wyniku spalania w silniku gazowym gazu syntezowego (tzw. syngasu), powstawać będzie 
emisja zanieczyszczeń pyłowo - gazowych takich jak pył, tlenki siarki, tlenki azotu, oraz tlenek 
węgla.  
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 Ze względu na fakt, iż przedmiotowa instalacja jest instalacją innowacyjną, Inwestor 
nie posiada w chwili obecnej dostatecznych informacji (wyników pomiarów) dotyczących 
wielkości emisji zanieczyszczeń podczas procesu spalania gazu w silniku.  

Mając na względzie konieczność określenia wielkości emisji zanieczyszczeń ze spalania gazu 
syntezowego posłużono się obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska jak 
również dostępnymi informacjami w zakresie spalania tego typu gazu. 

Cytując dostępne dane literaturowe, tj.: 

„W procesie pirolizy w wyniku rozkładu surowca zawierającego węgiel, bez dostępu 
powietrza,  
w wysokiej temperaturze powstaje tzw. gaz pirolityczny (gaz syntetyczny, syn-gaz), który jest 
gazem palnym o składzie chemicznym zbliżonym do gazu ziemnego (wodór H2 10%, metan 
CH4 20%, etan, eten, propen i buten ok. 30%, tlenek węgla, dwutlenek węgla i inne)”.  

„Ze spalania syn-gazu powstają emisje o mniejszej ilości zanieczyszczeń niż przy spalaniu 
gazu ziemnego.”  

Źródło: „Centrum Gospodarki Odpadami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 
Skalnego  
w Warszawie, o/Katowice” 

oraz obowiązującym rozporządzeniem w sprawie standardów emisyjnych (Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. - Dz. U. z 2014 r., poz. 1546), w szczególności 
zgodnie z §15 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1546), tj.: 

„Standardy emisyjne określa się dla instalacji i urządzeń spalania lub współspalania odpadów 
innych niż instalacje i urządzenia do spalania gazów uzyskanych w wyniku zgazowania lub 
pirolizy odpadów, które są oczyszczone w stopniu gwarantującym, że ich spalanie nie może 
spowodować emisji większych niż w wyniku spalania gazu ziemnego.” 

Do określenia wielkości emisji zanieczyszczeń ze spalania gazu syntetycznego przyjęto jako 
graniczne wskaźniki emisji zanieczyszczeń zaprezentowane w materiałach informacyjno-
instruktażowych - „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń substancji zanieczyszczających 
wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw.” MŚZNiL 1/96. 

 Przyjęte wskaźniki emisji zapewniają spełnienie wymagań zawartych §15 ust. 1 pkt. 3 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546). 
Stąd też wielkości emisji zanieczyszczeń ze spalania gazu syntezowanego przyjęte do obliczeń 
wynoszą odpowiednio: 

Tabela 7. Wskaźniki emisji dla spalania gazu syntezowego 

Substancja 
Współczynnik emisji spalania gazu 

kg/10
6
m

3  
 

SO2 2 * s 

NO2 1 280 

CO 360 

Pył ogółem = PM10 = PM2,5 15 
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Zawartość siarki w gazie przyjęto na poziomie 40 mg/m3, co stanowi maksymalny poziom 
siarki w gazie ziemnym wysokometanowym spalanym w kraju. Ponadto, w separatorze 
wielostopniowym odseparowana (wychwytywana) zostanie siarka, co zapewni utrzymanie 
jej zawartości w gazie poniżej 40 mg/m3 (sprawność wychwytywania siarki ok. 80%). 

Maksymalna ilość spalanego gazu w silniku gazowym wyniesie ok. 241 m3/h. Przewidywany 
czas pracy silnika wyniesie ok. 7 968 h/rok.  

Wielkość emisji godzinowej i rocznej z silnika gazowego przedstawiono w tabeli poniżej: 

Tabela 8. Emisja obliczeniowa - silnik gazowy 

Emitory E-1 - stalowy, pionowy, otwarty 

 Silnik gazowy 

Wysokość 12,3 m 

Średnica u wylotu 0,450 m 

Ilość spalin 241 m
3
/h 

Prędkość wylotu spalin 14,14 m/s 

Temperatura spalin 731 K 

Zużycie gazu w roku 1 920 288 m
3
/a 

Średni czas emisji 7 968 h/a 

Zanieczyszczenie 
Emisja 

kg/h Mg/rok 

Dwutlenek siarki 0,01928
 

0,15362 

Dwutlenek azotu 0,30848 2,45797 

Tlenek węgla 0,08676 0,69130 

Pył ogółem = PM10 = PM2,5 0,00362 0,02884 

 

7.16. Emisja z ogniwa wodorowego 

Emisja powstająca podczas pracy ogniwa wodorowego może wynikać z niewielkiej 
zawartości zanieczyszczeń (dwutlenek siarki i azotu) dostarczanych wraz z paliwem do 
urządzenia - wodorem odseparowanym w separatorze wielostopniowym. 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora, przewidywana ilość zużycia gazu  
w ogniwie wodorowym wyniesie około 165,5 m3/h. Zawartość poszczególnych składników  
w gazie dostarczanym do ogniwa wodorowego wyniesie odpowiednio: 
- wodór (H2) - 130 m3/h (79%); 
- tlenki węgla (CO) - 35 m3/h (20,7%); 
- pozostałe gazy (dwutlenek siarki i azotu) - 0,5 m3/h (0,3%). 
 
W wyniku reakcji przebiegających w ogniwie wodorowym następuje reakcji wodoru oraz 
tlenku węgla. Tym samym, do atmosfery następuje emisja tlenków siarki oraz tlenków azotu.  
 Ilość gazów zawierających tlenki siarki oraz tlenki azotu wyniesie 0,25 m3/h (każdy), 
Stąd też, wielkość emisji wyniesie odpowiednio (na podstawie gęstości gazów): 
 
- dwutlenek siarki - 0,25 m3/h x 2,83 kg/m3 = 0,7075 kg/h; 
- dwutlenek azotu - 0,25 m3/h x 2,05 kg/m3 = 0,5125 kg/h; 
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Tabela 9. Emisja obliczeniowa - ogniwo wodorowe 

Emitory E-2 - stalowy, pionowy, otwarty 

 Silnik gazowy 

Wysokość 12,3 m 

Średnica u wylotu 0,150 m 

Prędkość wylotu spalin 7,00 m/s 

Temperatura spalin 313 K 

Średni czas emisji 7 968 h/a 

Zanieczyszczenie 
Emisja 

kg/h Mg/rok 

Dwutlenek siarki 0,70750
 

5,6374 

Dwutlenek azotu 0,51250 4,0836 

 

7.17. Emisja niezorganizowana 

Jedynym rodzajem emisji niezorganizowanej z terenu zakładu stanowi emisja komunikacyjna 
związana z poruszającymi się po terenie zakładu pojazdami, głównie samochodami 
ciężarowymi dostarczającymi i odbierającymi odpady.  

Przyjęto, że ruch pojazdów po terenie przedsięwzięcia charakteryzować się będzie 
niskim natężeniem (w przedziale maksymalnie do 8 pojazdów dziennie). Wynika stąd 
niewielka ilość emitowanych z tego źródła substancji, która nie będzie wywierać istotnego 
wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza.  

Powyższe, oraz to że praca tego rodzaju źródeł nie wymaga uregulowania stanu 
formalnoprawnego, sprawia że odstąpiono od ustalenia wpływu emisji z tego źródła na stan 
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 

7.18. Imisja 

Zgodnie z art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
dotrzymywanie standardów emisyjnych (w przypadku określenia standardów emisyjnych dla 
danej instalacji) nie zwalnia z obowiązku zachowania standardów jakości środowiska. W celu 
sprawdzenia, czy przy ustalonej wielkości ładunków substancji wprowadzanych do powietrza 
nie są przekraczane standardy jakości powietrza określone w przepisach szczególnych 
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu), dokonano obliczeń rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń w otoczeniu zakładu zgodnie z metodyką referencyjną modelowania 
zanieczyszczeń w powietrzu podaną w załączniku nr 3 do cytowanego rozporządzenia. 
Obliczenia przeprowadzono dla przedstawionych we wniosku wariantów pracy źródeł,  
w warunkach pracy możliwie zbliżonych do rzeczywistych.  

Do obliczeń ustalających zakres wymaganych obliczeń poziomów stężeń substancji  
w powietrzu ujęto wszystkie źródła zanieczyszczeń instalacji, za wyjątkiem emisji ze źródeł 
niezorganizowanych (źródła liniowe) ze względu na ich znikomą emisję. Szczegółowe dane 
przyjęte do obliczeń, jak: parametry meteorologiczne, współczynnik szorstkości terenu, 
parametry i wielkość emisji w poszczególnych wariantach i podokresach, okresy 
obliczeniowe, parametry i lokalizację emitorów jak też analiza wyników obliczeń dyspersji 
zanieczyszczeń zawarta jest w dalszej, obliczeniowej części wniosku. 



 
 
Sp. z o.o. ul. 1 Maja 21 lok.1, 42-217 Częstochowa tel. 34 387 15 47, fax 34 387 15 47 36/90 

  

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa hybrydowej instalacji zgazowującej do produkcji energii elektrycznej  
i cieplnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pludry przy ul. Wyzwolenia 18” 

Obliczenia rozprzestrzeniania wykonano w rejonie bezpośredniego oddziaływania emitorów 
w sieciach obliczeniowych o współrzędnych lewego dolnego i prawego górnego rogu. Do 
obliczeń przyjęto sieć receptorów o następujących rozmiarach: 

 
- początek osi X = 0    - początek osi Y = 0 

- koniec osi X = 600    - koniec osi Y  = 460 

- skok na osi X = 20    - skok na osi Y  = 20 

 
Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykonano na komputerze wykorzystując 
program komputerowy OPERAT 2000 firmy PROeko. Program korzysta z matematycznego 
modelu dyfuzji turbulencyjnej Pasquille’a zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. 

Obliczenie wykonano na poziomie terenu, jak również na wysokości zabudowy 
mieszkaniowej, ze względu na fakt, że w promieniu 10-krotnej wysokości najwyższego  
z emitorów instalacji występuje zabudowa mieszkaniowa. 
 
Wstępne obliczenia ustalające zakres wymaganych obliczeń poziomów stężeń substancji  
w powietrzu, wykonane dla emisji maksymalnej i ze wszystkich źródeł na terenie zakładu, 
wchodzących w skład instalacji wykazały, że pełny zakres obliczeń wymagany jest dla 
dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu (zakresem rozszerzonym nie objęto substancji  
w postaci tlenków węgla i pyłu ze względu na spełnienie warunku Smm < 0,1D1). Dla ww. 
zanieczyszczeń przeprowadzono obliczenia zgodnie z zakresem pełnym z jednoczesnym 
sprawdzeniem warunków Smm ≤ D1 oraz Sa ≤ Da - R.  
 Ponadto zakresem pełnym objęto pył PM2,5 celem sprawdzenia dotrzymania stężeń 
średniorocznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.08.2012 r.  
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. 

Analiza wyników obliczeń poziomów substancji w powietrzu (z obszaru objętego 
obliczeniami wyłączono, zgodnie z obowiązującymi zasadami metodyki referencyjnej, teren 
zakładu, dla którego dokonywano obliczeń) wskazuje, że poza zewnętrzną granicą zakładu 
nie występują przekroczenia wartości odniesienia lub wartości dopuszczalnych substancji  
w powietrzu. Podobnie w przypadku stężeń uśrednionych dla roku, nie odnotowuje się 
występowania przekroczeń wartości dyspozycyjnej Da - R. 

7.19. Opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego 

miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza 

Teren objęty przedmiotową inwestycją na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie 
graniczy: 

- od strony północnej - z terenami kolejowymi (linia kolejowa wraz ze stacją), za którą 
zlokalizowana jest droga gminna (ulica Dworcowa). Za ulicą Dworcową zlokalizowana jest 
zabudowa typu usługowo - handlowego oraz mieszkaniowa jedno i wielorodzinna. 
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa typu zagrodowego zlokalizowana jest w odległości 
około 30 m na północ od terenu zakładu (zachodnia część działki) oraz około 85 m 
(wschodnia część działki). Najbliższa zabudowa wielorodzinna (3 kondygnacyjna) 
zlokalizowana jest w odległości około 120 m; 

- od strony wschodniej - sąsiaduje bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 901, za którą 
zlokalizowane są tereny nieużytkowe (tzw. odłóg), następnie tereny rolne, a w dalszej 
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odległości tj. około 800 m zlokalizowane są tereny leśne. W odległości około 70 m na 
zachód zlokalizowana jest zabudowa przemysłowa (transformatorownia);  

- od strony południowej - teren graniczy z zabudową poprzemysłową (nieużytkowaną), 
porośnięto roślinnością ruderalną oraz samosiejkami. Za przedmiotowym terenem  
w odległości około 64 m przebiega niewielki pas drzew, następnie tereny przemysłowe 
(160 m) oraz dalej tereny leśne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa typu zagrodowego 
zlokalizowana jest około 190 m na południe od terenu inwestycji oraz w kierunku 
południowo - wschodnim w odległości około 130 m;  

- od strony zachodniej - przedsięwzięcie graniczy bezpośrednio z terenami i obiektami 
należącymi do Nasycalni Podkładów Pludry Sp. z o.o. W odległości około 720 m na 
zachód zlokalizowane są tereny leśne, które zlokalizowane są również na terenie Lasów 
Stobrawsko - Turawskich wchodzących w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

 
Najbliżej położona zabudowa mieszkaniowa w stosunku do najwyższego emitora w zakładzie 
na którym to realizowane będzie przedsięwzięcie, zlokalizowana jest w odległości około 140 
m w kierunku północnym. 

Ponadto, planowana inwestycja nie znajduje się w granicach obszarów prawnie chronionych, 
w tym obszaru NATURA 2000. Najbliżej położone obszary prawnie chronione zlokalizowane 
są  
w odległości około 0,79 km na zachód od planowanej inwestycji (Obszar Chronionego 
Krajobrazu - Lasy Stobrawsko-Turawskie) oraz 0,84 km na zachód od planowanej inwestycji 
(Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Nad Bziniczką). Najbliżej położony obszar NATURA 2000 
zlokalizowany jest ok. 4,18 km na zachód od terenu planowanej inwestycji (Specjalny Obszar 
Ochrony Dolina Małej Panwi PLH160008). 

7.20. Określenie aerodynamicznej szorstkości terenu 

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 
2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, 
poz. 87 z 2010 r.) współczynnik szorstkości terenu wyznacza się w zasięgu 50 hmax według 
wzoru: 
 
 

   
 

 
       
 

 

 

gdzie: 
F - powierzchnia obszaru objęta obliczeniami (dla hmax = 12,3 m; F = 1 188 229 m2); 
Fc - powierzchnia obszaru o danym typie pokrycia terenu; 
z0c - współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu o danym typie pokrycia terenu; 
 
Zgodnie z tabelą 4, w punkcie „2.3. Aerodynamiczna szorstkość terenu”, współczynniki 
aerodynamicznej szorstkości terenu występujące w zakresie 50 hmax kształtują się 
następująco: 

Tabela 10. Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu  

Lp. Typ pokrycia terenu Współczynnik z0 Powierzchnia [m
2
] 

1 2 3 4 

1 Pola uprawne 0,035 93 148 
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2 Lasy 2,0 154 163 

3 Zabudowa wiejska 0,5 131 378 

4 Łąki, pastwiska 0,02 219 167 

5 Miasto do 10-tyś. mieszkańców 1,0 590 373 

- Razem 0,8181 1 188 229 

Obliczony średni współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu wynosi z0 = 0,8181. 

7.21. Analiza warunków meteorologicznych i klimatycznych 

Jednym z elementów obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza są róże wiatrów. Do analizy 
rozprzestrzeniania wykorzystano róże wiatrów stacji meteorologicznej w Opolu, z 10-letnich 
obserwacji pochodzącą z katalogu danych meteorologicznych IMGW z 1981 r. Stanowi ona 
integralną część programu użytego w części obliczeniowej. 
W poniższych tabelach przedstawiono zestawienia procentowych udziałów poszczególnych 
kierunków oraz częstości prędkości wiatru. 

Tabela 11. Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru  % 

NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW N 

4,70 4,90 4,44 5,83 10,39 15,06 8,77 8,46 11,80 12,95 8,28 4,42 

 
Tabela 12. Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru  % 

1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 

28,94 24,22 17,19 11,56 8,09 4,32 2,78 1,53 0,78 0,39 0,22 

 
Róża wiatrów wykorzystana do obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu 
charakteryzuje się największym udziałem wiatru o niewielkiej prędkości (1-3 m/s) wiejącym  
z kierunków południowych, zachodnich oraz północno - zachodnich, (S, W, WNW, NNW = 
47,79 %). 

7.22. Stany równowagi atmosferycznej 

Przeprowadzenie analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wymaga wykorzystania statystyki 
stanów równowagi atmosfery. Wyróżnionych jest 36 różnych sytuacji meteorologicznych 
wynikających z 6 stanów równowagi atmosfery, którym odpowiadają zakresy prędkości 
wiatru ze skokiem co 1 m/s, określonych w poniższej tabeli. 

Tabela 13. Sytuacje meteorologiczne 

Stan równowagi atmosfery 
Zakres prędkości wiatru  

[m/s] 

1 stan równowagi - równowaga silnie chwiejna 1-3 

2 stan równowagi - równowaga chwiejna 1-5 

3 stan równowagi - równowaga lekko chwiejna 1-8 

4 stan równowagi - równowaga obojętna 1-11 

5 stan równowagi - równowaga lekko stała 1-5 

6 stan równowagi - równowaga stała 1-4 
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Statystyki stanów równowagi atmosfery, prędkości i kierunków wiatru oraz średnie 
temperatury powietrza zawiera katalog danych meteorologicznych opracowany przez 
państwową służbę meteorologiczną. 

Najbardziej niekorzystne warunki dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń występują 
w I, II i VI stanie równowagi atmosfery, stany I i II tj. równowaga silnie chwiejna  
i chwiejna charakteryzują się występowaniem znacznych i nieuporządkowanych pionowych 
ruchów powietrza. Pionowe chwiejne prądy powietrza powodują szybkie opadanie 
zanieczyszczeń w niedużej odległości od źródła emisji, a także duże ich stężenie w warstwie 
przyziemnej. 
Równowaga stała, tj. stan VI charakteryzuje się występowaniem znacznej ilości cisz (do 50%) 
i słabych wiatrów oraz utrudnionymi pionowymi ruchami powietrza, z czym związane jest 
wysokie stężenie zanieczyszczeń. Najkorzystniejszy rozkład zanieczyszczeń występuje w IV 
stanie (równowaga obojętna). Charakteryzuje się on znacznym udziałem wiatrów  
o dużych prędkościach oraz niewielkimi ruchami pionowymi powietrza, co powoduje 
rozproszenie zanieczyszczeń w dużych odległościach od emitora. W poniższej tabeli 
przedstawiono częstotliwość występowania stanów równowagi na omawianym terenie. 

Tabela 14. Częstość występowania stanów równowagi w ciągu roku % 

Posterunek 
Klasa równowagi 

I II III IV V VI 

Opole 1,4 10,5 22,2 42,9 5,7 17,2 

Na omawianym obszarze występuje korzystny układ stanów równowagi atmosfery.  
Przeważają stany równowagi IV (42,9%) i III (22,2%). 

