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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia

pn.: „Rozbudowa  istniejącej  wytwórni  materiałów  do  budowy  dróg  o  instalację  do  produkcji  masy

bitumicznej”, zwany  dalej  'raportem  OOŚ', sporządzony  na  postawie  umowy  zawartej  między  firmą

EMIPRO Sp.  z o.o.  z siedzibą  w  Krakowie,  ul. A. Libera  28  oraz  Stanisławem  Tomaszek  prowadzącym

działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Tomaszek Stanisław.

W niniejszym raporcie sprecyzowano cel  planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawiono jego

charakterystykę  wraz  z  parametrami  technicznymi  i  ilościowymi.  Wskazano  miejsce  realizacji

przedsięwzięcia wraz z warunkami wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, a także likwidacji. 

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego raportu jest poprawa i uzupełnienie przedłożonego już przez Inwestora Raportu

OOŚ,  w  trwającym  postępowaniu  administracyjnym  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia  polegającego na  „Rozbudowie istniejącej  wytwórni  materiałów  do

budowy dróg o instalację do produkcji masy bitumicznej planowanej do realizacji w Limanowej na działce

nr ew. 380/50 obr. ew. 3 w Limanowej”.

Zakres uzupełnień został wskazany piśmie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.04.2019 r., znak:

ZP.6220.7.2014  (Załącznik  nr  1.). Odpowiedzi  na  wszystkie  wymienione  w  w/w  piśmie  zagadnienia

przedstawiono w Załącznik nr 2. do niniejszego Raportu.

Głównym celem jest poprawne przedstawienie szczegółowych danych i rozwiązań technologicznych

dla planowanej inwestycji. 

1.3. Wnioskodawca

Podmiotem wnioskującym o wydanie decyzji środowiskowej dla w/w przedsięwzięcia jest:

Stanisław Tomaszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe,

Tomaszek Stanisław,

Stronie 167

34-604 Przyszowa

Przedsiębiorstwo  jest  wpisane  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej

Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG). Zaświadczenie z CEIDG przedstawiono jako  Załącznik nr 3. Nadany

numer  REGON:  490182270  .  Przedsiębiorstwo  funkcjonuje  pod  numerem  identyfikacji  podatkowej

NIP: 7371002238.

Przedmiotowe przedsięwzięcie finansowane będzie w całości przez Inwestora. Nie przewiduje się

finansowana bądź współfinansowana ze środków Unii Europejskiej lub innych programów.

Strona 8 z 100              Opracowanie zawiera 100 stron + załączniki, stanowi całość i nie może być
powielane bez zgody EmiPro inaczej jak tylko w całości



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowa istniejącej wytwórni materiałów do budowy dróg o instalację do produkcji masy bitumicznej”

2. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu

2.1. Akty prawne

1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2081, ze zm.); 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614);

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze
zm.);

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 701 );

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz.  2268, ze zm.);

6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 542, ze zm.);

7. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1897);

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. z 2019 r., poz. 1186);

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

10. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  27  sierpnia  2014  r.  w  sprawie  rodzajów  instalacji
mogących  powodować  znaczne  zanieczyszczenie  poszczególnych  elementów przyrodniczych  albo
środowiska jako całości (Dz. U. 2014 r. poz. 1169);

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

12. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  25  kwietnia  2019  r.  w  sprawie  wzorów  dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 819);

13. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  2  lipca  2010 r.  w sprawie  rodzajów instalacji,  których
eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., nr 130, poz. 880, ze zm.);

14. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  2  lipca  2010  r.  w  sprawie  przypadków,  w których
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.  U. z 2010 r.,
nr 130, poz. 881);

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

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

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r.  w sprawie standardów emisyjnych dla
niektórych  rodzajów  instalacji,  źródeł  spalania  paliw  oraz  urządzeń  spalania  lub  współspalania
odpadów (Dz. U. z 2018 r. poz. 680, ze zm.);

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

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

20. Projekt  rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej  w  sprawie  substancji
szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego  oraz  warunków,  jakie  należy  spełnić  przy
wprowadzaniu  do  wód  lub  do  ziemi  ścieków,  a także  przy  odprowadzaniu  wód  opadowych  lub
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych;
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21. Rozporządzenie Ministra Środowiska dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 112);