7.23. Aktualny stan jakości powietrza 

Dla substancji, dla których nie są określane dopuszczalne poziomy w powietrzu tło 
uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej dla roku.  
Do obliczeń poziomów substancji w powietrzu przyjęto wartości tła podane przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu dla miejscowości Pludry gmina 
Dobrodzień (załącznik). Wartości tła przyjęte do obliczeń podano w tabeli poniżej. 

Tabela 15. Poziomy dopuszczalne, wartości odniesienia i tło substancji w powietrzu  

Lp. Nazwa substancji Jednostka 

Poziomy dopuszczalne, wartości odniesienia i tło 
zanieczyszczeń 

D1 (godzina) Da (rok) R (tło) 

1 Benzen μg/m
3
 30 5 1 

2 dwutlenek azotu μg/m
3
 200 40 18 

3 ołów μg/m
3
 5 0,5 0,01 

4 pył zawieszony PM10 μg/m
3
 280 40 22 

5 pył zawieszony PM2,5 μg/m
3
 - 20 17 

6 opad pyłu g/(m
2
 rok) OP = 200 Rp=20 

 

7.24.  Wyniki obliczeń stanu jakości powietrza i ich graficzne przedstawienie 

Graficzna prezentacja wyników obliczeń zdecydowanie ułatwia analizę obliczeń stanu jakości 
powietrza. Zgodnie z wymaganiami art. 221 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 
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Prawo Ochrony Środowiska, do wniosku załączono analizę wyników i wyniki obliczeń 
modelowania poziomów stężeń substancji w powietrzu wraz z ich graficzną prezentacją. 

Obejmuje ona substancje, dla których wymagany jest pełny zakres obliczeń i których 
emisja powoduje przekraczanie 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 
10 % wartości odniesienia. Zgodnie z zaprezentowaną poniżej klasyfikacją grup emitorów na 
podstawie sumy stężeń maksymalnych, do pełnego zakresu obliczeń kwalifikuje się 
dwutlenku siarki oraz dwutlenek azotu. Pełnym zakresem nie objęto natomiast tlenków 
węgla i pyłu PM-10 (stężenie poniżej 10% D1). 

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 2 

Tabela 16. Klasyfikacja grup emitorów 

Nazwa zanieczyszczenia 
Suma stężeń 

max. [µg/m
3
] 

Stęż. dopuszcz. 

D1 [µg/m
3
] 

Obliczać stężenia w 

sieci receptorów 
Ocena 

pył PM-10 0,0337  280 - Smm < 0.1*D1 

dwutlenek siarki 187,3  350 TAK 0.1*D1< Smm <D1 

tlenki azotu jako NO2 154,9  200 TAK 0.1*D1< Smm <D1 

tlenek węgla 5,65  30000 - Smm < 0.1*D1 

pył zawieszony PM 2,5 0,1179  -  bez oceny - brak D1 

Prezentacja graficzna obejmuje wyniki obliczeń stężeń maksymalnych, oraz stężeń 
średniorocznych, przedstawione na podkładzie mapy sytuacyjno - wysokościowej wraz  
z dodatkowymi informacjami przestrzennymi, zawierającym szczegółowe informacje  
o lokalizacji obiektu. Poniżej w tabelach zestawiono maksymalne wartości stężeń 
zanieczyszczeń wraz z oceną słowną oraz kryteria opadu pyłu. 

Tabela 17. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów 

 Parametr Wartość 
X Y kryt. kryt. kryt. 

m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m
3 

184,8 400 180 4 1 WNW 

Stężenie średnioroczne µg/m
3 

9,769 400 180 4 1 WNW 

Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m
3
, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 400 Y = 180 m  i wynosi 184,8 µg/m3. 
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń = 0 %. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 
Y = 180 m, wynosi 9,769 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 18 µg/m3. 
 

Tabela 18. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów 

   Parametr Wartość 
X Y kryt. kryt. kryt. 

m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m
3 

138,6 400 180 4 1 WNW 

Stężenie średnioroczne µg/m
3 

8,722 400 180 4 1 WNW 

Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m
3
, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie 
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o współrzędnych X = 400 Y = 180 m i wynosi 138,6 µg/m3. 
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń = 0 %. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 
Y = 180 m, wynosi 8,722 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 22 µg/m3. 
Tabela 19. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci 

receptorów 

 Parametr Wartość 
X Y kryt. kryt. kryt. 

m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m
3 

0,1 340 120 3 1 N 

Stężenie średnioroczne µg/m
3 

0,010 400 180 3 1 WNW 

Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 340 Y = 120 m i wynosi 0,1 µg/m3. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 
Y = 180 m, wynosi 0,010 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 3 µg/m3. 
 
Analizowano emisję pyłu z 2 emitorów. 
0,0667/n*Σh3,15 =      180,9 
Suma emisji średniorocznej pyłu = 0,92 > 180,9 [mg/s] 
Łączna emisja roczna = 0,0289 < 10 000 [Mg] 
Należy obliczyć opad pyłu. 
Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń max(xmm) = 84,4 [m]. 

7.25. Wartości maksymalne na poziomie zabudowy mieszkalnej 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu, jeżeli w odległości od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów 
w zespole, mniejszej niż 10h, znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub 
biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów, to należy 
sprawdzić, czy budynki te nie są narażone na przekroczenia wartości odniesienia substancji  
w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.  

W odległości 123 m (10 hmax) najwyższego emitora brak jest jakiejkolwiek zabudowy 
kwalifikującej do przeprowadzenia dodatkowych obliczeń. Najbliższa zabudowa 
mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 140 m na północ od emitorów. 

W zasięgu oddziaływania najwyższych emitorów (10h = 123 m) nie występuje zatem 
zabudowa mieszkaniowa ani biurowa, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali 
lub sanatoriów stąd też nie zachodzi konieczność przeprowadzania obliczeń na wysokości 
tejże zabudowy. 

7.26. Wnioski 

a) z przyjętych do obliczeń danych, w wyniku emisji substancji z zakładu, nie wystąpią poza 
terenem zakładu przekroczenia dopuszczalnych norm; 

b) obliczenia stężeń średniorocznych wykonane na poziomie terenu wykazują, że dla 
przyjętych do obliczeń danych, w wyniku emisji substancji z zakładu, nie wystąpią poza 
terenem zakładu przekroczenia dopuszczalnych norm Da; 
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c) w ramach instalacji brak źródeł, dla których wymagane byłoby ustalenie standardów 
emisyjnych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r.  
w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2011 r. Nr 95, poz. 558). 
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7.27. Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat akustyczny 

Niniejsze opracowanie zawiera analizę oddziaływania na klimat akustyczny sporządzony dla 
potrzeb raportu odziaływania na środowisko  dla instalacji zgazowującej do produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej w miejscowości Pludry. Poniżej zawarte będą wszystkie elementy 
wymagane przy opracowaniu części akustycznej raportu: 

 omówienie warunków emisji hałasu instalacji z opisem źródeł; 
 miejsce powstania z podziałem na typy; 
 poziom mocy akustycznej; 
 rozkładem czasu ich pracy (dla ew. wariantów pracy instalacji); 
 opis stosowanych metod, technologii lub innych rozwiązań ograniczenia lub minimalizacji 

emisji hałasu źródeł występujących na terenie instalacji; 
 określenie rodzaju terenów, na które oddziałuje hałas emitowany z terenu zakładu. 

7.28. Metodyka obliczeń 

Analizy oddziaływania na klimat akustyczny dokonano metodą analityczną. Analiza wraz  
z symulacją komputerową rozchodzenia się hałasu w zakresie oddziaływania inwestycji 
wykonano w oparciu o program komputerowy SON2 firmy Zakład Usług Obliczeniowych 
"Eko-Soft" z siedzibą w Łodzi wykorzystujący obliczenia zawarte w normie ISO 9613-2 
symulująca propagację fali akustycznej. 
 
Program oblicza poziom ciśnienia akustycznego w punkcie odbioru dla propagacji z wiatrem, 
przy uwzględnieniu tłumienia wynikającego z  :  
 rozbieżności geometrycznej, 
 pochłaniania przez atmosferę,  
 wpływu gruntu,  
 obecności ekranów ( trzy drogi fali dźwiękowej), 
 obszarów zieleni. 

  
Odbicia pochodzące od powierzchni pionowych i dachów rozpatrywane są jako źródła 
pozorne, zwiększające poziom ciśnienia akustycznego w punkcie odbioru. 
W programie przyjęto zasadę, że źródła pozorne uwzględnia się, jeśli odległość między 
źródłem dźwięku a powierzchnią odbijającą jest większa od 1,5 m.  

Odbicia od gruntu nie są rozpatrywane jako źródła pozorne,  ponieważ wpływ gruntu 
uwzględniany jest w obliczeniach.  

Do obliczeń analizy oddziaływania akustycznego konieczne jest przygotowanie 
danych określających cechy akustyczne źródeł: poziomu mocy akustycznej oraz zamiany 
geometrycznego położenia elementów terenowych istotnych ze względu na 
rozprzestrzenianie się dźwięku: ekranów akustycznych, źródeł dźwięku oraz ich rozmiarów. 
Wszystkie dane o rozmiarach i współrzędnych podawane są w metrach. Dane opisujące 
właściwości akustyczne podawane są w dB(A). Obliczenia wstępne jak i wyniki obliczeń 
prognozy oddziaływania akustycznego przedstawiono w dalszej części opracowania. 

Całość obliczeń wstępnych oraz obliczeń komputerowych równoważnego poziomu 
dźwięku w siatce receptorów zakłada wariant maksymalnych zdarzeń akustycznych, to jest 
taki, który w świetle prognozy oddziaływania może wystąpić realnie i jednocześnie będzie 
stanowił największą uciążliwość dla otoczenia i środowiska.  
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Na podstawie obliczeń równoważnego poziomu dźwięku w siatce punktów 
obserwacji program obliczeniowy wykreśla krzywą równego poziomu dźwięku o zadanej 
wartości. Krzywą tą odwzorowuje się bezpośrednio w załączniku na mapie. Obrazuje ona 
prognozowany zasięg oddziaływania hałasu emitowanego do środowiska w trakcie 
eksploatacji obiektu. Dla zadanych, indywidualnych punktów obserwacji zlokalizowanych 
dowolnie obok zabudowań mieszkaniowych i charakterystycznych punktów terenowych, na 
granicy działki użytkownika, wykonuje się obliczenia i wyznacza dla nich histogramy poziomu 
dźwięku „A”.  

7.29. Omówienie warunków emisji hałasu z instalacji z opisem źródeł  

Zakład stanowi złożone źródło hałasu ze względu na ilość i charakter równocześnie 
działających źródeł.  Poziom emisji hałasu w otoczeniu Zakładu jest zależny przede wszystkim 
od wartości poziomu natężenia hałasu poszczególnych źródeł: źródła punktowe, źródła 
wtórne, oraz cech otoczenia modyfikujących propagację hałasu. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedmiotowej inwestycji, przyjęto następujące 
rodzaje źródeł hałasu: 

 źródła powierzchniowe; 
 źródła liniowe.  

 
7.30. Źródła powierzchniowe 

W zakresie powierzchniowych źródeł hałasu na terenie planowanej inwestycji wyróżnić 
można projektowaną halę produkcyjną. 

Dla źródeł hałasu w postaci maszyn i urządzeń zainstalowanych w budynkach instalacji, 
zastosowano zgodnie z metodyką opracowaną przez Instytut Techniki Budowlanej, źródło 
hałasu typu - „budynek”, są to tzw. źródła hałasu wtórne. 

Za wtórne źródła emisji hałasu uznaje się takie źródła, które emitują hałas nie 
bezpośrednio, ale poprzez przegrody urbanistyczne (ściany, dach). Wewnątrz źródła 
wtórnego znajdują się inne źródła hałasu, które są powodem emisji wtórnej. Aby określić 
poziom hałasu na zewnątrz budynku należy znać następujące parametry akustyczne: 

- równoważny poziom hałasu wewnątrz budynku przy każdej ze ścian; 
- izolacyjność akustyczną każdej ze ścian i dachu oraz izolacyjność akustyczną elementów 

typu drzwi, okna i bramy; 
- wymiary budynku, w tym każdej ze ścian oraz poszczególnych jej elementów. 
 
W tabeli poniżej podano podstawowe parametry charakteryzujące kubaturowe źródła hałasu 
typu „budynek” zlokalizowane na terenie przedmiotowego Zakładu. Średnie wartości 
wymienionych parametrów wyznacza się na podstawie poziomów hałasu i parametrów ścian 
występujących na poszczególnych kondygnacjach budynku. Dla dachu przyjmuje się wartości 
występujące na najwyższej kondygnacji. 

Ze względu na to iż instalacja jest pionierska i nie ma możliwości wykonania pomiarów na 
stanowiskach pracy to poziom hałasu wewnątrz hali przyjęto zgodnie Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
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pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 
157, poz. 1318), 

a mianowicie przyjęto najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu - odniesione do 8-
godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - wynoszące 85 dB. 

Wykaz powierzchniowych źródeł hałasu zlokalizowanych na terenie zakładu przedstawiono 
w poniższej tabeli. 

Tabela 20.  Kubaturowe źródła hałasu typu „budynek” 

Lp. 
Oznaczenie 

źródła 
hałasu 

Źródło hałasu 
Wysokość  

[m] 

Równoważny 
poziom 
dźwięku 

wewnątrz 
pomieszczeń 

Czas 
pracy 

Izolacyjność 
akustyczna 

Uwagi 

- - -  [dB] [h] [dB]  

1 B1 
Projektowana 

hala 
produkcyjna 

8,60 85,0 24h/24h 

Ściany 
zewnętrzne:  
RW = 40 dB 
Dach:  
RW = 40 dB 

Ściana zewnętrzna hali: 
- kaseta ścienna profil; 
- wełna mineralna 

półtwarda w płytach; 
- blacha trapezowa. 

Dach hali: 
- pokrycie 1x folia 

dachowa termo-
zgrzewalna  

- izolacja z wełny 
mineralnej twardej  

- konstrukcja stalowa. 

 
7.31. Źródła liniowe 

Do liniowych źródeł dźwięku zalicza się tory poruszania się wszystkich pojazdów lądowych. 
Zasady tworzenia zastępczych, punktowych źródeł dźwięku, reprezentujących źródła liniowe 
oraz powierzchniowe są zgodne z wytycznymi instrukcji ITB 338/2008. 

Poziom mocy akustycznej zastępczych źródeł dźwięku obliczono, opierając się na podanych 
w ITB 338/2008 oraz materiałach XXVII Szkoły Zimowej Zwalczania Zagrożeń 
Wibroakustycznych czasach trwania manewrów startu i hamowania, poziomach ich mocy 
akustycznej oraz wartości natężenia ruchu określonej w porozumieniu ze Zleceniodawcą. W 
przypadku manewrowania, czas trwania operacji określa się na podstawie długości odcinka 
drogi oraz przy założeniu, że prędkość poruszania się wynosi 20 km/h. 

Poziom mocy akustycznej pojazdów samochodowych zestawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 21. Zestawienie ruchomych źródeł hałasu 

Wyszczególnienie Rodzaj ruchu 
Poziom mocy 
akustycznej 

LWA [dB] 

Samochody 
(pojazdy o masie do 3.5 t) 

jednostajnie przyspieszony 85,8 

jednostajnie opóźniony 79,4 

ze stałą prędkością 82,0 

 jednostajnie przyspieszony 100,8 
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Dla założonych proporcji (20% czasu dla ruchu przyspieszonego, 40% dla ruchu ze stałą 
prędkością, 10% dla ruchu opóźnionego i 30 % na biegu jałowym) wyliczone średnie wartości 
poziomu mocy akustycznej wynoszą dla: 

- samochodu osobowego LWA,śr = 81,72 dB. 
- samochodu osobowego LWA,śr = 96,66 dB. 
 

Do obliczeń przyjęto następujące dane:   

- średnia prędkość jazdy na odcinku - 20 km/h, 
- długość odcinka - 200 m. 

Pora dnia 

- 12 pojazdów o masie do 3,5 t. w porze dziennej, w czasie obserwacji T - 28 800 s; 

- 20 pojazdów o masie powyżej 3,5 t w porze dziennej, w czasie obserwacji T - 28 800 s. 

Przyjmując powyższe dane, to równoważny poziom mocy akustycznej źródła ruchomego  
z pojazdów na terenie inwestycji przyjęty  do obliczeń jako źródło liniowe będzie wynosić: 
LAWeqD=80,72 dB (oznaczenie w analizie akustycznej symbolem r). 
 
Pora nocy 

- 3 pojazdów o masie do 3,5 t. w porze dziennej, w czasie obserwacji T - 3 600 s; 

- 2 pojazdy o masie powyżej 3,5 t w porze dziennej, w czasie obserwacji T - 3 600 s. 

Przyjmując powyższe dane, to równoważny poziom mocy akustycznej źródła ruchomego z 
pojazdów na terenie inwestycji przyjęty  do obliczeń jako źródło liniowe będzie wynosić: 
LAWeqN=79,87 dB (oznaczenie w analizie akustycznej symbolem r). 

7.32. Sposób zagospodarowania terenu w odniesieniu do wymagań ochrony 

środowiska przed hałasem 

Dopuszczalne poziomy hałasu emitowanego do środowiska określa się dla terenów  
o charakterze chronionym np. dla terenu zabudowy mieszkaniowej, terenów wypoczynkowo 
- rekreacyjnych, szpitali itp. Nie ustala się dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenów 
leśnych, przemysłowych i użytków rolnych.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 112) 
dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy 
źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz 
starty, lądowania i przeloty statków powietrznych przedstawia poniższa tabela. 

 

 

Samochody ciężarowe (pojazdy o 
masie powyżej  

3,5 t) 

jednostajnie opóźniony 94,0 

ze stałą prędkością 96,5 

jałowy 95,0 
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Tabela 22.  Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źrodłem hałasu 

LAeq D LAeq N LAeq D LAeq N 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 
16 godzinom 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 
8 godzinom 

przedział czasu 
odniesienia równy 8 
najmniej korzystnym 

godzinom dnia kolejno 
po sobie 

następującym 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 1 najmniej 
korzystnej 
godzinie 

nocy 

1 
Strefa ochronna „A” 

uzdrowiska 
Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2 

Tereny zabudowy  
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

Tereny zabudowy związanej 
ze stałym lub czasowym 

pobytem dzieci i młodzieży 
Tereny domów opieki 

społecznej 
Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 

wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego 

Tereny zabudowy 
zagrodowej 

Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 

Tereny mieszkaniowo-
usługowe 

65 56 55 45 

4 
Tereny w strefie 

Śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. mieszkańców 

68 60 55 45 

 
7.33. Opis najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej 

Na podstawie pisma z Urzędu Miasta w Dobrodzieniu z dnia 05.01.2016 r. znak: 
BUD.6727.1.2016 (w załączeniu) najbliższa zabudowa mieszkaniowa występują w odległości  
40 m w kierunku północnym przy ul. Dworcowej oraz ok. 90 m od zabudowy mieszkaniowej 
przy ul. Dworcowej i ul. Leśnej. 

Dla przedmiotowych terenów przyjmuje się następujące poziomy dopuszczalnego hałasu w 
środowisku.: 

 LAeqD = 50 dB(A) dla pory dziennej (godz. 600- 2200), 

 LAeqN = 40 dB(A) dla pory nocnej (godz. 2200- 600). 
 

7.34. Obliczenia rozkładu poziomu dźwięku w otoczeniu zakładu 

Wskaźnikiem oceny hałasu w środowisku jest równoważny poziom dźwięku „A” - LAeq  [dB], 
stanowiący miarę średniej wartości energii akustycznej w czasie obserwacji. Równoważny 
poziom dźwięku w danym punkcie wyznacza się, jako sumę (wielkości logarytmicznych) 
poziomów odnoszących się do różnych źródeł hałasu. Poziom równoważny, LAeqi - określa się 
dla danego źródła hałasu np. przemysłowego wg wzoru: 



 
 
Sp. z o.o. ul. 1 Maja 21 lok.1, 42-217 Częstochowa tel. 34 387 15 47, fax 34 387 15 47 48/90 

  

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa hybrydowej instalacji zgazowującej do produkcji energii elektrycznej  
i cieplnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pludry przy ul. Wyzwolenia 18” 

 

LAeqT = 10 lg( 1/T  ti x 100,1 LAi  )             [dB] 
 
gdzie: 
LAi - średni poziom dźwięku „A” występujący w czasie ti [dB]; 
ti - czas oddziaływania hałasu o poziomie LAi [s]; 
T = czas odniesienia, dla którego wyznaczana jest wartość równoważnego poziomu dźwięku 

[s]; 
T = 8 najniekorzystniejszych kolejnych godzin dla pory dnia i jedna najniekorzystniejsza 

godzina nocy. 
 
W rozpatrywanym przypadku analizowano maksymalny wariant pracy zakładu. Jako 
podstawowy wariant pracy uwzględniono pracę wszystkich wykorzystywanych urządzeń  
w porze dnia i w porze nocy. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 04.11.2008 r. (Dz. U.  Nr 206 poz. 
1291, załącznik nr 6 z 21 listopada 2008 r.), dozwolone jest określenie poziomu emisji hałasu 
metodą obliczeniową. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do powyższego Rozporządzenia, 
dopuszczalne metody obliczeniowe oparte są na modelu rozprzestrzeniania się hałasu 
w środowisku zawartego w normie PN-ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas 
propagacji w przestrzeni otwartej”. 
 

7.35. Omówienie wyników prognozy oddziaływania akustycznego 

Obliczenia wykonano przy określonej lokalizacji przestrzennej i przyjętym systemie pracy 
zakładu. Rozpatrzono najbardziej niekorzystny wariant pracy zakładu tzn. równoczesną pracę 
wszystkich źródeł w normatywnym czasie oceny. 

Prognozowany zasięg i poziom uciążliwości akustycznej dla otoczenia powodowany 
funkcjonowaniem instalacji przedstawiono w postaci graficznej rozkładu poziomu imisji 
wokół planowanego obiektu w załącznikach.  

Obliczenia zostały wykonane w siatce obliczeniowej o rozpiętości 420 x 600 m. 
Wysokość punktów obliczeniowych siatki przyjęto na wysokości 4,0 m. 

Dodatkowo obliczenia wykonano w 2 punktach kontrolnych na granicy terenów chronionych 
akustycznie. 

Zbiorcze zestawienie wyników obliczeń w punktach obserwacyjnych dla pory dziennej i 
nocnej zostało przedstawione w tabeli poniżej. 

Tabela 23. Wyznaczone poziomy emisji hałasu w punktach obserwacyjnych 

Nr pkt. Opis 
Poziom imisji  

dB, A 
Poziom 

dopuszczalny dB, A 
Uwagi 

Pora dnia 

1 
Punkt zlokalizowany od północnej 

strony hali przy budynku PKP 
31,6 50,0 

Dopuszczalny poziom 
emisji hałasu nie został 

przekroczony 

2 
Punkt zlokalizowany od północno-

zachodniej strony hali 
30,9 50,0 

Dopuszczalny poziom 
emisji hałasu na działce 
nie został przekroczony 

Pora nocy 
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1 
Punkt zlokalizowany od północnej 

strony hali przy budynku PKP 
25,7 40 

Dopuszczalny poziom 
emisji hałasu nie został 

przekroczony 

2 
Punkt zlokalizowany od północno-

zachodniej strony hali 
24,9 40 

Dopuszczalny poziom 
emisji hałasu nie został 

przekroczony 

 
 

Wyniki obliczeń i graficzna ich prezentacja została przedstawiona w załącznikach. 

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że planowana inwestycja nie wpływa  
ponadnormatywnie na klimat akustyczny terenów chronionych w jej otoczeniu w porze 
dziennej i nocnej.  

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń w programie komputerowym do  prognozowania 
hałasu przemysłowego „SON2” stwierdzono: 

 Emisja hałasu z terenu Zakładu nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
hałasu na terenach chronionych akustycznie. 

 Zakład nie powoduje pogorszenia stanu klimatu  akustycznego w swoim otoczeniu, ani 
zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. 

 Emisja hałasu z przedmiotowego terenu nie powoduje istotnych skutków dla 
poszczególnych elementów środowiska. 

 
7.36. Wielkość emisji hałasu w sytuacjach odbiegających od normalnych 

Nie przewiduje się znaczących zmian wielkości emisji hałasu w sytuacjach odbiegających od 
normalnych. 

7.37. Podsumowanie i wnioski 

Z wykonanych obliczeń wynika, że działalności planowanej instalacji nie wpływa  
ponadnormatywnie na klimat akustyczny terenów chronionych w jej otoczeniu w porze 
dziennej i nocnej.  

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń w programie komputerowym do  
prognozowania hałasu przemysłowego „SON2 stwierdzono: 
1.  Emisja hałasu z terenu zakładu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu na terenach chronionych akustycznie. 
2. Instalacja nie spowoduje pogorszenia stanu klimatu  akustycznego w swoim otoczeniu, 

ani zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. 
3. Emisja hałasu z przedmiotowego terenu nie powoduje istotnych skutków dla 

poszczególnych elementów środowiska. 

7.38. Metody ochrony przed hałasem 

Ustawa Prawo ochrony środowiska traktuje hałas jako zanieczyszczenie środowiska, 
przyjmując takie same zasady, obowiązki i formy postępowania w stosunku do hałasu, jak i 
do pozostałych elementów ochrony środowiska. 
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W ustawie Prawo ochrony środowiska precyzowane są podstawowe prawa i obowiązki 
jednostek organizacyjnych zapewniających użytkowanie środowiska zgodnie z interesem 
publicznym. Dział V, art. 112 ustawy dotyczy ochrony środowiska przed hałasem: 

„Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego 
środowiska, w szczególności poprzez: 

1. utrzymanie poziomu hałasu poniżej stanu dopuszczalnego lub co najmniej na tym 
poziomie; 

2. zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on 
dotrzymany”. 

Warunki pracy instalacji nie spowodują pogorszenia własności klimatu akustycznego - 
potwierdziły to wyniki symulacji komputerowych.  

Zgodnie z zasadą na prowadzącym instalację ciąży również obowiązek wykazania, że 
stosowana technologia spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki (best available 
technique - BAT), a ich eksploatacja nie może powodować pogorszenia jakości środowiska 
oraz przekraczania tzw. granicznych wielkości emisyjnych. 

W przypadku omawianego zakładu „w najniekorzystniejszych warunkach pracy 
obiektów” poziom na granicy terenów normowanych akustycznie nie przekracza wartości 
dopuszczalnych. 
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7.39. Promieniowanie niejonizujące 

Dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego według polskiego prawa 
podaje Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pół 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883) oraz określa szczegółowe zasady ochrony ludzi 
i środowiska przed: 

- polami elektromagnetycznymi o częstotliwości 50 Hz emitowanymi na terenach 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną; 

- polami elektromagnetycznymi o częstotliwości od 0 Hz do 300000 MHz emitowanymi  
w miejscach dostępnych dla ludzi. 

 
Rozporządzenie określa ponadto metody sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych. Dopuszczalne poziomy PEM w środowisku 
przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 24.  Dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego 

Lp. 

Wielkość fizyczna 

zakres częstotliwości 

promieniowania 

Składowa 
elektryczna 

Składowa 
magnetyczna 

Gęstość 
mocy 

1 2 3 4 5 

1 50 Hz 1 kV/m 60 A/m - 

2 0 Hz 10 kV/m 2500 A/m - 

3 0 Hz - 0,5 Hz - 2500 A/m - 

4 0,5 Hz - 50Hz 10 V/m 60 A/m - 

5 0,05 kHz - 1kHz - 3 A/m - 

6 0,001 MHz - 3 MHz 20 V/m 3 A/m -
 

7 3 MHz - 300 MHz 7 V/m - - 

8 300 MHz - 300GHz 7 V/m - 0,1 W/m
2 

Zaznaczyć należy, że wymienione wartości dopuszczalne nie obowiązują w miejscach 
niedostępnych dla ludzi. Omawiana inwestycja nie stanowi żadnego zagrożenia dla 
środowiska pod względem PEM. 
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7.40. Gospodarka odpadami 

Podstawową funkcją planowane przedsięwzięcia jest efektywne i zgodne z najlepszymi 
dostępnymi technikami (BAT) gospodarowanie poprzez ich przetwarzanie, którego 
końcowym efektem będzie oczyszczony gaz syntetyczny celem spalenia go w silniku na 
potrzeby produkcji energii elektrycznej jaki i cieplnej. 
 Ponadto zagospodarowanie odpadów poprzez ich zgazowanie związane będzie  
z etapem wytwarzania odpadów zarówno niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne. 
Głównym rodzajem odpadu wytwarzanego podczas eksploatacji instalacji będzie karbonizat, 
który przekazywany będzie firmom zewnętrznym celem ich dalszego zagospodarowania jako 
paliwo alternatywne. 
 Rodzaje odpadów przewidzianych do przetwarzania w przedmiotowej instalacji jak 
również odpady wytwarzane w wyniku eksploatacji instalacji i jej obsługi, przedstawiono  
w działach poniżej. 

7.41. Rodzaj,  wielkość i źródła powstawania odpadów na zakładu 

Gospodarka odpadami prowadzona na terenie zakładu uwzględniać nastawiona będzie na 
ekonomiczne jak również ekologiczne przetwarzania odpadów, przy uwzględnieniu 
obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności ustawy  
o odpadach z dnia z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21). 

Zgodnie z zapisami ww. ustawy na terenie instalacji prowadzone będą następujące procesy 
(nazewnictwo zgodnie z ustawą o odpadach): 

 gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie 
odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze 
postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane  
w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami; 

 magazynowaniu odpadów - rozumie się przez to czasowe przechowywanie odpadów 
obejmujące:  

 wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,  
 tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,  
 magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów; 
 odzysku - rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, 

aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, 
które  
w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku 
którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub 
ogólnie w gospodarce; 

 odzysku energii - rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu 
odzyskania energii; 

 przetwarzaniu - rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym 
przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie; 

 termicznym przekształcaniu odpadów - rozumie się przez to:  
a) spalanie odpadów przez ich utlenianie,  
b) inne niż wskazane w lit. a procesy termicznego przetwarzania odpadów, w tym 

pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych 
procesów są następnie spalane. 
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Przyjmując ustawowe określenia z zakresu gospodarki odpadami, eksploatacja rzeczonej 
instalacji obejmować będzie następujące procesy: 

 przetwarzanie odpadów w procesie ich termicznego przekształcania (piroliza  
i zgazowanie), w wyniku którego powstawać będą substancje, które poddawane będą 
następnie spaleniu, celem odzysku (produkcja z odpadów energii elektrycznej i ciepła). 
Przetwarzanie odpadów w instalacji klasyfikowane będzie jako proces odzysku R1 - 
wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii; 

 wytwarzanie odpadów powstających w związku z obsługą maszyn i urządzeń 
wykorzystywanych w procesie przetwarzania odpadów (bieżąca eksploatacja, remonty); 

 wytwarzaniu odpadów powstających w wyniku prowadzonego termicznego 
przekształcania odpadów. Odpady te stanowią pozostałości po procesie przesiewania 
(sito), zgazowania, pirolizy (np. karbonizat) jak również w procesie separacji (rozdzielenia 
poszczególnych składników gazu syntetycznego (np. chlor).  

 
Sposób postępowania z odpadami na terenie zakład będzie zgodny z ustawą z dnia 14 
grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), która to ustala zasadę, iż 
gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia 
ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 
2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 
3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym; 
 

oraz wprowadza hierarchię sposobów postępowania z odpadami: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 
2) przygotowywanie do ponownego użycia; 
3) recykling; 
4) inne procesy odzysku; 
5) unieszkodliwianie. 
 
W pkt. poniżej, przedstawiono wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych  
i innych niż niebezpieczne przewidzianych do wytwarzania w związku z funkcjonowaniem 
instalacji i przetwarzaniem odpadów w instalacji oraz przedstawiono program postępowania  
z odpadami. Odpady sklasyfikowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). 

7.42. Rodzaje odpadów powstających w wyniku eksploatacji instalacji 

Prowadzący instalację zobowiązany będzie do jej eksploatacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami jak również wymogami nałożonymi przez producenta urządzeń w tym 
zaleceniami zawartymi w dokumentacji techniczno-rozruchowej. 

Stąd też eksploatacja instalacji wiązać się będzie z regularnie przeprowadzanymi 
remontami oraz przeglądami serwisowymi w trakcie których powstawać będą odpady 
związane z jej obsługą. Rodzaje oraz ilość poszczególnych odpadów związanych z 
eksploatacją instalacji oszacowano na podstawie danych przekazanych przez prowadzącego 
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instalację  
i zestawiono w tabeli poniżej. 

Zestawienie ilości poszczególnych odpadów oraz właściwości powstających na terenie 
Zakładu zestawiono w poniższych tabelach. 

Tabela 25. Właściwości fizyko-chemiczne oraz ilości wytwarzanych odpadów innych niż 

niebezpieczne 

Lp. Typ odpadu Kod Właściwości fizyko-chemiczne 
Max. ilość 

[Mg/rok] 

1 
Opakowania z papieru i 

tektury 
15 01 01 

Odpad nie zawiera składników wymienionych w załączniku nr 4 oraz nie 
wykazuje właściwości wymienionych w załączniku nr 3 ustawy o 
odpadach z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). 
Występują głównie w postaci kartonów i półkartonów opakowaniowych 
zbiorczych. Papier jest produktem przemysłowym otrzymywany 
w wyniku spilśnienia i dalszej obróbki rozdrobnionych i zawieszonych 
w wodzie włókien, głównie pochodzenia roślinnego (drewno drzew 
iglastych i liściastych, trzcina, len, konopie, słoma zbożowa itp.), rzadziej 
pochodzenia zwierzęcego (np. ścinki skór, wełna), z ewentualnym 
dodatkiem wypełniaczy (np. siarczanu barowego, kredy, talku), 
substancji klejących (np. parafiny, kalafonii, klejów zwierzęcych), 
barwników oraz innych środków nadających specjalne własności. Stan 
skupienia: stały. 

0,200 

2 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
15 01 02 

Odpad nie zawiera składników wymienionych w załączniku nr 4 oraz nie 
wykazuje właściwości wymienionych w załączniku nr 3 ustawy o 
odpadach z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) 
Stanowią jeden z głównych surowców przemysłu opakowaniowego. 
Wynika to z korzystnych właściwości, takich jak w szczególności: termo 
plastyczność, mała wrażliwość na nasłonecznienie itp. W przemyśle 
opakowaniowym występuje ogromna różnorodność gatunkowa 
surowców wykorzystywanych do produkcji opakowań, w tym folii 
opakowaniowej. Najpowszechniej stosowane surowce do produkcji folii 
opakowaniowej to: polietylen o małej gęstości, polipropylen (PP), i 
polistyren (PS). Wraz z folią opakowaniową pojawiają się taśmy 
plastikowe, wykonane najczęściej z polipropylenu wąskie odcinki 
tworzywa, służące do spinania towarów w trakcie transportu. Stan 
skupienia: stały. 

0,200 

3 Opakowania z drewna 15 01 03 

Odpad nie zawiera składników wymienionych w załączniku nr 4 oraz nie 
wykazuje właściwości wymienionych w załączniku nr 3 ustawy o 
odpadach z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) W 
trakcie eksploatacji instalacji będą powstawać odpady w postaci drewna 
wskutek uszkodzeń europalet wykorzystywanych podczas załadunku 
rozebranych elementów lub podczas dostawy materiałów. 
Podstawowym składnikiem cząsteczkowym drewna jest celuloza. Należy 
ona do grupy związków zwanych polisacharydami lub wielocukrami. W 
skład celulozy wchodzą trzy pierwiastki: węgiel, wodór i tlen. Drewno 
posiada właściwości higroskopijne oraz z uwagi na znaczną zawartość 
atomów węgla i wodoru charakteryzuje się dość wysoką wartością 
opałową. Stan skupienia: stały. 

0,100 

4 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne 
inne niż wymienione w 15 

02 02 

15 02 03 

Odpad nie zawiera składników wymienionych w załączniku nr 4 oraz nie 
wykazuje właściwości wymienionych w załączniku nr 3 ustawy o 
odpadach z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) 
Odpady te stanowią zużyte ścinki tekstylne, tkaniny, zniszczone ubrania, 
rękawice, zużyte materiały filtracyjne powstające podczas prowadzonej 
działalności oraz w wyniku zużycia odzieży roboczej, rękawic, fartuchów, 
itp. Wyżej wymienione czynności wykonywane są w miejscach i przy 
urządzeniach, gdzie nie następuje zanieczyszczenie substancjami 
ropopochodnymi, co ma istotny wpływ na skład odpadów. W skład 
odpadów wchodzą głównie włókna celulozowe zawarte w stosowanych 
sorbentach oraz w tkaninach bawełnianych do wycierania i ubraniach 
ochronnych. Stan skupienia - stały. 

0,300 
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Lp. Typ odpadu Kod Właściwości fizyko-chemiczne 
Max. ilość 

[Mg/rok] 

5 
 Zużyte urządzenia inne 
niż wymienione w 16 02 

09 do 16 02 13 

16 02 14 

Odpad nie zawiera składników wymienionych w załączniku nr 4 oraz nie 
wykazuje właściwości wymienionych w załączniku nr 3 ustawy o 
odpadach z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) 
Odpad stanowią zużyte bądź uszkodzone podzespoły elektryczne i 
elektroniczne - stanowiska napraw oraz szafy sterujące i monitorujące 
cykle technologiczne), jak również zużyte bądź uszkodzone podzespoły 
elektryczne i elektroniczne. Stan skupienia - stały. 