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
urządzeń  używanych  na  zewnątrz  pomieszczeń  w  zakresie  emisji  hałasu  do  środowiska  (Dz.  U.
z 2005 r., nr 263, poz. 2202, ze zm.);

23. Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej  z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650, ze zm.);

24. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.  w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1286);

25. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących
się  w  zakładzie  substancji  niebezpiecznych,  decydujących  o  zaliczeniu  zakładu  do  zakładu
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej  (Dz. U. z 2016 r. poz.
138);

26. Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (WE)  nr  1272/2008  z  dnia  16  grudnia  2008 r.
w sprawie  klasyfikacji,  oznakowania  i  pakowania  substancji  i  mieszanin,  zmieniające  i uchylające
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz.
UE L 353 z 31 grudnia 2008 r.);

2.2. Dokumenty źródłowe

1. Strategia Rozwoju Miasta Limanowa na lata 2014 – 2020, Limanowa 2014

2. http://google.pl/maps;

3. http://geoserwis.gdos.gov.pl;

4. http://geoportal.gov.pl;

5. http://natura2000.gdos.gov.pl;
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3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1. Charakterystyka przedsięwzięcia

3.1.1. Opis planowanego przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie istniejącej, funkcjonującej wytwórni

materiałów do  budowy dróg  o instalację  do  produkcji  masy bitumicznej.  W ramach realizacji  inwestycji

planowane jest:

1. Montaż dozownika bitumu do istniejącego mieszalnika kruszyw.

2. Wykonanie instalacji przesyłowej bitumu. 

3. Adaptacja czterech istniejących zbiorników oleju opałowego o pojemności 24 m3 każdy, na zbiorniki

służące do magazynowania bituminu (inwestor zrezygnuje z wykorzystywania oleju opałowego na

rzecz gazu ziemnego).

4. Wykonanie  instalacji  uszczelniającej  proces  produkcji  –   W  ramach  tej  instalacji  zrealizowane

zostaną:

◦ rurociągi ssące oparów bituminu, które będą dopalane w istniejącym podgrzewaczu-wymienniku

wężownicowym istniejących zbiorników.

◦ odciągi  ssące oparów węglowodorów alifatycznych i  aromatycznych znad  mieszalnika masy

asfaltowej  i  wysypu  z mieszalnika  do  podajnika  kubełkowego  (podajnik  kubełkowy

transportujący  masę  asfaltową  będzie  zabudowany  szczelną  pokrywą),  zasypu  masy  do

zbiorników,  zasypów załadowczych wraz z systemem obudów stalowych i  rolet  sterowanych

elektrycznie, uszczelniających proces w momencie załadunku samochodów, zbiorników bitumu.

◦ filtr z węgla aktywnego.

Przedsięwzięcie  to  zalicza  się  jako  potencjalnie  znacząco  oddziałujące  na  środowisko,

klasyfikowane wg § 3 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9  listopada 2010 r.  w sprawie

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U 2016 poz. 71) jako:

instalacje do produkcji mas bitumicznych.

Na  podstawie  w/w  rozporządzenia  oraz  w  oparciu  o  opinie  odpowiednich  jednostek,  organ

prowadzący  postępowanie,  tj.  Burmistrz  Miasta  Limanowa,  wszczął  procedurę  oceny oddziaływania  na

środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w ramach której stwierdził potrzebę sporządzenia raportu -

Postanowienie  Burmistrza  Miasta  Limanowa  z  dnia  15.12.2014  r.,  znak:  ZP.6220.7.2014,  stwierdzające

obowiązek  przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na  środowisko  oraz  określające  zakres  sporządzenia

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W chwili  obecnej w miejscu planowanego przedsięwzięcia znajduję się funkcjonująca wytwórnia

materiałów  do  budowy  dróg  należąca  do  inwestora.  Istniejąca  instalacja  posiada  wszelkie  wymagane

przepisami prawa pozwolenia, tj.:

1. Pozwolenie na użytkowanie wytwórni materiałów do budowy dróg (sortowania i  suszenie piasku)

wydał  Powiatowy Inspektor  Nadzoru  Budowlanego w Limanowej  –  decyzja  z  dnia  04.05.2011r.,

znak: N.B.II.7353a-31/11 (Załącznik nr 4.).
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2. Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji materiałów do budowy dróg

(sortowania  i  suszenie  kruszyw)  wydaną  przez  Starostę  Limanowskiego  –  decyzja  z  dnia

28.10.2011r., znak: OŚ.6224.7.2011 (Załącznik nr 5.).

3. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wydaną przez

Starostę Limanowskiego – decyzja z dnia 03.11.2011r., znak: OŚ.6220.5.2011 (Załącznik nr 6.).

4. Pozwolenie  wodnoprawne  -  Decyzja  z  dnia  02.10.2018  r.,  znak:  KR.ZUZ.3.421.612.2018.TB,

wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu na wprowadzanie do ziemi poprzez trzy

studnie chłonne oczyszczonych wód opadowych z terenu wytwórni materiałów do budowy dróg –

sortowni  i suszarni  kruszyw zlokalizowanej  na działce ew.  nr  380/50 o powierzchni  rzeczywistej

0,49 ha. (Załącznik nr 7.).

3.1.1.1. Rodzaj, cechy i skala planowanego przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie istniejącej, funkcjonującej wytwórni

materiałów do budowy dróg o instalację do produkcji masy bitumicznej. Skala przedsięwzięcia jest niewielka

i wymaga jedynie montażu kilku elementów umożliwiających obecnie funkcjonującej instalacji pracę w trybie

produkcji mas bitumicznych.

Maksymalna  zdolność  produkcyjna  planowanej  do  realizacji  instalacji  wynosi  100  Mg  masy

bitumicznej  na  godzinę.  Jednak z  uwagi  na  charakter  produktu  oraz  czas  w którym wytworzona masa

bitumiczna  w  stanie  nadającym  się  do  położenia  na  budowaną  lub  remontowaną  drogę  musi  zostać

położona znacznie ograniczają możliwości pełnego wykorzystania instalacji. Realna zdolność produkcyjna

planowanej do realizacji instalacji to ok. 60 Mg masy bitumicznej na godzinę. 

Realny,  oparty  na  możliwościach  logistycznych  założony  czas  pracy  instalacji  określono  na

ok. 250 h/rok. W tym czasie instalacja jest w stanie wyprodukować do 15 000 Mg masy bitumicznej.

3.1.2. Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedmiotowe  przedsięwzięcia  zlokalizowane  będzie  w  Limanowej  ul.  Fabrycznej  46,

w północno - zachodniej  części  miasta, w województwie małopolskim. Teren przewidziany pod inwestycję

znajduje  się  na  działce  nr  380/50,  gdzie  Inwestor  prowadzi  obecnie  działalność  gospodarczą.  Wypis

z rejestru gruntów przedstawia Załącznik nr 8. a mapę ewidencyjną Załącznik nr 9.

W Załącznik nr 10. zamieszczono mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych

z  zaznaczonym  przewidywanym  terenem,  na  którym  będzie  realizowane  przedsięwzięcie,  oraz

z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Działka ta zlokalizowana jest w przemysłowej dzielnicy miasta, na obszarze dawnej rafinerii nafty

w Sowlinach.  Jest  to  teren  mocno  zurbanizowany,  zagospodarowany  i  przekształcony  w  wyniku

kilkudziesięcioletniej, przemysłowej działalności prowadzonej na tym terenie.

Obecnie tereny te określane są jako Limanowska Strefa Aktywności Gospodarczej.  Teren ten jest

przeznaczony pod działalność produkcyjno – usługową.

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia przedstawiona została na poniższej ilustracji nr 1. 
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Działka inwestora przeznaczona pod inwestycję znajduje się w północno-zachodniej części Miasta.

Najbliższe otoczenie stanowią:

• od strony wschodniej – tory kolejowe a dalej obiekty produkcyjno – handlowo – usługowe, 

• od południowo – wschodniej – ciągnąca się wzdłuż ul. Fabrycznej Limanowska Strefa Aktywności

Gospodarczej,

• od strony południowo-zachodniej i południowej – rzeka Sowlinka, tereny zielone, pojedyncze domy

mieszkalne.

3.1.3. Charakterystyka przyrodnicza terenu przedsięwzięcia

Teren należący do Inwestora obsadzony jest zielenią niską i wysoką, a część terenu pokryta jest

trawą i roślinnością niską. Obecnie działka 380/50 posiada powierzchnie biologicznie czynną na poziomie

około 15 %, a pozostała powierzchnia zajmowana jest przez budynki, urządzenia, drogi, parkingi oraz tereny

utwardzone. W związku z nowoprojektowaną inwestycją nie  przewiduje się wycinki  zieleni  wysokiej  czy

niskiej. Inwestor nie planuje wprowadzać dodatkowego nasadzenia zieleni izolacyjnej. W stanie obecnym

Zakład od strony zachodniej, północnej i południowej jest już otoczony wysoką, gęstą zielenią. Od strony

wschodniej, Zakład odizolowany jest przez zastosowanie wysokiego muru.

Na terenie Zakładu nie była wykonywana inwentaryzacja przyrodnicza ze względu na to, że jest to

teren już od wielu lat wykorzystywany przemysłowo, a samo przedsięwzięcie nie wiąże się ze zwiększeniem

obszaru zagospodarowania oraz z budową nowych obiektów.

3.1.4. Różnorodności biologiczna w rejonie inwestycji

Teren  przeznaczony  pod  niniejszą  inwestycję,  zlokalizowany  jest  w strefie  przemysłowej,  nie

przejawiającej  wartości  przyrodniczej.  Działka  nr  380/50  jest  zagospodarowana,  ogrodzona,  porośnięta

zielenią niską i wysoką, w której nie występują siedliska zwierząt. Pod nowa inwestycję nie zostaną zajęte
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nowe tereny. W związku z tym nie przewiduje się, aby planowana inwestycja mogła negatywnie wpłynąć na

bioróżnorodność w rejonie oddziaływania.

3.1.5. Zgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie  z  Miejscowym  Planem Zagospodarowania  Przestrzennego  Miasta  Limanowa  (Uchwała

Nr XXXIII/199/2004  Rady  Miasta  Limanowa  z  dnia  10  grudnia  2004  roku,  w  sprawie  uchwalenia

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Limanowa  w  obrębie  granic

administracyjnych miasta  z wyłączeniem terenu osiedla  „MARSA”) działka przeznaczona pod inwestycję

znajduje się w strefie P/U3/kz a więc w strefie określonej jako Limanowska strefa aktywności gospodarczej

(ilustracja nr 2).

Strefa P/U3 obejmuje przejęte przez Starostwo Powiatowe w Limanowej tereny po dawnej rafinerii

nafty w Sowlinach, na których została ustalona Limanowska Strefa Aktywności Gospodarczej,  w obrębie

której obowiązują ustalenia jak dla pozostałych terenów o symbolu P/U oraz ustalenia Rozdziału 4 ust. 2

pkt 2.3 z uwagi na jej objęcie strefą ochrony konserwatorskiej Kz. Symbol „kz” oznacza, iż teren ten znajduje

się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie  z  informacjami  zawartymi  w  rozdziale  4,  punkcie  2/2/3/,  teren  dawnej  Rafinerii  (w tym

obecna  Limanowska Strefa Aktywności gospodarczej gdzie znajduje się Zakład) – z uwagi na zabytkowy

charakter  pozostałości  tego  rodzaju  budownictwa  przemysłowego  w  rejonie  limanowskim,  istnieje
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Ilustracja nr 2. Fragment Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego miasta Limanowa.
Źródło: http://portal.gison.pl/limanowa/ + opracowanie własne
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konieczność  uzgadniania  wszelkiej  działalności  inwestycyjnej  na  tym  terenie  na  etapie  remontów

i przebudowy istniejących obiektów i urządzeń, a także zamiaru realizacji nowych obiektów z Wojewódzkim

Urzędem Ochrony Zabytków oraz uzgadnianie projektów budowlanych remontów, przebudowy i rozbudowy

oraz nowych obiektów z WUOZ. Będzie to jednak konieczne do przeprowadzenia już po uzyskaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane  przedsięwzięcie  jest  zgodne  z  ustaleniami  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania

Przestrzennego Miasta Limanowa.