0,100 

 
 
Tabela 26. Właściwości fizyko-chemiczne oraz ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych 

Lp. Typ odpadu Kod Właściwości fizyko-chemiczne 
Ilość 

[Mg/rok] 

1 
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe 
13 02 08 

Stan skupienia płynny. Skład: mieszaniny węglowodorów 
parafinowych, naftalenowych i aromatycznych, związki siarki. 
Odpad może wykazywać właściwości wymienione w załączniku 
nr 3 ustawy o odpadach, powodujące że odpad jest odpadem 
niebezpiecznym H3-łatwopalne, H6-toksyczne, H14-
ekotoksyczne oraz zawierają pierwiastki lub substancje 
wymienione w załączniku nr 4 ustawy o odpadach  z dnia 14 
grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) 

2,000 

2 

 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 
filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

15 02 02 

Stan skupienia stały. Odpad stanowią sorbenty, zużyte 
czyściwa, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w 
innych grupach, tkaniny do wycierania) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Odpady 
powstają w wyniku przeprowadzanych prac konserwacyjnych, 
remontowych i naprawczych na terenie zakładu, przez 
pracowników. Skład chemiczny: bawełna, węglowodory 
alifatyczne i aromatyczne. Odpad może wykazywać właściwości 
wymienione w załączniku nr 3 ustawy o odpadach, powodujące 
że odpad jest odpadem niebezpiecznym  H5-szkodliwe, H14 
ekotoksyczne oraz zawierają pierwiastki lub substancje 
wymienione w załączniku nr 4 ustawy o odpadach  z dnia 14 
grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) 

0,500 

3 
 Zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

16 02 13 

Odpad może wykazywać właściwości wymienione w załączniku 
nr 3 ustawy o odpadach, powodujące że odpad jest odpadem 
niebezpiecznym  H7 rakotwórcze i  H14-ekotoksyczne oraz 
zawierają pierwiastki lub substancje wymienione w załączniku 
nr 4 ustawy o odpadach np. rtęć. Skład chemiczny: szkło, 
elementy metalowe (aluminium), tworzywa sztuczne, 
luminofor - halofosforan wapnia z rtęcią oraz pył 
fluorescencyjny. Stan skupienia - stały. 

0,150 

 
Sposób magazynowania oraz dalszego postępowania z wytworzonymi odpadami 
powstającymi w wyniku eksploatacji (obsługi instalacji) przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 27. Wykaz powstających odpadów na terenie zakładu na etapie eksploatacji 
Kod 

odpadu 
Nazwa 

Ilość 
[Mg] 

Źródło powstawania Magazynowanie Zagospodarowanie 

13 02 08* 
Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 
2,000 

Odpady powstają podczas 
konserwacji i serwisu 

maszyn produkcyjnych. 
Odpadowe oleje powstają 

w momencie wymiany 
przepracowanego oleju 

na nowy.  

Odpad magazynowany 
selektywnie w opisanych 

kodem pojemnikach 
przystosowanych do 

przechowywania tego rodzaju 
odpadów, na utwardzonym 
podłożu, w wyznaczonym 

miejscu na terenie zakładu. 

Przekazywanie 
wyspecjalizowanym 

firmom posiadającym 
stosowne zezwolenia w 

zakresie zbierania i 
przetwarzania odpadów 

15 01 01 
Opakowania z papieru i 

tektury 
0,200 

Odpady te pochodzą z 
opakowań zakupionych 

materiałów, części 
zamiennych, itp. Odpady 

powstają w związku z 
eksploatacją instalacji 
oraz funkcjonowaniem 
biura i użytkowaniem 

Odpad magazynowany będzie 
w  zamkniętym wydzielonym 

miejscu (hala) 
zabezpieczającym przed 

wilgocią w stalowych 
pojemnikach (pomieszczenie 

zamknięte zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich) 

Powstające odpady 
przekazywane będą 

firmom zajmującym się 
ich odzyskiem lub 

unieszkodliwianiem 
innym niż składowanie 

(posiadającym stosowne 
zezwolenia, wymagane 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
0,200 
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15 01 03 Opakowania z drewna 0,100 

pomieszczeń socjalnych. przepisami ustawy o 
odpadach) 

15 02 02* 

Zużyte sorbenty, materiały 
filtracyjne, ubrania 
ochronne, szmaty 
zanieczyszczone 

substancjami 
niebezpiecznymi 

0,500 

Środki służące do 
neutralizacji i usuwania 

rozlanych substancji 
ropopochodnych (m.in. 
piasek, trociny), odpady 

powstające podczas 
wymiany ubrań 

ochronnych pracowników 
wykorzystywanych na 

stanowiskach 
technicznych itp. 

Odpady gromadzone będą w 
szczelnej stalowej beczce, 

ustawionej w wydzielonym 
miejscu na terenie hali. Miejsce 

zadaszone, utwardzone i 
zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich, odpowiednio 
opisane „ŻUŻYTE SORBENTY, 

CZYŚCIWO I ODZIEŻ 
OCHRONNA - 15 02 02” 

Powstające odpady 
przekazywane będą 

firmom zajmującym się 
ich odzyskiem lub 

unieszkodliwianiem 
innym niż składowanie 

(posiadającym stosowne 
zezwolenia, wymagane 

przepisami ustawy o 
odpadach) 

15 02 03 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne 
inne niż wymienione w 15 

02 02 

0,300 

Odpady te stanowią , 
tkaniny, zniszczone 

ubrania, rękawice, zużyte 
materiały filtracyjne 
powstające podczas 

prowadzonej działalności 
oraz w wyniku zużycia 

odzieży roboczej, rękawic, 
fartuchów, itp. oraz 

 sorbetny pochłaniające 
wilgoć dostarczane wraz z 

komponentami.  

Odpady magazynowane będą w 
oznakowanych kontenerach, 
pojemnikach lub bigbagach 

ustawionych na utwardzonym, 
szczelnym podłożu, w 

wydzielonym miejscu na 
terenie hali 

Powstające odpady 
przekazywane będą 

firmom zajmującym się 
ich odzyskiem lub 

unieszkodliwianiem 
innym niż składowanie 

(posiadającym stosowne 
zezwolenia, wymagane 

przepisami ustawy o 
odpadach) 

16 02 13* 

Zużyte urządzenia 
zawierające niebezpieczne 

elementy (w tym 
świetlówki) 

0,100 

Lampy fluorescencyjne 
(świetlówki, sodówki) 
powstają w momencie 

wymiany zużytych lamp 
na nowe na terenie 

zakładu (oświetlenie hali, 
zaplecza, wiaty, itp.) 

Po wymianie, zużyte lampy 
pakowane będą w oryginalne 
opakowanie i gromadzone w 

wyznaczonym miejscu na 
terenie hali w specjalnym 

zamykanym pojemniku na tego 
typu odpady oznaczone 

napisem „ZUŻYTE SWIETLÓWKI 
- 16 02 13” 

Powstające odpady 
przekazywane będą 

firmom zajmującym się 
ich odzyskiem lub 

unieszkodliwianiem 
innym niż składowanie 

(posiadającym stosowne 
zezwolenia, wymagane 

przepisami ustawy o 
odpadach) 

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

16 02 13 
0,100 

Odpad w postaci zużytych 

urządzeń elektrycznych 

nie zawierających 

substancji 

niebezpiecznych np. 

komputery, przewody, 

układy scalone itp. 

Powstający odpad 
przechowywany będzie w 

specjalnie do tego 
przystosowanych i odpowiednio 

opisanych pojemnikach w 
zamykanym, zadaszonym 

pomieszczeniu zlokalizowanym 
na terenie hali. Miejsce 
magazynowania będzie 

pomieszczeniem 
zabezpieczonym przed 

dostępem osób trzecich.  

Powstające odpady 
przekazywane będą 
firmom zajmującym się 
ich odzyskiem lub 
unieszkodliwianiem 
innym niż składowanie 
(posiadającym stosowne 
zezwolenia, wymagane 
przepisami ustawy o 
odpadach) 

7.43. Rodzaje odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów w 

instalacji 

W wyniku eksploatacji instalacji przetwarzania odpadów powstawać będą odpady 
stanowiące pozostałości z procesów pirolizy, zgazowania oraz separacji gazu syntetycznego.  

Analiza procesu technologicznego instalacji, wykazała następujące miejsca powstawania 
odpadów: 

 sito - odpady uzyskane po procesie wstępnego przesiewu odpadów. Do odpadów 
powstających po ww. procesie zaliczamy następujące odpady: 

o minerały (np. piasek kamienie) - kod odpadu 19 12 09; 
o inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - kod odpadu 19 12 12. 
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 reaktor poziomy - odpady powstające po zakończonym procesie pirolizy w reaktorze 
poziomym. Do odpadów powstających po ww. procesie zaliczamy następujące odpady: 

o żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne - kod odpadu 
19 01 11; 

o żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 - kod odpadu 19 12 
12; 

o popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 - kod odpadu 19 01 14; 
o odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne - kod odpadu 19 

01 17; 
o metale żelazne - kod odpadu 19 12 02; 
o metale nieżelazne - kod odpadu 19 12 03. 
 

 reaktor pionowy - odpady powstające po zakończonym procesie pirolizy w reaktorze 
pionowym. Do odpadów powstających po ww. procesie zaliczamy następujące odpady: 

o popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 - kod odpadu 19 01 14; 
o żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 - kod odpadu 19 01 

12;  
o odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17 - kod odpadu 19 01 

18; 
o odpady palne (paliwo alternatywne) - kod odpadu 19 12 10 

 separator - odpady powstałe po procesie separacji substancji zawartych w gazie 
syntetycznym. Do odpadów powstających po ww. procesie zaliczamy następujące 
odpady: 

o odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne - kod odpadu 19 
01 17; 

o inne odpady zawierające substancje niebezpieczne - kod odpadu 19 02 11. 
 
Przewidziane do powstawania odpady po procesie przetwarzania odpadów przedstawiono  
w tabeli poniżej. 

Tabela 28. Wykaz powstających odpadów w wyniku przetwarzania odpadów 

Kod odpadu Nazwa Źródło powstawania 

19 01 11* 
Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje 

niebezpieczne 

Odpad w postaci żużli i popiołów paleniskowych po procesie 
pirolizy i zgazowania odpadów zawierających substancji 
niebezpieczne (np. oleje/smoły zawierające metale ciężki lub 
pewne ilości chloru). 

19 01 12 
Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 

19 01 11 

Odpad w postaci żużli i popiołów paleniskowych zawierających 
substancji niebezpieczne (np. oleje/smoły zawierające metale 
ciężki lub pewne ilości chloru). 

19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 
Odpad w postaci żużli i popiołów paleniskowych nie 
zawierających substancji niebezpiecznych. 

19 01 17* 
Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne 

Odpad w postaci zanieczyszczonej wody po procesie pirolizy i 
zgazowania oraz w postaci olejów i smół zawierających m.in. 
metale ciężkie jak również chlor po procesie separacji. 

19 01 18 
Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 

19 01 17 

Odpad w postaci karbonizatu powstałego po procesie 
zgazowania i pirolizy odpadów w reaktorze poziomym  
i pionowym 

19 01 99 Inne niewymienione odpady 
Pozostałe odpady stanowiące mieszaninę żużli niezawierających 
substancji niebezpiecznych oraz karbonizatu i cząstek metali 
których nie udało się odseparować po procesie pirolizy gazu. 
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19 02 11* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne 
Odpad w postaci chloru powstające po procesie separacji w 
separatorze. Chlor zostanie odseparowany do pojemników 
składujących w postaci związku chemicznego. 

19 12 02 Metale żelazne 
Odpad w postaci drobnych metali żelaznych (w tym stal, żeliwo) 
stanowiących pozostałości po procesie pirolizy (produkty nie 
ulegające pirolizie). 

19 12 03 Metale nieżelazne 
Odpad w postaci drobnych metali nieżelaznych (w tym 
aluminium, miedź, itp.) stanowiących pozostałości po procesie 
pirolizy (produkty nie ulegające pirolizie). 

19 12 09 Minerały (np. piasek kamienie) 
Odpad w postaci minerałów (drobnego piasku i kamieni) 

odseparowany podczas przesiewu odpadów na sicie. 

19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 
Odpad w postaci karbonizatu powstałego po procesie 
zgazowania i pirolizy odpadów w reaktorze poziomym i 
pionowym. 

19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne 
niż wymienione w 19 12 11 

Odpad w postaci minerałów (drobnego piasku i kamieni) 

odseparowane podczas przesiewu odpadów na etapie 

przygotowania odpadów (sito).. 

 
Wszystkie odpady powstające po procesie przetwarzania odpadów będą tymczasowo magazynowane 
na terenie hali w sposób zapewniający ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, tj.: 

Tabela 29. Wykaz powstających odpadów w wyniku przetwarzania odpadów 
Kod 

odpadu 
Nazwa Sposób magazynowania Zagospodarowanie 

19 01 11* 
Żużle i popioły paleniskowe 

zawierające substancje 
niebezpieczne 

Odpad magazynowany na terenie hali 
magazynowej w szczelnych pojemnikach 
odpornych na szkodliwe działanie substancji 
zawartych w odpadzie. Odpad zlokalizowany 
w wydzielonym miejscu na utwardzonym 
podłożu.  

Powstające odpady przekazywane będą 
firmom zajmującym się ich odzyskiem 
lub unieszkodliwianiem innym niż 
składowanie (posiadającym stosowne 
zezwolenia, wymagane przepisami 
ustawy o odpadach) 

19 01 12 
Żużle i popioły paleniskowe inne 

niż wymienione w 19 01 11 

Odpad magazynowany w specjalnych 
pojemnikach lub workach typu big-bag na 
terenie hali produkcyjnej. Miejsce 
magazynowania zadaszone posiadające 
utwardzone podłoże. 

Powstające odpady przekazywane będą 
firmom zajmującym się ich odzyskiem 
lub unieszkodliwianiem innym niż 
składowanie (posiadającym stosowne 
zezwolenia, wymagane przepisami 
ustawy o odpadach) 

19 01 14 
Popioły lotne inne niż wymienione 

w 19 01 13 

Odpad magazynowany w specjalnych 
pojemnikach lub workach typu big-bag na 
terenie hali produkcyjnej. Miejsce 
magazynowania zadaszone posiadające 
utwardzone podłoże. 

Powstające odpady przekazywane będą 
firmom zajmującym się ich odzyskiem 
lub unieszkodliwianiem innym niż 
składowanie (posiadającym stosowne 
zezwolenia, wymagane przepisami 
ustawy o odpadach) 

19 01 17* 
Odpady z pirolizy odpadów 

zawierające substancje 
niebezpieczne 

Odpad magazynowany na tereni hali 
produkcyjne na utwardzonym podłożu. 
Pojemniki do magazynowania odpadów 
odporne na działanie związków chemicznych 
zawartych w odpadzie. Pojemniki 
odpowiednio opisane i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Powstające odpady przekazywane będą 
firmom zajmującym się ich odzyskiem 
lub unieszkodliwianiem innym niż 
składowanie (posiadającym stosowne 
zezwolenia, wymagane przepisami 
ustawy o odpadach) 

19 01 18 
Odpady z pirolizy odpadów inne 

niż wymienione w 19 01 17 

Odpad magazynowany w specjalnych 
pojemnikach lub workach typu big-bag na 
terenie hali produkcyjnej. Miejsce 
magazynowania zadaszone posiadające 
utwardzone podłoże. 

Powstające odpady przekazywane będą 
firmom zajmującym się ich odzyskiem 
lub unieszkodliwianiem innym niż 
składowanie (posiadającym stosowne 
zezwolenia, wymagane przepisami 
ustawy o odpadach) 

19 01 99 Inne niewymienione odpady 

Odpad magazynowany w specjalnych 
pojemnikach lub workach typu big-bag na 
terenie hali produkcyjnej. Miejsce 
magazynowania zadaszone posiadające 
utwardzone podłoże. 

Powstające odpady przekazywane będą 
firmom zajmującym się ich odzyskiem 
lub unieszkodliwianiem innym niż 
składowanie (posiadającym stosowne 
zezwolenia, wymagane przepisami 
ustawy o odpadach) 
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19 02 11* 
Inne odpady zawierające 
substancje niebezpieczne 

Odpad magazynowany na terenie hali 
produkcyjnej w specjalnie do tego 
przeznaczonych szczelnych pojemnikach 
zabezpieczających przed przedostaniem się 
odpadu do środowiska. Miejsce 
magazynowania zadaszone i zamykane o 
utwardzonym podłożu. Pojemniki 
odpowiednio opisane i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Powstające odpady przekazywane będą 
firmom zajmującym się ich odzyskiem 
lub unieszkodliwianiem innym niż 
składowanie (posiadającym stosowne 
zezwolenia, wymagane przepisami 
ustawy o odpadach) 

19 12 02 Metale żelazne 

Odpad magazynowany na terenie hali 
produkcyjne w specjalnie do tego 
przystosowanych metalowych pojemnikach 
odpowiednio opisanych i zabezpieczonych. 
Miejsce magazynowania odpadów zadaszone 
na utwardzonym podłożu. 

Powstające odpady przekazywane będą 
firmom zajmującym się ich odzyskiem 
lub unieszkodliwianiem innym niż 
składowanie (posiadającym stosowne 
zezwolenia, wymagane przepisami 
ustawy o odpadach) 

19 12 03 Metale nieżelazne 

Odpad magazynowany na terenie hali 
produkcyjne w specjalnie do tego 
przystosowanych metalowych pojemnikach 
odpowiednio opisanych i zabezpieczonych. 
Miejsce magazynowania odpadów zadaszone 
na utwardzonym podłożu. 

Powstające odpady przekazywane będą 
firmom zajmującym się ich odzyskiem 
lub unieszkodliwianiem innym niż 
składowanie (posiadającym stosowne 
zezwolenia, wymagane przepisami 
ustawy o odpadach) 

19 12 09 Minerały (np. piasek kamienie) 

Odpad magazynowany w specjalnych 
pojemnikach lub workach typu big-bag na 
terenie hali produkcyjnej. Miejsce 
magazynowania zadaszone posiadające 
utwardzone podłoże. 

Powstające odpady przekazywane będą 

firmom zajmującym się ich odzyskiem 

lub unieszkodliwianiem innym niż 

składowanie (posiadającym stosowne 

zezwolenia, wymagane przepisami 

ustawy o odpadach) 

19 12 10 
Odpady palne (paliwo 

alternatywne) 

Odpad magazynowany w specjalnych 
pojemnikach lub workach typu big-bag na 
terenie hali produkcyjnej. Miejsce 
magazynowania zadaszone posiadające 
utwardzone podłoże. 

Powstające odpady przekazywane będą 
firmom zajmującym się ich odzyskiem 
lub unieszkodliwianiem innym niż 
składowanie (posiadającym stosowne 
zezwolenia, wymagane przepisami 
ustawy o odpadach) 

19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane 
substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 
inne niż wymienione w 19 12 11 

Odpad magazynowany w specjalnych 

pojemnikach lub workach typu big-bag na 

terenie hali produkcyjnej. Miejsce 

magazynowania zadaszone posiadające 

utwardzone podłoże. 

Powstające odpady przekazywane będą 

firmom zajmującym się ich odzyskiem 

lub unieszkodliwianiem innym niż 

składowanie (posiadającym stosowne 

zezwolenia, wymagane przepisami 

ustawy o odpadach) 

7.44. Rodzaje odpadów przewidzianych do przetwarzania 

Eksploatacja instalacji związana będzie z termicznym przetwarzaniem odpadów, której 
efektem finalnym będzie odzysk energii z odpadów na energię użytkową elektryczną oraz 
ciepło. 

 Odpady przewidziane do przetwarzania dostarczane będą na teren zakładu przy 
wykorzystaniu środków transportowych prowadzącego instalację lub przy wykorzystaniu 
taboru firm zewnętrznym.  

Wszystkie odpady dostarczane na teren zakładu przed ich tymczasowym 
magazynowaniem - wyładowaniem pod wiatą, będą poddawane kontroli mającej na celu 
sprawdzenie rodzaju oraz jakości (możliwość zanieczyszczenia) dostarczanych odpadów, ze 
względu na konieczność zachowania reżimu przetwarzania odpadów.  

Jak już wcześniej wspomniano odpady przeznaczone do termicznego przetwarzania, 
magazynowane będą tymczasowo na terenie zakładu, pod zadaszoną i ogrodzoną wiatą, 
posiadającą utwardzone podłoże. Ponadto, wiata pod którą magazynowane będą odpady do 
przetwarzania posiadać będzie odwodnienie liniowe zabezpieczające wody opadowe przed 
ich zanieczyszczeniem substancjami mogącymi się potencjalnie znajdować w odpadach. 

Odpady dostarczane będą na teren zakładu przy wykorzystaniu środków transportowych  
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Rodzaj oraz  sposób magazynowania odpadów przewidzianych do termicznego 
przetwarzania, w przedmiotowej instalacji przedstawiono w poniższych tabelach.       
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Tabela 30. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania 

Kod 
odpadów 

Nazwa odpadów 

02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 

04 02 09 Odpady materiałów złożonych(np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 

07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 

07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 

12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

16 01 19 Tworzywa sztuczne 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 

19 12 10 Odpady palne  

19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 
wymienione w 19 12 11 

* Maksymalna moc przerobowa instalacji wynosi 96 Mg/dobę odpadów na rok, tym samym łączna ilość przetwarzanych 
odpadów w instalacji nie przekroczy 31 850 Mg/rok. 

Miejscem magazynowania ww. odpadów, jest zadaszona i ogrodzona ścianami oporowymi 
wiata magazynowa o utwardzonym podłożu, zabezpieczającym przed negatywnym 
oddziaływaniem ewentualnych odcieków do ziemi. Wiata magazynowa wyposażona będzie 
również w odwodnienie liniowe zabezpieczając wody opadowe przed ich zanieczyszczeniem. 
Przedstawiony sposób tymczasowego magazynowania ograniczy wpływ czynników 
atmosferycznych (np. pod wiatą).  

Roczna ilość odpadów przewidzianych do przetwarzania nie przekroczy 31 850 Mg/rok, przy 
maksymalnej wydajności instalacji do przetwarzania 4 Mg/h. 

Ilość poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania ustalana będzie 
na bieżąco w zależności od składu odpadów i ich kaloryczności. Stąd też inwestor nie jest w 
stanie podać ilości poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do przetworzenia w 
danym roku. 

7.45. Sposoby zagospodarowania odpadów 

Zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach wszystkie odpady niebezpieczne należy gromadzić 
selektywnie w miejscach uniemożliwiających mieszanie odpadów zwłaszcza odpadów 
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. 
Dlatego też, na terenie wyznaczone są miejsca tymczasowego gromadzenia odpadów 
niebezpiecznych. Są to zadaszone i utwardzone pomieszczenia bez kratek odpływowych. 
Miejsca gromadzenia odpadów niebezpiecznych są opisane jak również opisane są 
pojemniki, wskazując jednocześnie na rodzaj gromadzonego odpadu. 
Transport wytworzonych odpadów prowadzony będzie pojazdami innych posiadaczy 
odpadów posiadających stosowne zezwolenia. Powstające na terenie inwestycji odpady nie 
będą poddawane odzyskowi. Odzysk prowadzony będzie przez firmy posiadającą stosowne 
instalacje oraz aktualne zezwolenie. 
Wytworzone odpady nie będą poddawane również unieszkodliwianiu na analizowanym 
terenie, ale zostaną przekazane innemu posiadaczowi odpadów, który uzyskał stosowne 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów. 
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7.46. Sposoby zapobiegania odpadów lub ograniczenia ilości i negatywnego 

oddziaływania na środowisko 

Minimalizacja odpadów oznacza zapobieganie powstawaniu oraz ograniczanie ilości 
odpadów u źródła poprzez efektywne wykorzystanie surowców, wody i energii. Obejmuje 
wprowadzanie do procesu produkcji materiałów mniej szkodliwych dla środowiska oraz 
projektowanie produktów wywierających mniejszy wpływ na środowisko podczas ich 
wytwarzania i stosowania. 
Wolny rynek wymusza na wszystkich producentach obniżanie kosztów produkcji, a tym 
samym unikanie powstawania nadmiernej ilości odpadów.  

Znaczne ograniczanie ilości powstających odpadów można osiągną poprzez lepsze nimi 

gospodarowanie. Istotne jest, aby pracownicy byli świadomi kwestii związanych z odpadami 

nauczeni ich unikać. Masę powstających na terenie Zakładu odpadów zmniejsza się poprzez: 

 racjonalne i oszczędne zużycie surowców, materiałów pomocniczych (np. opakowań), 
paliw i energii;  

 utrzymywanie w sprawności maszyn i urządzeń oraz dobrego stanu budynków poprzez 
planowanie i przeprowadzanie okresowych ich remontów lub modernizacji;    

 właściwą eksploatację instalacji, urządzeń technologicznych oraz urządzeń chroniących 
środowisko; 

 segregację wytwarzanych odpadów w celu ich dalszego zagospodarowania 
i gospodarowanie nimi zgodnie z zasadami postępowania z odpadami - przeznaczanie 
odpadów w pierwszej kolejności do powtórnego przetworzenia, w dalszej kolejności 
unieszkodliwiania, a do składowania kierowanie jedynie takich odpadów, które nie 
stanowią cennego surowca wtórnego; 

 zastosowanie we wszystkich obiektach energooszczędnych lamp o wydłużonym czasie 
działania; 

 stosowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych wysokiej jakości mało podatnych na 
awarie lub uszkodzenia; 

 systematyczne prowadzenie ewidencji odpadów. 

Na terenie przedsięwzięcia do ograniczania negatywnego oddziaływania odpadów na 
środowisko przyczynia się również przypisanie odpowiedzialności za gospodarkę odpadami  
w danym obszarze instalacji poszczególnym pracownikom, nadzorującym pracę w tych 
obszarach oraz szkolenie wszystkich pracowników w zakresie postępowania z odpadami. 

Postępowanie z odpadami, a w szczególności sposoby ich przemieszczania z miejsc 
powstania do miejsc magazynowania, miejsca i sposoby magazynowania (rodzaj pojemników 
magazynowych i wyposażenie pomieszczeń), a także sposób załadunku i transportu, w tym 
rodzaje i stan techniczny środków transportu, którymi firmy zewnętrzne wywożą odpady  
z terenu, zmniejszają do minimum ryzyko negatywnego oddziaływania odpadów z instalacji 
na środowisko. 

7.47. Proponowane procedury monitorowania 

Zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, przewiduje się następujący sposób 
postępowania z odpadami powstającymi w wyniku eksploatacji planowanej inwestycji: 

 magazynowanie odpadów w sposób selektywny; 
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 magazynowanie odpadów w sposób zabezpieczający środowisko przed ich negatywnym 
 wpływem na środowisko; 
 przekazywanie odpadów wyłącznie odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia  

w zakresie gospodarowania tymi odpadami; 
 magazynowanie odpadów w sposób uniemożliwiający negatywne oddziaływanie na 

środowisko, przez okres nie dłuższy niż 3 lata; 
 bieżące prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej powstających odpadów, zgodnie  

z istniejącym porządkiem prawnym: 
 posiadacz odpadów, obowiązany będzie do prowadzenia ich ewidencji z zastosowaniem 

karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie oraz karty 
przekazania odpadu. 

 wytwórca odpadów zobowiązany jest do przechowywania dokumentów sporządzonych 
na potrzeby ewidencji przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
sporządzono te dokumenty i zobowiązany jest je okazywać na żądanie organów 
przeprowadzających kontrolę. 

 posiadacz odpadów prowadzący ich ewidencję jest obowiązany sporządzić i przedłożyć 
marszałkowi województwa zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów  
i sposobach gospodarowania nimi w terminie do 15 marca za poprzedni rok 
kalendarzowy.  
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7.48. Gospodarka wodno - ściekowa 

Na potrzeby planowanej inwestycji przewiduje się zapotrzebowanie w wodę na cele 
socjalno-bytowe. Eksploatacja instalacji nie będzie wiązać się z koniecznością poboru wody 
na cele przemysłowe - para wodna na potrzeby funkcjonowania instalacji otrzymywana 
będzie z procesów osuszania odpadów oraz z ogniw wodorowych.  

W trakcie eksploatacji instalacji powstawać będą ścieki bytowe (z pomieszczeń 
socjalnych i administracyjnych) oraz ścieki opadowe i roztopowe. Nie przewiduje się 
powstawania ścieków technologicznych.  

7.49. Zapotrzebowanie w wodę 

Jak już wcześniej wspomniano, woda zużywana na terenie instalacji wykorzystywana będzie 
wyłącznie na potrzeby socjalno - bytowe. Para wodna na potrzeby funkcjonowania instalacji 
otrzymywana będzie z procesów osuszania odpadów oraz z ogniw wodorowych. 

7.50. Cele socjalno - bytowe 

Przewidywaną ilość wody wykorzystywanej na cele socjalno - bytowe w czasie 
funkcjonowania instalacji obliczono przyjmując przeciętne jednostkowe wielkości zużycia 
wody zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z 2002 r.). 

Na potrzeby określenia zużycia wody przyjęto następujące założenia: 

 łączne zatrudnienie - 10 pracowników w tym: 
o 3 pracowników umysłowych; 
o 7 pracowników fizycznych. 

 zużycie wody dla pracowników fizycznych - 60 dm3/os.; 
 zużycie wody dla pracowników umysłowych - 15 dm3/os.; 
 współczynnik nierównomierności dobowej Nd - 1,2; 
 współczynnik nierównomierności godzinowej Nh - 2,0. 

zatem: 

a) średniodobowe zużycie wody: 

Qśr. dobowe = (3 x 15) + (7 x 60) = 465 dm3/dobę = 0,465 m3/dobę 
 

b) maksymalne godzinowe zużycie wody: 

Po zastosowaniu współczynników nierównomierności dobowej (1,2) i godzinowej (2,0) 
maksymalny pobór godzinowy wyniesie: 

Qmax.h = 46,5 dm3/h = 0,047 m3/h 

c) roczne zużycie wody: 

 

Qroczne = 170 m3/rok 
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Roczne zapotrzebowanie w wodę na potrzeby funkcjonowania zakładu wyniesie około 170 

m3. 

7.51. Cele technologiczne 

Eksploatacja instalacji nie będzie wiązać się z poborem wody na potrzeby technologiczne. Jak 
już wcześnie wspomniano na terenie instalacji wykorzystywana będzie jedynie para wodna 
uzyskiwana z procesów osuszania odpadów oraz z ogniw wodorowych.  

7.52. Gospodarka ściekowa 

Eksploatacja instalacji związana będzie z powstawaniem ścieków bytowych pracowników 
obsługujących instalację, a także wód opadowych i roztopowych. Poszczególne strumienie 
ścieków przedstawiono w dalszej części opracowania. Nie przewiduje się powstawania 
ścieków technologicznych. 

7.53. Ścieki bytowe 

W wyniku funkcjonowania przedmiotowej instalacji, powstawać będą ścieki bytowe  
w częściach socjalno - sanitarnych (szatnie i umywalnie) oraz w części administracyjnej. Ilość 
ścieków powstających można przyjąć, jako 90 % ilości pobieranej wody na cele socjalno - 
bytowe tj. 170 m3 (zgodnie z pkt. 7.2.6.1.1.). W związku z powyższym ilość powstających 
ścieków wynosi: 

Qśr. dobowe ść. = 90% x 0,465 m3/dobę = 0,42 m3/dobę 

natomiast, roczna ilość ścieków wynosi: 

Qroczne ść. = 365 x 0,42 m3 = 153 m3/rok 

Przewidziane do powstawania ścieki socjale związane będą głównie z potrzebami utrzymania 
higieny osobistej po skończonej pracy. Ścieki te będą odprowadzane do szczelnego zbiornika 
bezodpływowego (tzw. szamba) zlokalizowanego po południowej stronie budynku 
administracyjno - socjalnego. 
 
Ścieki te mogą zawierać zdyspergowane w wodzie substancje organiczne i nieorganiczne (np. 
wydaliny ludzkie, zwierzęce, pozostałości produktów żywnościowych, detergenty, piasek, 
papiery). Ścieki te mogą być również obciążone znacznymi ilościami gnijących lub 
fermentujących substancji organicznych, jak również różnego rodzaju substancjami 
chemicznymi (np. detergentami). 

7.54. Ścieki technologiczne 

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania 
ścieków technologicznych. 

7.55. Wody opadowe i roztopowe 

Teren zakładu będzie terenem częściowo skanalizowanym, tj. wody opadowe i roztopowe  
z terenów utwardzonych - drogi dojazdowe oraz place manewrowe (powierzchnia ok. 7 100 
m2) odprowadzane będą wewnętrzną kanalizacją deszczową do urządzeń podczyszczających 
wody (separator substancji ropopochodnych oraz zawiesiny), skąd następnie kierowane 
będą do dwóch studni chłonnych zlokalizowanych w południowo - wschodniej części działki.  
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 Wody opadowe i roztopowe z dachów są traktowane jako umownie „czyste” stąd też, 
odprowadzane będą bezpośrednio na tereny zielone zlokalizowane w obrębie działki 
inwestora.  
 Wody opadowe i roztopowe z pozostałych terenów nieutwardzonych o powierzchni 
około 17 626 m2, będą wsiąkały bezpośrednio do ziemi (teren nieskanalizowany). 
Przedmiotowe wody opadowe z przedmiotowego terenu nie będą traktowane jako wody 
zanieczyszczone ze względu na fakt, iż nie będą objęte realizacją inwestycją, tzn. nie 
przewiduje się ich wykorzystania w trakcie eksploatacji instalacji.   

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 14c Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - „Prawo wodne” (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późniejszymi zmianami) wody opadowe i roztopowe 
pochodzą z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, 
postów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz 
transportowych oraz dróg i parkingów. 

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 
2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1800), ujęte w szczelne systemy kanalizacyjne wody opadowe i roztopowe z 
zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz 
transportowych, portów, lotnisk, dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a 
także parkingów  
o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l 
na sekundę na 1 ha, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają 
substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 
15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. 

Zgodnie z § 21 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 
roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1800), wody opadowe lub roztopowe z dachów budynków oraz powierzchni innych niż 
wymienione w § 21 ust. 1 tego rozporządzenia mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi 
bez oczyszczania. 

Wobec powyższego, Inwestor przedsięwzięcia zobowiązany jest do wykonania systemu 

kanalizacji deszczowej do zorganizowanego zbierania i odprowadzania wód opadowych  

i roztopowych do środowiska z terenów utwardzonych to jest dróg dojazdowych oraz placów 

manewrowych o powierzchni około 7 100 m2. Ponadto, teren dróg dojazdowych oraz placów 

manewrowych zostanie zabezpieczony odwodnieniem liniowym zabezpieczającym tereny 

przyległe przez ich zanieczyszczeniem. Odwodnienie liniowe zainstalowane zostanie również 

wokół zadaszonej wiaty magazynowej celem niedopuszczenia wymywania ewentualnych 

zanieczyszczeń zawartych w tymczasowo magazynowanych tam odpadach.  

Reasumując, należy stwierdzić, iż sposób wykorzystania powierzchnia terenów 
utwardzonych zakładu oraz rodzaj zastosowanych urządzeń ochrony środowiska (separator + 
osadnik) nie wpłynie w sposób negatywny na jakość odprowadzanych wód opadowych do 
ziemi, a tym samym spełnione będą wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
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wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137, poz. 984 z późniejszymi zmianami) tj. zawartości 
zanieczyszczeń nie przekraczają: 

- zawiesina ogólna - 100 mg/dm3; 
- substancje ropopochodne - 15 mg/dm3. 

Pozostałe wody opadowe pochodzące z pozostałych powierzchni utwardzonych tj. dachów 
budynków (pomieszczenia socjalne, budynki inwentarzowe, magazyn) oraz nieutwardzonych 
(tereny szutrowe), odprowadzane są w sposób niezorganizowany do pasów zieleni oraz w 
przypadku terenów nieutwardzonych bezpośrednio do gruntu. 

Z uwagi na losowy charakter opadów ilość wód deszczowych określono w oparciu o objętość 
deszczu miarodajnego, jego natężenia, wielkości oraz rodzaju powierzchni odwadnianej  
z zastosowaniem współczynnika spływu ψ. 

Do obliczenia maksymalnego spływu wód opadowych posłużono się poniższym wzorem: 

Q = q * ψ * F [l/s] 

gdzie: 

Q - natężenie odpływu wód deszczowych; 
q - natężenie deszczu miarodajnego.  
 

Natężenie deszczu miarodajnego wyliczono ze wzoru (wzór Błaszczyka): 
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gdzie: 
H - normalny opad roczny, H = 600 mm; 
C - okres w którym następuje jednorazowe przekroczenie danego natężenia opadu, C = 2; 
tmm - czas trwania deszczu, t = 15 min; 

 
stąd: q = 98 [dm3/s * ha] 

 

Ilość powstających ścieków opadowych i roztopowych  

W wyniku funkcjonowania przedmiotowej instalacji powstają ścieki opadowe i roztopowe 
pochodzące z następujących powierzchni: 

- powierzchnia dachów - 3 550 m2; 
- powierzchnia terenów zielonych - 1 800 m2; 
- powierzchnia nieutwardzona (tereny szutrowe) - 17 626 m2; 
- powierzchnia terenów utwardzonych - 7 100 m2. 

Ilość ścieków opadowych obliczono korzystając z poniższego wzoru: 
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Q = F × ψ × φ × q [dm3/s] 

 

gdzie: 

Q - maksymalny spływ wód deszczowych [dm3/s];  
F - powierzchnia odwadniania [ha]: 
 - dla powierzchni dachów - 0,3550 ha; 
 - dla powierzchni nieutwardzonych - 1,7626 ha; 

- dla powierzchni utwardzonych - 0,7100 ha; 
Ψ - współczynnik spływu powierzchniowego [-]: 

- dla powierzchni dachów Ψ = 0,90; 
- dla powierzchni nieutwardzonych Ψ = 0,25; 
- dla powierzchni utwardzonych Ψ = 0,85;  

φ - współczynnik opóźnienia odpływu [-], przyjęto φ = 1;  
q - natężenie miarodajne opadu [dm3/s * ha]:   

a) wody z powierzchni dachów: 

Q1 = 0,3550 × 0,90 × 1 × 98 [dm3/s]   => Q1 = 31,31 [dm3/s] 

b) wody opadowe z powierzchni nieutwardzonych (tereny szutrowe): 

Q2 = 1,7626 × 0,25 × 1 × 98 [dm3/s]   => Q2 = 43,18 [dm3/s] 

c) wody opadowe z powierzchni utwardzonych: 

Q3 = 0,7100 × 0,85 × 1 × 98 [dm3/s]   => Q3 = 59,14 [dm3/s] 

Całkowita ilość ścieków opadowych ΣQmax = 133,63 [l/s] = 0,13363 [m3/s] 

Roczną objętość wód i ścieków opadowych z zakładu określono według wzoru: 
 

V = α * H * Fs * 10 [m3/rok] 
gdzie: 
V - roczna objętość ścieków opadowych [m3/rok]; 
H - roczna wysokość opadów [mm/rok]; 
Fs - powierzchnia terenów szczelnych [ha]; 
α - współczynnik zmniejszający wielkość H o wysokość opadu niedającą odpływu (parowanie, 

rozchlapywanie poza granice placów i dróg). 
 