3.1.6. Zgodność  przedsięwzięcia  z  celami  środowiskowymi wynikającymi  z dokumentów

strategicznych

3.1.6.1. Strategia Rozwoju Miasta Limanowa na lata 2014 – 2020

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Limanowa opracowano Strategię Rozwoju Miasta Limanowa na lata

2014  –  2020.  Jednym  z  celów  strategicznych  jest  zwiększenie  atrakcyjności  inwestycyjnej  Limanowej

poprzez  wsparcie  rozwoju  przedsiębiorców  regionu  celem  zwiększenia  ich  potencjału  produkcyjnego,

usługowego i konkurencyjnego. Wsparciem realizacji tego celu będzie m.in. utworzenie limanowskiej strefy

gospodarczej, w której to właśnie znajduje się przedmiotowe przedsięwzięcie oraz infrastrukturalne wsparcie

procesu  tworzenia  i  rozwoju  istniejących  firm  z  sektora  MŚP.  Realizacja  przedsięwzięcia  wpisuje  się

w opracowaną strategię miasta Limanowa i przyczyni się do rozwoju gospodarczego miasta.

3.2. Główne cechy charakterystyczne procesu technologicznego

3.2.1. Charakterystyka i opis procesu technologicznego

W chwili  obecnej w miejscu planowanego przedsięwzięcia znajduję się wytwórnia materiałów do

budowy dróg. W przedmiotowej wytwórni zainstalowano instalację do suszenia i frakcjonowania materiałów

budowlanych. Celem inwestycji jest rozbudowa istniejącej wytwórni materiałów do budowy dróg o instalację

do produkcji masy bitumicznej. W związku z tym, po zrealizowaniu inwestycji instalacja będzie mogła działać

w dwóch zamiennych trybach: 

1. produkcji kruszyw drogowych, oraz

2. produkcji masy bitumicznej.

Poniżej przedstawiono opis procesu technologicznego dla każdego z trybów pracy instalacji.

Produkcja kruszyw drogowych.

Instalację do sortowania i suszenia kruszyw stanowi ciąg technologiczny w skład, którego wchodzą

takie urządzenia jak:

• dozowniki kruszywa, 

• przenośnik taśmowy,
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• bębnowa suszarka kruszyw wraz z palnikiem na gaz ziemny, 

• urządzenie odpylające (zestaw filtrów workowych, emitor stalowy),

• elewator kubełkowy,

• urządzenia do sortowania, 

• zasobnik frakcji,

• urządzenie podstawowe  -mieszalnik, 

• podajnik kubełkowy,

• zasobniki - dwa silosy - zbiorniki na posortowane i wysuszone kruszywo o pojemności 32 m3 każdy.

Instalację uzupełniają ponadto:

• sterownia

• trzy zbiorniki na materiały sypkie, w tym dwa na odseparowane pyły i jeden na cement (mączkę).

Prowadzony  przy  wykorzystaniu  przedmiotowej  instalacji  proces  technologiczny  obejmuje  takie

czynności jak dozowanie materiałów, suszenie w suszarce bębnowej, odpylanie i sortowanie kruszyw oraz

mieszanie, magazynowanie i konfekcjonowanie posortowanych i wysuszonych frakcji kruszyw.

Dozowanie i Suszenie

Kruszywa  są  przekazywane  z  poszczególnych  dozowników  na  przenośnik  taśmowy,  którym

transportowane są do suszarki bębnowej. Suszarka bębnowa pracuje według zasady przeciwprądu i jest

wyposażona w wysokosprawny palnik rozpylający. Zapłon palnika i jego nadzór jest prowadzony z centrali

sterowniczej. Palnik jest zaopatrzony w elektroniczny nadzór płomienia. Termometry zdalne ze wskaźnikiem

w  centrali  sterowniczej  nadzorują  temperaturę  spalin  pomiędzy  suszarką  bębnowa  i  urządzeniem

odpylającym oraz temperaturę wysuszonego kruszywa na wyjściu z suszarki. Olej opałowy który w chwili

obecnej wykorzystywany jest do pracy palnika znajdującego się w suszarce pobierany jest z istniejących

czterech zbiorników oleju  opałowego o pojemności  24 m3 każdy,  poprzez istniejące rurociągi.  Istniejące

zbiorniki usytuowane są w wannie żelbetowej zabezpieczającej środowisko gruntowo-wodne w przypadku

awarii  (Zgodnie  z  koncepcją  przedmiotowej  inwestycji,  zbiorniki  te  zaadaptowane  zostaną  do

magazynowania bitumu, a palnik wymieniony zostanie na opalany gazem).