V = 0,9 * 600* 2,8276 * 10 = 15 269 [m3/rok] 

7.56. Charakterystyka techniczna urządzeń do oczyszczania ścieków 

Celem ograniczenia wpływu powstających ścieków technologicznych, opadowych  
i roztopowych, zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora, na terenie zakładu zostaną 
zainstalowane następujące urządzenia do oczyszczania ścieków: 

 separator węglowodorów, koalescencyjny. Przedmiotowy separator będzie miał za 
zadanie oddzielenie substancji ropopochodnych i innych węglowodorów zawartych  
w ściekach. W procesie separacji wykorzystywana będzie różnica gęstości węglowodorów 
i wody w trakcie przepływu grawitacyjnego przez urządzenie. 
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Przeznaczony do instalacji separator wyposażony zostanie w komorę odmulacza 
zatrzymującym wszystkie substancje ciężkie - kruszywa, żwir, piasek, muł itd., które 
znajdują się w ściekach przed wejściem do separatora węglowodorów. W urządzeniu 
zamontowana będzie wkładka koalescecyjna pozwalająca na redukcję zanieczyszczeń 
ropopochodnych i zawiesiny ogólnej poniżej 15 mg/l dla substancji ropopochodnych  
i poniżej 100 mg/l dla zawiesiny ogólnej. 

Należy stwierdzić, iż zastosowanie przedmiotowego urządzenia zapewni dotrzymanie 
standardów emisyjnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 
listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. z 2014 poz. 1800), a tym samym nie wpłynie negatywnie na otaczające 
zakład środowisko w szczególności środowisko wodno - gruntowe. 

Przedmiotowy separator z odmulaczem (zatrzymującym wszystkie substancje ciężkie 
- kruszywa, żwir, piasek, muł itd., które znajdują się w ściekach przed wejściem do 
separatora węglowodorów, będzie na bieżąco poddawany czynnościom kontrolnym 
(prawidłowość działania) oraz okresowo będzie poddany procesowi czyszczenia ze 
zgromadzonej tam zawiesiny mineralnej jak i zatrzymanych związkach ropopochodnych. 
W wyniku procesu czyszczenia przedmiotowego separatora, będzie powstawał odpad, 
którego wytwórcą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (ustawa o odpadach) 
będzie przedmiot świadczący usługi czyszczenia urządzenia. W związku z powyższym na 
terenie zakładu nie przewiduje się powstawania tego typu odpadu. 

7.57. Oddziaływanie na wody powierzchniowe 

Powstające ścieki bytowe okresowo będą usuwane ze zbiornika bezodpływowego, a 
następnie wywożone do pobliskiej oczyszczalni ścieków, gdzie razem z innymi rodzajami ście-
ków poddawane są procesowi oczyszczania. Instalacja nie jest podłączona do systemu kanalizacji 
gminnej.  
W związku z powyższym wyklucza się negatywne oddziaływanie przedmiotowej instalacji na 
wody powierzchniowe. 

7.58. Oddziaływanie na wody podziemne 

Wprowadzane do ziemi będą tylko wody opadowe i roztopowe. Powstające ścieki bytowe 
wywożone będą na oczyszczalnię. Ze względu na charakter działalności gospodarczej  
z praktycznego punktu widzenia nie powinno nastąpić skażenie środowiska przedmiotowymi 
wodami opadowymi, gdyż są to ścieki wolne od substancji ropopochodnych. 

7.59. Jednolite części wód powierzchniowych 

Teren planowanego przedsięwzięcia - budowa hybrydowej instalacji zgazowującej do 
produkcji energii elektrycznej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pludry wchodzi w skład 
Jednolitej Części Wód Powierzchniowych PLRW600017118349 o nazwie Bziniczka.  
W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę JCWP Bziniczka, na podstawie Planu 
Zagospodarowania wodami na obszarze Dorzecza Odry  - załącznik nr 2 (Monitor Polski Nr 
40, poz. 451 z 2011 r.).   
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Tabela 31. Charakterystyka JCWP obejmujących instalację 
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Źródło: Plan Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 2011 
 
Analizując rodzaj oraz zakres planowanego przedsięwzięcia, należy stwierdzić, iż realizacja 
planowanej inwestycji polegającej na budowie hybrydowej instalacji zgazowującej do 
produkcji energii elektrycznej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pludry, nie wiąże się  
z ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych przedstawionych w „Planie 
gospodarowania wodami dorzecza Odry”. 

Zgodnie z założeniami wyżej cytowanego planu, celem środowiskowym dla JCWP dla 
silnie zmienionych części wód (a takimi JCWP Bziniczka) jest osiągnięcie co najmniej dobrego 
potencjału ekologicznego. Realizacja inwestycji, poprzez brak wpływu na stan biologiczny  
i fizyko - chemiczny wód, nie wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych 
zawartych w „Planie gospodarowania wodami dorzecza Odry”. (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451), 
w związku z czym brak jest przesłanek, o których mowa w art. 81 ust. 3 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, poz. 1227 z późniejszymi zmianami. 
 
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze Odry głównymi cele środowiskowe 
dla wód powierzchniowych oparto na: 
- wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych  

i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych; 
- wartościach wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, 

odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem 
kategorii wód, wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu JCWP 

 
Celami środowiskowymi dla obszaru dorzecza są: 
- niepogarszanie stanu wód, 
- osiągnięcie dobrego stanu wody: dobry stan chemiczny i ekologiczny wód 

powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy wód podziemnych, 
- spełnienie wymagań specjalnych, ujętych w prawie unijnym i polskim,     w odniesieniu 

do obszarów chronionych, 
- zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 

środowiska lub ograniczenie zrzutu tych substancji. 
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7.60. Jednolite części wód podziemnych 

Na terenie gminy Dobrodzień w obrębie której planowana jest realizacja inwestycji, wody 
podziemne występują w utworach czwartorzędowych oraz trzeciorzędowych. Południowa 
część gminy Dobrodzień położona jest w zasięgu występowania następujących Głównych 
Zbiorników Wód Podziemnych: 

 GZWP 327 Lubliniec - Myszków - zbiornik zlokalizowany w utworach triasu środkowego  
i dolnego, w ośrodku szczelinowo - krasowym o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 
312.000 m3/d i średniej głębokości ujęć 135 m. Całkowita powierzchnia zbiornika wynosi 
1.729 km2; 

 GZWP 328 Dolina Kopalna Małej Panwi - zbiornik zlokalizowany w utworach 
czwartorzędowych w ośrodku porowym o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 
156.000 m3/d oraz średniej głębokości ujęć 60 m. Całkowita powierzchnia zbiornika 
wynosi 158 km2; 

 GZWP 335 Krapkowice - Strzelce Opolskie - zbiornik zlokalizowany w utworach triasu 
dolnego w ośrodku szczelinowo - porowym o szacowanych zasobach dyspozycyjnych 
50.000 m3/d i średniej głębokości ujęć 100 - 600 m. Całkowita powierzchnia zbiornika 
wynosi 2.050 km2.  

 
Wszystkie wyżej wymienione zbiorniki objęte są Obszarem Najwyższej Ochrony. 
 
Teren na którym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja wchodzi w skład Jednolitej 
Części Wód Podziemnych (JCWPd) PLGW6220116 o nazwie 116. W poniższej tabeli 
przedstawiono charakterystykę JCWPd 116, na podstawie Planu Zagospodarowania wodami 
na obszarze Dorzecza Odry  - załącznik nr 2 (Monitor Polski Nr 40, poz. 451 z 2011 r.).  

Tabela 32. Charakterystyka JCWP obejmujących instalację 

Jednolita część wód 
podziemnych (JCWPd) 

Lokalizacja Ocena stanu Ocena 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Europejski kod 
JCWPd 

Nazwa 
JCWP 

Region wodny 
Nazwa 

dorzecza R
ZG

W
 

ilościowego chemicznego 

PLGW6220116 116 Środkowej Odry Odra Wrocław dobry dobry niezagrożona 

Źródło: Plan Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 2011 
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       Rys. nr 6. Lokalizacja przedsięwzięcia na tle JCWPd (źródło: http://psh.gov.pl) 

Analizując rodzaj oraz zakres planowanego przedsięwzięcia, należy stwierdzić, iż realizacja 
planowanej inwestycji polegającej na budowie hybrydowej instalacji zgazowującej do 
produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pludry, nie 
wiąże się  
z ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych przedstawionych w „Planie 
gospodarowania wodami dorzecza Odry”. 
 
Do głównych celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami dorzecza 
Odry należą: 

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych; 
 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych; 
 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych; 
 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności 
człowieka. 

 
Realizacja inwestycji, poprzez brak wpływu na stan biologiczny i fizyko - chemiczny wód, nie 
wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w „Planie 
gospodarowania wodami dorzecza Odry”. (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451), w związku z czym 
brak jest przesłanek, o których mowa w art. 81 ust. 3 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, poz. 1227  
z późniejszymi zmianami. 
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7.61. Podsumowanie 

Przyjęte rozwiązania dla projektowanej inwestycji nie będą stwarzać w stosunku do 
środowiska gruntowo - wodnego zagrożenia ściekami bytowymi oraz wodami opadowymi. 

Przedstawione rozwiązania gospodarki wodno - ściekowej dla rzeczonego 
przedsięwzięcia spełniają wymogi w zakresie ujmowania i zagospodarowywania ścieków 
bytowych oraz ujmowania i odprowadzania ścieków opadowych.  

Teren w rejonie projektowanej inwestycji uzbrojony jest w sieci wodociągowe wody 
pitnej, a teren inwestycji wyposażony jest w szczelny bezodpływowy zbiornik na ścieki 
bytowe.  

7.62. Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko  

w fazie likwidacji 

Inwestor w chwili obecnej nie planuje likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia.  
W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością jej fizycznej likwidacji, 
wykonana ona zostanie zgodnie z prawem budowlanym (m.in. opracowania dokumentacji 
technicznej), wymaganiami ochrony środowiska (w szczególności w odniesieniu do 
gospodarki odpadami), także rewitalizacji terenu po zlikwidowaniu instalacji. Ewentualna 
rozbiórka przedmiotowej instalacji w zakresie gospodarki odpadami powinna uwzględniać 
m.in.: 

- segregację wytwarzanych odpadów; 
- bezpieczne, czasowe magazynowanie posegregowanych odpadów z ustaleniami sposobu 

i miejsc ich magazynowania; 
- odzysk odpadów. 
 
W okresie realizacji ewentualnej fizycznej likwidacji przedmiotowych inwestycji, występować 
będą uciążliwości dla środowiska, w takich jego elementach jak: powietrze atmosferyczne, 
hałas, odpady oraz środowisko gruntowo - wodne. 

7.63. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 

Źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w czasie trwania prac likwidacyjnych 
instalacji oraz maszyn, będzie proces rozbiórkowy i związana z nim emisja pyłu, praca 
silników urządzeń budowlanych, sprzętu oraz samochodów transportowych. 

W celu ochrony powietrza atmosferycznego i zabezpieczenia go przed nadmierną 
emisją zanieczyszczeń, niezbędne będzie opracowanie odpowiedniego harmonogramu prac 
rozbiórkowych, a także odpowiednie zabezpieczanie miejsc, mogących przyczyniać się do 
nadmiernej emisji (np. miejsc czasowego magazynowania gruzu przed wywiezieniem),  
a także na bieżąco i systematycznie przeprowadzanie prac porządkowych.  

Wykonawca prac zobowiązany będzie do stosowania tylko takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na środowisko (w dobrym stanie technicznym). 

Ponadto, uwzględniając bliskość zabudowy mieszkaniowej inwestor winien podjąć 
kroki mające na celu rozplanowanie trasy przejazdu pojazdów w sposób ograniczający do 
minimum oddziaływanie związane z hałasem, drganiami jak również pyleniem powstającym 
podczas transportu odpadów. 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego na etapie likwidacji będzie 
miała charakter niezorganizowany, o niedużym zasięgu i będzie ponadto występować 
okresowo. 
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7.64. Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Emisja hałasu w trakcie przeprowadzania prac rozbiórkowych związana będzie z pracą 
typowych maszyn wykorzystywanych do tego celu, a także samochodów ciężarowych, 
związanych z odbieraniem i transportem maszyn, urządzeń oraz odpadów. 

Maszyny i urządzenia oraz samochody ciężarowe, wykorzystywane w trakcie 
rozbiórki, charakteryzują się wysokim poziomem mocy akustycznej i emitują hałas o dużym 
natężeniu, jednak będzie on miał charakter zróżnicowany pod względem natężenia oraz 
będzie okresowy. Prace rozbiórkowe będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. 

7.65. Oddziaływanie w zakresie gospodarki odpadami 

W fazie likwidacji powstawać będą głownie odpady budowlane z grupy 17 - odpady  
z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wg 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Ponadto, nie wyklucza się powstania odpadów gleby i ziemi. 

Obowiązek zagospodarowania powstałych podczas rozbiórki odpadów, spoczywać 
będzie na wykonawcy robót. Wykonawca robót zobowiązany będzie do selektywnego 
magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, z uwzględnieniem zasad postępowania 
z nimi, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

Wytworzone odpady powinny być tymczasowo magazynowane na terenie inwestycji  
w wyznaczonych miejscach. Odpady magazynowane będą w stalowych kontenerach, 
beczkach i pojemnikach, odpornych na działanie substancji w odpadach. Kontenery zostaną 
ustawione na utwardzonych, betonowych podłożach, co będzie stanowiło barierę przed 
migracją zanieczyszczeń do gruntu lub wody. Miejsce tymczasowego magazynowania będzie 
wydzielone, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych oraz przed działaniem 
czynników atmosferycznych.  
Po wykonaniu fizycznej likwidacji obiektu zostanie wykonana niwelacja terenu, ewentualna 
wymiana wierzchniej warstwy gruntu. 

7.66. Oddziaływanie na środowisko wodno - gruntowe 

Podczas prac rozbiórkowych, związanych z likwidacją omawianej inwestycji, nie przewiduje 
się powstawania ścieków, które mogłyby zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne. 
Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami wyeliminuje ryzyko zanieczyszczenia 
środowiska gruntowo - wodnego. Wykonawca prac rozbiórkowych zobowiązany będzie do 
używania sprzętu do wykonania robót utrzymywanego w dobrym stanie technicznym. Na 
terenie inwestycji nie będą podejmowane prace serwisowo - remontowe eksploatowanej 
floty, jak np. wymiana oleju. 

7.67. Oddziaływanie transgraniczne 

Ze względu na znaczną odległość do granicy Państwa nie zachodzi możliwość 
transgranicznego oddziaływania dla planowanego przedsięwzięcia. 
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8. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCE 
WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO W SZCZEGÓLNOŚCI NA: 

8.1. Ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 

Projektowane przedsięwzięcie polegające na budowie hybrydowej instalacji zgazowującej do 
produkcji energii elektrycznej posiada korzystną lokalizację z punktu widzenia ochrony 
ludności przed uciążliwościami. 

Generalnie oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia będzie niewielkie i swoim 
zasięgiem nie będzie obejmować terenów sąsiadujących z inwestycją. Na terenie 
przedsięwzięcia i w jego najbliższym sąsiedztwie nie występują żadne elementy zarówno 
świata roślinnego jak i zwierzęcego podlegające ochronie prawnej. Nie zajdzie potrzeba 
usuwania z omawianego terenu drzew i krzewów, nie dojdzie również do usuwania  
i niszczenia naturalnych ostoi i miejsc bytowania dzikich zwierząt. 

W fazie eksploatacji zakładu ewentualne negatywne oddziaływania na zwierzęta  
i rośliny będą nieznaczne, ograniczone w zasadzie do bezpośredniego otoczenia zakładu. 
Oddziaływana te polegać będą przede wszystkim na emisji zanieczyszczeń powietrza, które 
mogą osiadać na okolicznej roślinności (głównie o charakterze ruderalnym). Teren zakładu 
będzie ogrodzony, co uniemożliwia dostęp zwierząt oraz istotnie ogranicza oddziaływania 
zakładu na faunę. 

Realizacja inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na naturalne 
siedliska i gatunki o znaczeniu wspólnotowym, w tym priorytetowych zgodnie z Dyrektywami 
Rady: 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory („Dyrektywa 
Siedliskowa”) oraz 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków („Dyrektywa Ptasia”) oraz 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie 
wyznaczania obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94 poz. 795).  

Inwestycję ocenia się jako możliwą do realizacji bez potrzeby podejmowania działań 
kompensacyjnych lub zamiennych. 

8.2. Powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi 

Teren przyszłego zakładu charakteryzuje się brakiem stromych zboczy lub skarp. Jest to teren 
płaski, niemal bez zróżnicowania wysokości. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 
zasadniczo będzie miało miejsce w fazie realizacji (ewentualnie likwidacji) przedsięwzięcia  
i będzie związane przede wszystkim z trwałym przekształceniem powierzchni działki 
przeznaczonej pod budowę budynków inwentarzowych i  położenia instalacji podziemnych. 
Przewiduje się brak negatywnego oddziaływanie zabudowy na stabilność podłoża 
gruntowego, ani tym bardziej zagrożenie powstawania ruchów masowych ziemi. 
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi w fazie eksploatacji obiektu może się wiązać  
z koniecznością ewentualnych napraw nawierzchni utwardzonych albo podziemnych 
instalacji sieciowych, a rzadziej fundamentów obiektów budowlanych. W razie konieczności 
wykonania tego typu napraw możliwe jest wykonanie odkrywek, niewielkich wykopów. 
Ułożenie fundamentów i instalacji na typowych, niewielkich głębokościach ogranicza 
ingerencję  
w środowisko gruntowe. Nie przewiduje się przemieszczania dużych mas ziemnych,  
a ewentualne  oddziaływania na powierzchnię terenu będą krótkotrwałe. Ocenia się zatem, 
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że w fazie eksploatacji nie wystąpią znaczące negatywne oddziaływania na powierzchnię 
ziemi. 

Z uwagi na rodzaj oraz sposób prowadzonej działalności w trakcie eksploatacji 
planowana inwestycja nie będzie oddziaływała niekorzystnie na powierzchnię ziemi jak też 
nie będzie powodowała ruchów masowych ziemi. 

8.3. Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją,  

w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 

Ze względu na brak na terenie inwestycji jakichkolwiek obiektów, które stanowiłyby dobro 
materialne nie przewiduje się w tym zakresie negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia  
w fazie eksploatacji. Bezpośrednio na obszarze planowanej inwestycji, jak również w jej 
najbliższym otoczeniu nie występują żadne obiekty, które stanowiłyby dobra kultury,  
a w szczególności obiekty wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
objęte ochroną ustawową. 

8.4. Wzajemne oddziaływanie między w/w elementami 

Emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza jak też emisja hałasu z planowanego 
przedsięwzięcia, nie będą powodowały przekroczeń dopuszczalnych standardów emisyjnych. 

Obliczenia stężeń średniorocznych wykonane na poziomie terenu wykazują, że dla przyjętych 
do obliczeń danych, w wyniku emisji substancji z zakładu, nie wystąpią poza terenem zakładu 
przekroczenia dopuszczalnych norm Da. 

Emisja hałasu z terenu planowanej inwestycji nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. 

Omawiana inwestycja nie stanowi żadnego zagrożenia dla środowiska pod względem PEM. 

Ścieki bytowe, opadowe i roztopowe z przedmiotowej działki będą odprowadzane na 
podstawie stosownego zezwolenia, zatem również nie będą one wywierały negatywnego 
wpływu na świat roślin i zwierząt. Skład i ilość odprowadzanych ścieków opadowych  
i roztopowych nie wpłynie negatywnie na wody powierzchniowe. 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że nie będzie zachodziło zjawisko wzajemnego 
oddziaływania między w/w elementami. 

Jak wynika z niniejszego raportu możliwe jest wykonanie przedmiotowej inwestycji bez 
powstania zagrożeń dla przyrody, krajobrazu, ludzi oraz środowiska naturalnego w jej 
otoczeniu. W opinii autorów raportu słuszną jest realizacja inwestycji wg opisywanego  
w raporcie wariantu. 
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9. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ 
WNIOSKODAWCĘ WRAZ Z OPISEM PRZEWIDYWANYCH 
ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
NA ŚRODOWISKO OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, 
KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE 
ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

9.1. Metody prognozowania 

Podczas opracowywania niniejszego raportu zastosowano wachlarz metod badawczych  
i prognostycznych powszechnie stosowanych przez specjalistów opracowujących oceny 
oddziaływania na środowisko. Do zastosowanych metod należą: 

- obserwacje i badania terenowe,  
- analizy kartograficzne i fotointerpretacyjne; 
- pozyskiwanie informacji i danych ze źródeł specjalistycznych (dane literaturowe, dane  

o środowisku udostępnione przez instytucje, wiadomości pozyskane z serwisów 
informacyjnych, itp.);  

- analizy zapisów obowiązujących aktów prawa krajowego oraz lokalnego (odpowiednich 
do przedstawianych w raporcie zagadnień), a także zapisów pozwoleń/uzgodnień i innych 
dokumentów posiadanych przez Inwestora 

- analogie środowiskowe (na podstawie założenia o stałości praw przyrody); 
- metody indukcyjno-opisowe (od analiz szczegółowych po uogólniające syntezy); 
- modelowanie matematyczne. 

Szczegółowy opis metod prognozowania został opisany w odpowiednich rozdziałach 
niniejszego raportu. Przykładowe zastosowane w raporcie metody: 

1. Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykonano wykorzystując program 
komputerowy OPERAT-2000 opracowany zgodnie z Załącznikiem nr 3 Referencyjne 
metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu do Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu „Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji  
w powietrzu”, tzn. korzystający z matematycznego modelu dyfuzji Pasquille’a 
zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. 

2. Poziom emisji hałasu do środowiska został wyznaczony na podstawie obliczeń 
programem komputerowym SON2 (firmy Zakład Usług Obliczeniowych "Eko-Soft" z 
siedzibą w Łodzi), symulującym propagację fal akustycznych w oparciu o normę ISO 9613-
2. 

3. Zagadnienia związane z gospodarką wodno-ściekową opracowano m.in. na podstawie 
literatury „Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych” jak również „Kanalizacja 
miast i oczyszczanie ścieków”. 

9.2. Przewidywane znaczące oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko 

Planowane przedsięwzięcie będzie potencjalnym źródłem negatywnych oddziaływań na 
poszczególne komponenty środowiska naturalnego, powodując: 
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 lokalne pogorszenie klimatu aerosanitarnego,  

 lokalne pogorszenie klimatu akustycznego,  

 powstawanie ścieków opadowych, sanitarnych, które muszą być odpowiednio 
odprowadzone; 

 generowaniem odpadów, które muszą być odpowiednio zagospodarowane, 

 wpływ na środowisko gruntowe spowodowany przede wszystkim przekształceniem 
terenu, 

 wykorzystaniem pewnej ilości zasobów naturalnych lub innych surowców (materiałów 
budowlanych, wody). 
 

W odpowiednich rozdziałach Raportu przedstawiono (w formie opisowej lub obliczeniowej) 
skalę możliwych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko. W miarę możliwości podano 
jak najbardziej dokładne dane charakteryzujące działalność planowanego zakładu,  
w szczególności czas trwania oddziaływań pochodzących od poszczególnych elementów 
inwestycji (np. czas pracy urządzeń powodujących emisje hałasu, zanieczyszczeń powietrza 
itd.). Poniżej, w formie tabelarycznej, przedstawiono podsumowanie możliwych oddziaływań 
na poszczególne elementy środowiska, uwzględniające ich charakter oraz czas trwania. 
Zestawienie obejmuje oddziaływania: bezpośrednie, pośrednie, krótko- i długoterminowe, 
stałe i chwilowe. 

Tabela 33. Matryca oddziaływań na środowisko 

Lp. Składnik środowiska 

Oddziaływanie na środowisko wynikające z: 

Istnienia przedsięwzięcia 
Wykorzystania 

zasobów środowiska 
Emisji 

1 ludzie bz dt - - 

2 flora i fauna pś st - - 

3 gleba (zajęcie powierzchni)                        bz dt - - 

4 woda pś ch ch - 

5 ścieki, wody opadowe pś ch - ch 

6 powietrze bz dt - srt 

7 klimat akustyczny bz dt - srt 

8 odpady pś dt - srt 

9 dobra materialne - - - 

10 dobra kultury - - - 

11 krajobraz dt st - - 

Rodzaj oddziaływania Oznaczenie w modelu 

bezpośrednie bz 

pośrednie pś 

wtórne wt 

krótkoterminowe kt 

skumulowane sk 

średnioterminowe srt 

długoterminowe dt 

stałe st 
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chwilowe ch 

Jak wykazano w odpowiednich rozdziałach niniejszego opracowania zarówno oddziaływanie 
krótkoterminowe (np. hałas przy realizacji inwestycji) i długoterminowe (emisje związane  
z funkcjonowaniem przedsięwzięcia) nie spowodują przekroczenia standardów jakości 
środowiska. Dopuszczalne poziomy oddziaływań oraz normy w zakresie emisji hałasu, 
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, ścieków, jakie obowiązują poza terenem 
inwestycji, będą dotrzymane. 

Gospodarka wodno-ściekowa oraz zaopatrzenie zakładu w paliwa i inne czynniki 
energetyczne będzie prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w uzgodnieniu  
z dostawcami (odbiorcami) tych mediów. Gospodarka odpadami (zarówno na terenie 
przedsięwzięcia, jak i ich emisja na zewnątrz) będzie uregulowana, prowadzona zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

9.3. Oddziaływania skumulowane 

W wyniku funkcjonowania przedmiotowej instalacji przetwarzania odpadów na 
rozpatrywanym obszarze nie będzie powstawać zjawisko kumulacji oddziaływań z samej 
pracy instalacji, jak również w wyniku pracy planowanej instalacji oraz innych zakładów 
funkcjonujących na obszarze miejscowości Pludry. 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu, oddziaływania wynikające z pracy  
i funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów, stwierdzono iż oddziaływanie to, będzie 
znacznie poniżej dopuszczalnych norm emisyjnych wynikających z ochrony poszczególnych 
komponentów środowiska.  

Podsumowując zagadnienia przedstawione w niniejszym raporcie należy stwierdzić, iż: 

- zakład nie będzie powodował zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi; 
- sposób eksploatacji instalacji zapewnia kompleksowe i optymalne zabezpieczenia 

wszystkie komponenty środowiska tak aby nie powodować negatywnego oddziaływania; 
- wytwarzanie energii elektrycznej oraz cieplnej w procesie przekształcania odpadów 

(zgazowanie, piroliza) pozwoli na ograniczenie emisji substancji do powietrza ze spalania 
paliw kopalnianych; 

- zastosowania technologia charakteryzować się będzie poziomem emisji zanieczyszczeń 
do środowiska mniejszym niż ma to miejsce w przypadku spalania gazu ziemnego, tym 
samym instalacja nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko; 

- ponadto z ogólnie dostępnych informacji, wynika iż produkowany syn-gaz można 
traktować jako jedno z najmniej emisyjnych paliw. Potwierdzeniem tego, są m.in. 
informacje Centrum Gospodarki Odpadami Instytutu Mechanizacji Budownictwa  
i Górnictwa Skalnego w Warszawie, o/Katowice, tj.: 

„W procesie pirolizy w wyniku rozkładu surowca zawierającego węgiel, bez dostępu 
powietrza, w wysokiej temperaturze powstaje tzw. gaz pirolityczny (gaz syntetyczny, syn-
gaz), który jest gazem palnym o składzie chemicznym zbliżonym do gazu ziemnego 
(wodór H2 10%, metan CH4 20%, etan, eten, propen i buten ok. 30%, tlenek węgla, 
dwutlenek węgla i inne)”.  

„Ze spalania syn-gazu powstają emisje o mniejszej ilości zanieczyszczeń niż przy spalaniu 
gazu ziemnego.”  
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10. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU 
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJE 
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT 
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO 
OBSZARU 

10.1. Działania w fazie realizacji 

W fazie realizacji przedsięwzięcia podejmowane będą następujące działania mające na celu 
ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko: 

- odpady powstające na etapie prac budowlanych będą okresowo magazynowane  
i zagospodarowane przez wykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- zastosowane przy montażu i spawaniu elektronarzędzi, nie powodujących powstawania 
nadmiernego natężenia hałasu. 

10.2. Działania w fazie eksploatacji 

Na etapie eksploatacji, planuje się następujące działania mające na celu zapobieganie lub 
kompensowanie szkodliwych oddziaływań na środowisko: 

- wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń pracujących na 
terenie zakładu, co pozwoli w maksymalnym stopniu ograniczyć negatywne 
oddziaływanie na powietrze atmosferyczne, emisję hałasu jak również oddziaływanie na 
glebę; 

- postępowanie z odpadami wytwarzanymi na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji 
przedsięwzięcia w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21); 

- prowadzenie ewidencji rodzaju i ilości gazów wprowadzanych do powietrza, a także 
naliczanie i wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska; 

- po zakończeniu eksploatacji zakładu przeprowadzenie badań kontrolnych stanu 
środowiska gruntowo - wodnego oraz wykonanie przeglądu ekologicznego zakładu. 

11. PORÓWNANIE WYKORZYSTYWANEJ TECHNOLOGII Z 
TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA ART. 143 USTAWY 
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Art. 143 ustawy Prawo Ochrony Środowiska stwierdza: 
„Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny 
instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia 
się w szczególności: 
 
a. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń - rodzaj, sposób postępowania oraz 

ilość stosowanych na terenie instalacji, pozwala jednoznacznie stwierdzić iż nie istnieje 
zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a zakład nie będzie zaliczanych 
do zakładów o zwiększonym ryzyku, albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej; 
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b. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii - planowana instalacja przewiduje 
przetwarzanie odpadów w hybrydowej instalacji zgazowującej celem produkcji energii 
elektrycznej oraz ciepła. Sposób wykorzystania odpadów kwalifikuje je jako paliwo 
alternatywne ograniczający tym samym zużycie paliw nieodnawialnych; 

c. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw - 
instalacja nie wymaga dostarczania wody na cele technologiczne (woda na terenie 
zakładu będzie używana wyłącznie do celów socjalno - bytowych); 

d. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 
powstających odpadów - prowadzący instalację wykorzystywać będzie materiały, sprzęt 
oraz technologię charakteryzującą się niską produkcją odpadów. Jednocześnie rodzaj 
stosowane technologii powoduje, iż nie ma możliwości całkowitego uniknięcia 
powstawania odpadów, ale przyczynia się ona do zmniejszenia ich ilości poprzez 
wykorzystanie procesów zgazowania; 

e. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji - przedsięwzięcie nie powoduje przekroczeń wartości 
dopuszczalnych w zakresie emisji substancji pyłowych i gazowych, a emisja hałasu nie 
będzie miała negatywnego wpływu na klimat akustyczny najbliższych terenów 
chronionych. Także sposób postępowania z odpadami oraz wielkość wykorzystania 
zasobów wodnych nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne oraz nie będzie 
negatywnie oddziaływać na otoczenie i zdrowie ludzi; 

f. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 
zastosowane w skali przemysłowej - realizowany proces zgazowania odpadów jest 
procesem stosowanym i wykorzystywanym w innych instalacjach. Jednocześnie należy 
zwrócić uwagę na fakt, iż przedmiotowa technologia przewidziana do zastosowania w 
zakładzie jest technologią charakteryzującą się większą sprawnością w porównaniu do 
stosowanych obecnie; 

g. postęp „naukowo-techniczny” - w realizowanym przedsięwzięciu wykorzystana zostanie 
najnowsza wiedza w zakresu przetwarzania odpadów poprzez wykorzystanie procesów 
zgazowania z jednoczesną produkcją energii elektrycznej oraz cieplnej. 

 
Rozwiązania technologiczne zastosowane w rozpatrywanej inwestycji zapewniają efektywne 
wykorzystanie i wytwarzanie energii oraz racjonalne zużycie wody, surowców i paliw. 
Zastosowana technologia jest innowacyjna i polega opatentowaniu.  
 
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji zapewnia 
bezpieczeństwo dla środowiska wodno - gruntowego. 
 
Eksploatacja instalacji nie spowoduje przekroczeń stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń  
w powietrzu atmosferycznym (standardów jakości środowiska). 
 
Odpady wytwarzane w wyniku eksploatacji instalacji magazynowane będą w sposób 
niezagrażający środowisku. 
 
Rozpatrywana inwestycja spełnia założenia Art. 143 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 
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12. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNIKI Z NAJLEPSZĄ 
DOSTĘPNĄ TECHNIKĄ (BAT) 

Stosowana, na terenie zakładu technologia przetwarzania odpadów, zgodna będzie  
z wymogami określonymi w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska, uwzględniając 
jednocześnie zagadnienia wymienione w art. 207 ust. 1 ww. ustawy. 

Skrót BAT (z ang.”the best available technique”) oznacza najlepszą dostępną technikę nie 
generującą nadmiernych kosztów. Dana technika powinna być najlepsza pod względem 
zapobiegania zanieczyszczeniom oraz dostępna, co oznacza, że inwestor będzie w stanie ją 
zastosować na terenie swojego zakładu. Pojęcie technika jest tu rozumiane jako technologia  
i jej wykorzystanie, włączając w to szkolenia, serwis itp. Termin ten zakłada osiągnięcie 
równowagi pomiędzy korzyściami środowiskowymi, a wydatkami finansowymi. BAT oznacza 
ponadto wybór optymalnego sposobu ochrony środowiska jako całości, poprzez stosowanie 
przyjaznych dla środowiska technologii produkcji oraz sposobu prowadzenia działań 
związanych z produkcją, w tym również zaopatrzenia w surowce i ich magazynowania, 
nadzorowania i ewidencjonowania. 

Dokumenty referencyjne, zwane BREF (ang. BAT Reference Dokument) zawierają informacje 
o stanie poszczególnych sektorów i możliwych do zastosowania technologiach skutkujących 
minimalnym obciążeniem środowiska. BREF-y nie stanowią przepisów prawa, a są jedynie 
wytycznymi ukierunkowującymi właścicieli instalacji do osiągnięcia takiego stanu, dla 
którego zachodziła będzie równowaga w środowisku. 

12.1. Porównanie z BREF 

W opracowywaniu niniejszego rozdziału wykorzystano Dokument Referencyjny o 
Najlepszych Dostępnych Technikach dla Przemysłu Przetwarzania Odpadów (opracowanie 
wydane przez Ministerstwo Środowiska Warszawa 2006 rok). Dla poprawy ogólnej jakości 
środowiska przy przetwarzaniu odpadów, BAT zaleca: 

Tabela 34. Porównanie z BREF - zagadnienia ogólne 

A. ZAGADNIENIA OGÓLNE 

 Zapis BREF Stan projektowany 

1 2 3 

BA1 Zarządzanie środowiskiem 

Na terenie instalacji stosowane będą niezbędne procedury, 
jak również opracowany zostanie harmonogram: 
- planowania i ustalenia niezbędnych procedur; 
- kontrolowanie przestrzegania procedur i 

podejmowanie działań korygujących, 
- gotowość i reagowanie na awarie, 
- przeglądy systemu, 
- instrukcja postępowania na wypadek awarii 

środowiskowych, 
- identyfikacja aspektów środowiskowych, 
- nadzór nad przepisami prawa i wymaganiami innymi, 
- monitorowanie. 

BA2 
Poprawa wiedzy o odpadach 

wejściowych 

Na terenie zakładu zatrudniony będzie przeszkolony 
personel, który posiada odpowiednią wiedzę w zakresie 
gospodarowania odpadami. 

BA3 Odpadowy produkt wyjściowy 
Wszystkie powstające odpady zostają zagospodarowane 
zgodnie z ustawą o odpadach.  
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BA4 Zarządzanie mediami i surowcami 

Zużycie mediów  energetycznych  będzie  zoptymalizowane  
w wyniku automatycznego sterowania przebiegiem 
procesu. Na terenie instalacji prowadzona będzie ewidencja 
zużycia energii i surowców. 

BA5 Magazynowanie i obsługa 

Na terenie zakładu opracowany będzie system 
magazynowania odpadów, tj., odpady nie będą mieszane, 
magazynowane będą w opisanych kodem kontenerach, 
pojemnikach lub luzem pod wiatą magazynową.  

BA6 Zarządzanie ściekami 

Ścieki deszczowe przed oprowadzaniem do studni 
chłonnych podczyszczane będą w separatorze oraz 
osadniku. Natomiast sama instalacja nie wytwarza ścieków 
technologicznych. 

BA7 
Zarządzanie pozostałościami 

generowanymi przez proces 
Wszystkie odpady powstałe w wyniku funkcjonowania 
instalacji poddawane są procesowi odzysku i utylizacji. 

BA8 Zanieczyszczenie gleby 

Sposób eksploatacji zakładu zapewni: 
- utrzymywanie w czystości powierzchni obszarów 

operacyjnych; 
- nieprzepuszczalną podstawę i system odwadniania 
- minimalizację liczby sprzętu zakładowego i 

podziemnego 

 

Tabela 35. Porównanie z BREF - zagadnienia specyficzne dla rodzaju działalności 

B. ZAGADNIENIA SPECYFICZNE DLA RODZAJU DZIAŁALNOŚCI 

 Zapis BREF Stan projektowany 

1 2 3 

BB1 

Utrzymanie należytego stanu 
technicznego instalacji. 

Utrzymanie porządku i czystości 
na terenie instalacji/zakładu 

Teren zakładu będzie teren ogrodzonym, zagospodarowanym 
w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na 
środowisko 

BB2 
Utrzymanie należytego stanu 

odbieranych odpadów. Bezpieczny 
i monitorowany transport 

Zarówno odpady przeznaczone do przetwarzania jak i 
powstałe w wyniku zgazowania transportowane będą w 
specjalnie do tego przystosowanych pojazdach. 