Sortowanie

Gorące kruszywo wychodzące z suszarki bębnowej transportowane jest kubełkowym elewatorem do

sortownika zamykającego wieżę mieszalniczą w którym następuje rozdzielenie kruszywa na poszczególne

frakcje. Pod wieżą znajduje się wielokomorowy zbiornik magazynujący rozdzielone frakcje. Wielokomorowy

zbiornik  izolowany  jest  cieplnie.  Elewator  gorący  i  sortownik  podłączone  są  pośrednio  z  układem

odpylającym.  Następnie  kruszywa  są  kierowane  do  zasobników  przeładunkowych  bądź  są  uprzednio

mieszane w odpowiednich proporcjach, zgodnie z zamówieniem.

Odpylanie

Zanieczyszczone powietrze  z  suszarki  i  sortownika jest  kierowane do urządzenia  odpylającego,

a następnie po oczyszczeniu odprowadzane istniejącym kominem stalowym do atmosfery. W skład systemu

odpylania  wchodzi  zespół  cyklonów odpylających o skuteczności  80 % oraz zespół  filtrów tkaninowych
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o skuteczności  odpylania  98  %.  Odseparowane  pyły  w urządzeniach  odpylających  są  kierowane  do

zbiorników. Cały cykl technologiczny jest programowany i kontrolowany z istniejącej centrali sterowniczej.

Mieszanie

W  mieszalniku  dochodzi  do  mieszania  poszczególnych  frakcji,  w  zależności  od  zamówionej

mieszanki.

Sterownia

Czas pracy urządzenia będzie w analizowanej instalacji automatycznie rejestrowany i zapisywany

w pamięci  systemu elektronicznego, w jaki  jest  wyposażona. Do obsługi,  sterowania i  wizualizacji  pracy

wytwórni  jak  i  archiwizacji  recept,  parametrów  wytwórni,  produkcji  i  danych  użytkowania,  instalację

wyposażono  w  automatykę  opartą  o  sterownik  mikroprocesorowy.  Instalacja  została  wyposażona

w nowoczesną sterownię  umożliwiającą  pełną  kontrole  nad  jej  praca  przez  operatora  (ilustracja  nr  3).

Istniejąca w Zakładzie sterownia jest nowoczesna i w pełni dostosowana do sprawnej obsługi instalacji.

Produkcja masy bitumicznej

Standardowa mieszanka mineralno - asfaltowa składa się z:

• tzw. szkieletu mineralnego utworzonego z kruszyw mineralnych, w zależności od uziarnienia (około

90%),

• wypełniacza – najczęściej mączki wapiennej lub pyłu z odpylania kruszywa (około 5%),

• lepiszcza - jednego lub kilku rodzajów asfaltów drogowych - bitumu (około 5%).

W  zasadzie,  aby  umożliwić  produkcję  masy  bitumicznej  w  istniejącej  instalacji,  konieczne  jest

jedynie  zamontowanie  dozownika bitumu do istniejącego mieszalnika kruszyw oraz wykonanie  instalacji

przesyłowej bitumu (ilustracja nr 4). 
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Ilustracja nr 3. Sterownia.
Źródło: Materiały inwestora.
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Dodatkowo  istniejące  4  zbiorniki  na  olej  opałowy  (którego  wykorzystanie  zastąpione  zostanie

poprzez zastosowanie gazu ziemnego) zaadaptowane zostaną na magazyny bitumu o pojemności 24 m3.

Inwestor zaplanował także wykonanie  instalacji uszczelniającej proces produkcji – W ramach tej instalacji

zrealizowane zostaną odciągi ssące oparów znad mieszalnika masy asfaltowej i wysypu z mieszalnika do

podajnika kubełkowego (podajnik kubełkowy transportujący masę asfaltową będzie zabudowany szczelną

pokrywą),  zasypu masy do zbiorników, zasypów załadowczych wraz z systemem obudów stalowych i rolet

sterowanych elektrycznie, uszczelniających proces w momencie załadunku samochodów. Opary zebrane

w powyższych punktach transportowane będą poprzez rurociągi ssące oparów bituminu, które po przejściu

przez filtr węglowy, będą dopalane w istniejącym podgrzewaczu-wymienniku wężownicowym istniejących

zbiorników w których magazynowany będzie asfalt.