BB3 

Zastosowanie kamer, innych 
metod np. pomiarów 

ultradźwiękowych lub innych 
metod kontroli temperatury 

Wszystkie urządzenia będą wyposażone w urządzenia i 
czujniki do pomiaru parametrów. Reaktory, separatory oraz 
silniki gazowe będą odpowiednio opomiarowane,  
umożliwiając tym samym kontrolę i utrzymanie wymaganych 
parametrów procesu przetwarzania odpadów. 

BB4 

Instalacje lub urządzenia do 
przekształcania odpadów 

wyposaża się w urządzenia 
techniczne do odzysku energii 

powstającej w procesie 
termicznego przekształcania 

odpadów, jeżeli stosowany rodzaj 
instalacji lub urządzenia umożliwia 

taki odzysk. 

Instalacja wyposażona będzie w urządzenia techniczne do 
odzysku energii - silnik gazowy wraz z generatorem do 
wytwarzania energii elektrycznej oraz wymiennik ciepła do 
odzysku energii cieplnej. 
W zależności od potrzeb możliwa będzie produkcja 
jednocześnie ciepła i energii elektrycznej lub samej 
elektryczności. 

BB5 

Zastosowanie technik 
ograniczania emisji hałasu 

analogicznie jak w zakładach 
przemysłowych 

Projektowane rozwiązania będą zapewniać ograniczenie 
hałasu w sposób zapewniający dotrzymanie norm 
środowiskowych 

BB6 

Plan przeciwpożarowy w 
odniesieniu do terenów 

magazynowania odpadów przed 
procesem przetwarzania odpadów 

Na terenie zakładu zastosowane zostaną stosowne procedury   
technologiczne i stanowiskowe, jak również wyposażony 
zostanie systemy przeciwpożarowe. 
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posiadanie automatycznego 
systemu wykrywania  

i powiadamiania; używanie 
ręcznego/automatycznego 

systemu interwencji i kontroli 
przeciwpożarowej 

BB7 

Zalecany ciągły i okresowy 
monitoring parametrów pracy 
instalacji. Zalecana kontrola w 

sposób ciągły parametrów 
procesu spalania 

Przedmiotowa instalacja zostanie wyposażona w ciągły 
system pomiarowy zapewniający prawidłową kontrolę 
procesów przetwarzania odpadów (zgazowania) jak również 
produkcji energii elektrycznej i ciepła. 

BB8 

Zakłady spalające będą 
zaprojektowane, wyposażone, 
zbudowane i eksploatowane w 

taki sposób, aby nie zostały 
przekroczone dopuszczalne 

wartości emisji w gazach 
odlotowych 

Proces zgazowania odpadów jest procesem hermetycznym, 
natomiast powstający gaz syntetyczny poddawany jest 
rozdzieleniu na poszczególne związki w separatorze na Cl, 
wodór oraz metan. Powstały metan spalany jest następnie s 
silniku gazowym celem produkcji energii elektrycznej i ciepła. 
Tym samym wielkość emisji jest ograniczona i na poziomie o 
wiele niższym niż jest to w przypadku tradycyjnej metody 
spalania odpadów. 

 

13. OCENA KONIECZNOŚCI UTWORZENIA DLA PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania nie dotyczy przedsięwzięcia będącego 
przedmiotem niniejszego raportu (zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy 27 kwietnia 2001 r. - 
Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r. z późniejszymi 
zmianami). W związku z powyższym, nie ma potrzeby tworzenia dla niego obszaru 
ograniczonego użytkowania. 
Poza tym przedstawione rozwiązania techniczno - organizacyjne dla etapu realizacji, 
eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, nie spowodują przekroczenia standardów jakości 
środowiska poza terenem zakładu. 

14. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 
ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

Teren, na którym planuje się budowę instalacji, posiada korzystną lokalizację w stosunku do 
istniejącego zagospodarowania terenów przyległych.  

W trakcie opracowania niniejszego raportu stwierdzono, że lokalizacja 
projektowanego przedsięwzięcia przy zastosowaniu wszystkich ograniczeń zawartych we 
wnioskach do niniejszego Raportu, stanowić będą wystarczające zabezpieczenie ochrony 
środowiska i nie wpłynie znacząco na pogorszenie istniejącego stanu otaczającego 
środowiska, oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. 

Przy ścisłym zachowaniu wytycznych techniczno - organizacyjnych, określonych dla 
tego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji wyżej wymienione 
warunki ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich zostaną zachowane i nie przewiduje 
się, aby powstały uzasadnione konflikty społeczne związane z tym przedsięwzięciem.  
 
 
Ponadto, realizacja przedmiotowej inwestycji: 
- nie naruszy również uzasadnionych praw osób trzecich; 
- nie spowoduje ograniczenia w dostępie do infrastruktury drogowej; 



 
 
Sp. z o.o. ul. 1 Maja 21 lok.1, 42-217 Częstochowa tel. 34 387 15 47, fax 34 387 15 47 85/90 

  

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa hybrydowej instalacji zgazowującej do produkcji energii elektrycznej  
i cieplnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pludry przy ul. Wyzwolenia 18” 

- nie spowoduje pozbawienia korzystania z wody, a także 
- nie spowoduje dostępu do energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności. 

15. PROPONOWANY ZAKRES MONITORINGU I 
SPRAWOZDAWCZOŚCI 

15.1. Faza realizacji 

Na etapie fazy realizacji, ze względu na charakter planowanej inwestycji oraz planowany 
zakres prac (ewentualnie występujące uciążliwości będą mieć charakter przejściowy i 
lokalny) nie przewiduje się prowadzenia monitoringu. 
Na potrzeby projektu budowlanego inwestycji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, należy 
przeprowadzić badania i opracować dokumentację geologiczno - inżynierską. 

Zaleca się jedynie kontrolę stanu technicznego maszyn i urządzeń, a także 
prowadzonych robot w celu uniknięcia zanieczyszczenia gruntu odpadami lub substancjami 
ropopochodnymi.  

Nie przewiduje się odwadniania wykopów budowlanych, tym samym nie wystąpi 
potrzeba uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na ich odwodnienie. 

15.2.  Faza eksploatacji 

15.3. Monitoring emisji do powietrza 

Zgodnie z §15 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1546): 

Standardy emisyjne określa się dla instalacji i urządzeń spalania lub współspalania odpadów 
innych niż instalacje i urządzenia do spalania gazów uzyskanych w wyniku zgazowania lub 
pirolizy odpadów, które są oczyszczone w stopniu gwarantującym, że ich spalanie nie może 
spowodować emisji większych niż w wyniku spalania gazu ziemnego. 

„W procesie pirolizy w wyniku rozkładu surowca zawierającego węgiel, bez dostępu 
powietrza, w wysokiej temperaturze powstaje tzw. gaz pirolityczny (gaz syntetyczny, syn-
gaz), który jest gazem palnym o składzie chemicznym zbliżonym do gazu ziemnego (wodór H2 
10%, metan CH4 20%, etan, eten, propen i buten ok. 30%, tlenek węgla, dwutlenek węgla i 
inne)”.  

„Ze spalania syn-gazu powstają emisje o mniejszej ilości zanieczyszczeń niż przy spalaniu 
gazu ziemnego.”  

Źródło: „Centrum Gospodarki Odpadami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego  
w Warszawie, o/Katowice” 

Brak takich źródeł emisji. 

Zgodnie z §15 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1546): 

Do będących źródłami instalacji spalania lub współspalania odpadów, w których są spalane 
lub współspalane gazy o których mowa w ust. 1 pkt. 3 - przepisy rozdziału 2 stosuje się 
odpowiednio. 
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Zgodnie z §6 ust. 6 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1546): 

Standardy emisyjne dla źródła nowego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia  
z zastrzeżeniem §7 i §8. 

Na terenie instalacji zlokalizowane będzie źródło emisji (silnik gazowy) w którym spalany 
będzie syn-gas. Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia, dla 
silników gazowych o mocy <50 MW brak jest standardów emisyjnych. 

Brak takich źródeł emisji. 

Zgodnie z Art. 147 Ustawy POŚ z późniejszymi zmianami: 
„Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia [...] są obowiązani do okresowych 
pomiarów wielkości emisji. [...] Prowadzący instalację nowo zbudowaną [...], z której emisja 
wymaga pozwolenia, jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości 
emisji z tej instalacji. Obowiązek, o którym mowa, należy zrealizować najpóźniej w ciągu 14 
dni od zakończenia rozruchu instalacji lub uruchomienia urządzenia, chyba że organ właściwy 
do wydania pozwolenia określił w pozwoleniu inny termin. Prowadzący instalację oraz 
użytkownik urządzenia są obowiązani do ewidencjonowania wyników przeprowadzonych 
pomiarów oraz ich przechowywania przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, 
którego dotyczą”. 
 
Prowadzący przedmiotową instalację przeprowadzi wstępne pomiary emisji 
zanieczyszczeń z nowo zbudowanej instalacji. 
 
Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji określa Dz. U. z 2014 r., 1542 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań  
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. 

Wzory wykazów zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r.  

w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska 
oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 274). 

Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2009 nr 130 poz. 1070, z późn. zmian.), iż podmiot 
korzystający ze środowiska sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca 
lutego każdego roku, raport zawierający informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1-10, 
dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.  

15.4. Monitoring hałasu 

Nie wymaga się prowadzenia pomiarów hałasu w środowisku. 

15.5. Monitoring odprowadzanych ścieków 

Nie wymaga się prowadzenia monitoringu ścieków socjalnych - ścieki odprowadzane będą 
bezpośrednio do zbiornika bezodpływowego, a następnie odbierane będą przez uprawnione 
podmioty i transportowane na najbliższą oczyszczalnie ścieków gdzie będą poddane 
procesom oczyszczania. Na potrzeby kontroli należy prowadzić dokumentację dotyczącą 
częstotliwości odbioru przedmiotowych ścieków. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082061291&min=1
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Zgodnie z zapisami art. 23, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska, badanie 
jakości odprowadzanych wód opadowych wykonuje się w przypadku posiadania urządzeń 
podczyszczających o przepustowości nominalnej powyżej 300 dm3/s. Badanie ścieków 
deszczowych należy przeprowadzać co najmniej dwa razy do roku, w okresie wiosny  
i jesieni w zakresie zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych.  

Próbki należy pobierać w czasie obfitych opadów deszczu lub bezpośrednio po ich 
zakończeniu. Prowadzone w ten sposób badania pozwolą na kontrolowanie jakości 
odprowadzanych wód opadowych.  

Zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 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. z 2006 r. Nr 
137, poz. 984) wody opadowe wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać 
substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 
15 mg/l substancji ropopochodnych.  

Ze względu na fakt, iż ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do ziemi jest 
mniejsza niż 300 l/s, stąd też prowadzący nie jest zobowiązany do prowadzenia badań jakości 
odprowadzanych ścieków. 

Tym samym ocena, czy są spełnione warunki, o których mowa w § 21 ust. 1, przeprowadza 
się na podstawie dokonywanych przez zakład, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów 
eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z 
instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane 
odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia. 

Ponadto zakład zobligowany będzie do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na 
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi oraz na budowę urządzenia 
wodnego (studni chłonnych). 

15.6. Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych 

Prowadzący instalację nie będzie prowadził monitoringu jakości wód powierzchniowych jak 
również podziemnych, ponieważ nie ma obowiązku monitorowania jakości i ilości 
odprowadzanych do gruntu z powierzchni utwardzonych i zadaszonych wód opadowych  
i roztopowych. 

15.7. Gospodarka odpadami 

Ewidencja odpadów prowadzona powinna być w oparciu o karty ewidencji odpadów (dla 
każdego odpadu oddzielnie), karty przekazania odpadów i formularze przyjęcia odpadów 
zgodnie z założeniami ustawy o odpadach. Wzory w/w dokumentów zawiera Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 08.12.2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010 r. Nr 249 poz. 1673). 
Należy sporządzać zbiorcze, roczne zestawienia danych o rodzajach i ilości wytwarzanych 
odpadów i przekazywać je marszałkowi województwa w terminie do 15 marca każdego roku 
za poprzedni rok kalendarzowy. Zakres wymaganych informacji oraz wzory formularzy 
służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych zawiera 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08.12.2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz 
wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych 
o odpadach (Dz. U. 2010 r. Nr 249 poz. 1674). 
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Powyższe etapy postępowania odpadami wzajemnie się uzupełniają i jednocześnie dają 
wystarczającą dokładność monitoringu ilości zebranych, magazynowanych, przekazywanych 
odpadów. 

15.8.  Monitoring promieniowania elektromagnetycznego 

Prowadzący projektowaną instalację nie ma obowiązku prowadzenia monitoringu 
promieniowania elektromagnetycznego. 

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

W trakcie opracowywania niniejszego raportu nie napotkano na trudności wynikające  
z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

17. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, którego streszczenie przedstawiono 
poniżej, dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa hybrydowej instalacji zgazowującej do 
produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pludry przy ul. 
Wyzwolenia 18”.  

Przedmiotowa instalacja zlokalizowana będzie w miejscowości Pludry w obrębie działek  
o numerach 1573/47 , 1583/1, 1571/1, 1574/47 o łącznej powierzchni 3,0076 ha.  

Teren działki objęty planowaną inwestycją położony jest na terenie co do którego nie 
został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrodzień 
(zgodnie  
z obowiązującym MPZP do roku 2003 r. przedmiotowe działki klasyfikowane były jako tereny 
przemysłowe. Zgodnie z Uchwałą nr III/20/02 Rady Miasta Dobrodzień dnia 2 grudnia 2002 r. 
w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Dobrodzień, przedmiotowe tereny są przeznaczone m.in. jako tereny do zainwestowania 
produkcyjnego. 

Realizacja zadania inwestycyjnego, obejmuje swym zakresem budowę hybrydowej instalacji 
zgazowującej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z niezbędną infrastrukturą  
w miejscowości Pludry i ma na celu uzyskanie podstawowych celów z zakresu ochrony 
środowiska takich jak zmniejszanie strumienia odpadów deponowanych na składowiskach 
oraz zwiększenie udziału odzysku z odpadów, w tym odzysku energii z odpadów (m.in. 
zgazowanie). 

Opis technologiczny przedmiotowego przedsięwzięcia przedłożony został w załączniku nr 12 
(dane zastrzeżone). 

Zgodnie z wnioskami wynikającymi z przedstawionej analizy wariantów 
najkorzystniejszym rozwiązaniem jest realizacja przedsięwzięcia w pierwszym wariancie 
(wariant proponowany przez Wnioskodawcę). 

W zakresie powietrza: 
W wyniku funkcjonowania źródeł emisji zlokalizowanych na terenie zakładu, następować 
będzie emisja zanieczyszczeń w postaci zanieczyszczeń gazowych (tlenki siarki i azotu, tlenki 
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węgla) oraz pyłowych (pył PM-10 i PM-2,5). Emisja zanieczyszczeń występuje podczas 
następujących procesów: 
- podgrzewania reaktora pirolizy - emisja tlenków siarki, tlenków azotu, tlenków węgla 

oraz pyłów PM10 i PM2,5; 
- emisja z silnika gazowego - emisja tlenków siarki, tlenków azotu, tlenków węgla oraz 

pyłów PM10 i PM2,5; 
- emisja z ogniwa wodorowego - emisja tlenków siarki oraz tlenków azotu. 
 
Z przyjętych do obliczeń danych, w wyniku emisji substancji z zakładu, nie wystąpią poza 
terenem zakładu przekroczenia dopuszczalnych norm emisji. 

W zakresie uciążliwości akustycznej: 

Na podstawie analizy otrzymanej dokumentacji i informacji Zleceniodawcy przyjęto 
następujące rodzaje źródeł hałasu: 

 źródła powierzchniowe (hala produkcyjna); 
 źródła ruchome (przejazd pojazdów ciężkich). 

W wyniku przeprowadzonej analizy akustycznej stwierdzić można, że inwestycja nie 
powoduje pogorszenia stanu klimatu akustycznego w swoim otoczeniu, ani zagrożenia dla 
zdrowia lub życia ludzi. 
 
W zakresie oddziaływania na środowisko gruntowo - wodne: 
Woda na potrzeby prawidłowej eksploatacji instalacji używana będzie wyłącznie na cele 
socjalno - bytowe. Ze względu na rodzaj wykorzystywanej technologii nie przewiduje się 
powstawania ścieków przemysłowych. 

Teren zakładu jest terenem częściowo utwardzonym jak również nieutwardzonym 
(powierzchnia terenu wyłożona tłuczniem) i nieskanalizowanym, gdzie powstające wody 
odprowadzane są bezpośrednio na tereny nieutwardzone. Wody opadowe z powierzchni 
dachów budynków również odprowadzane są bezpośrednio na powierzchnie terenu.  

Reasumując, należy stwierdzić, iż niewielka powierzchnia terenów utwardzonych 
zakładu oraz małe natężenie ruchu samochodowego), sposób jej wykorzystania, nie wpłynie  
w sposób negatywny na jakość odprowadzanych wód opadowych do ziemi. 

W zakresie gospodarki odpadami: 

W analizie gospodarki odpadami podano źródła powstawania odpadów, ich rodzaje oraz 
zasady postępowania z nimi, zgodnie z wymogami „nowej” Ustawy o odpadach i Ustawy 
Prawo ochrony środowiska.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy gospodarki odpadami, stwierdza się, że 
przetwarzane jak również powstające odpady można wykorzystać lub unieszkodliwiać  
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami  
i w sposób nie stanowiący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, pod 
warunkiem przestrzegania wymienionych w tej części raportu zaleceń i zasad dotyczących 
postępowania z przewidywanymi do wytwarzania rodzajami odpadów.  

W zakresie oddziaływania na środowisko społeczne, krajobraz, florę i faunę oraz obiekty 

chronione: 

Projektowane przedsięwzięcie posiada korzystną lokalizację z punktu widzenia ochrony 
ludności przed uciążliwościami.  
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W fazie eksploatacji instalacji oddziaływanie na zwierzęta i rośliny nie będzie 
występowało. Nie zajdzie potrzeba usuwania z omawianego terenu drzew i krzewów, nie 
dojdzie również do usuwania i niszczenia naturalnych ostoi i miejsc bytowania dzikich 
zwierząt. Teren przedsięwzięcia będzie ogrodzony i zamknięty, co istotnie ogranicza jego 
oddziaływanie na faunę i florę występującą na obszarach sąsiadujących z planowaną 
inwestycją. 

W zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko: 

Przedsięwzięcie nie będzie miało transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Podsumowanie: 

Realizacja przedsięwzięcia nie wprowadzi negatywnych i szkodliwych oddziaływań na 
środowisko. Przeprowadzone w niniejszym opracowaniu analizy wskazują, że po 
zastosowaniu opisanych rozwiązań projektowych, emisje substancji i energii do środowiska 
nie spowodują naruszenia norm w zakresie jakości wód powierzchniowych, powietrza 
atmosferycznego, powierzchni ziemi i wód podziemnych. Emisja hałasu nie będzie uciążliwa 
dla otoczenia. Ponadto, obiekt nie będzie zaliczany do zakładów stwarzających zagrożenie 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Planowana inwestycja nie będzie mieć 
negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt. Realizacja 
planowanego przedsięwzięcia nie wymaga wykonania kompensacji przyrodniczej. 
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