Po  zrealizowaniu  inwestycji  rozbudowana  instalacja  mogąca  produkować  mieszankę  asfaltową

stanowiła będzie ciąg technologiczny w skład, którego wchodzą takie urządzenia jak:

• dozowniki kruszywa, 

• przenośnik taśmowy,

• bębnowa suszarka kruszyw wraz z palnikiem na gaz ziemny, 

• urządzenie odpylające (zestaw filtrów workowych, emitor stalowy)

• elewator kubełkowy,

• urządzenia do sortowania, 

• zasobnik frakcji,

• instalacja przesyłowa bitumu,

• dozownik bitumu

• urządzenie podstawowe  -mieszalnik, 
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Ilustracja nr 4. Instalacja przesyłowa bitumu. 
Źródło: Materiały inwestora.
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• podajnik kubełkowy (inwestor zaplanował hermetyczne zabudowanie podajnika kubełkowego w celu

dodatkowego uszczelnienia procesu),

• zasobniki gotowej masy - dwa silosy - o pojemności 32 m3 każdy.

Instalację uzupełniać będą ponadto:

• sterownia

• trzy zbiorniki na materiały sypkie, w tym dwa na odseparowane pyły i jeden na cement (mączkę),

• cztery zaadaptowane zbiorniki na bitum o pojemności 24 m3 każdy.

• Instalacja uszczelniająca proces produkcji mas bitumicznych – dopalanie oparów bitumu.

Początkowe procesy przebiegają identycznie jak podczas produkcji  kruszyw drogowych. Rożnica

pojawia  się  na  etapie  mieszalnika,  gdzie  dozowany  jest  bitum.  Poniżej  opisano  przebieg  dodatkowych

procesów w związku z produkcją mas bitumicznych.

Przechowywanie bitumu

Asfalt  przechowywany  będzie  w  4  zaadaptowanych  zbiornikach  o  pojemności  24  m3 każdy

ogrzewanych za pomocą istniejącego podgrzewacza-wymiennika wężownicowego istniejących zbiorników,

który opalany będzie gazem ziemnym.

Dozowanie bitumu

Ciekły  asfalt  jest  wtryskiwany  do  mieszalnika,  po  wstępnym  zmieszaniu  kruszywa  naturalnego

i dodatków  (pyłów/cementu).  Wstępne  mieszanie  tych  materiałów  pozwala  na  bardziej  równomierne

rozprowadzenie ciekłego asfaltu.

Po  określonym  czasie  niezbędnym  na  wymianę  ciepła  a  także  na  odpowiednie,  jednorodne

wymieszanie,  gotowa  mieszanka  mineralno  -  asfaltowa  wysypywana  jest  do  podajnika  kubełkowego

a następnie transportowana do zasobników gotowej masy - dwa silosy - o pojemności 32 m3.

Instalacja uszczelniająca

Inwestor zaplanował wykonanie  instalacji uszczelniającej proces produkcji. W ramach tej instalacji

zrealizowane  zostaną  odciągi  ssące  oparów  węglowodorów  alifatycznych  i  aromatycznych  znad

następujących elementów (oznaczenia numeryczne zgodne z ilustracją nr 5, ilustracją nr 6 oraz ilustracji

nr 7).

• mieszalnika  masy  asfaltowej  i  wysypu  z  mieszalnika  do  podajnika  kubełkowego  (1)  (podajnik

kubełkowy transportujący masę asfaltową będzie zabudowany szczelną pokrywą (2)),

• zasypu masy do zbiorników (3), 

• zasypów załadowczych (4) wraz z systemem obudów stalowych i rolet sterowanych elektrycznie,

uszczelniających proces w momencie załadunku samochodów (5).

Opary zebrane w powyższych punktach transportowane będą poprzez rurociągi ssące oparów bituminu (6),

które  po  przejściu  przez  filtr  węglowy  (7),  będą  dopalane  w  istniejącym  podgrzewaczu-wymienniku

wężownicowym istniejących zbiorników w których magazynowany będzie asfalt (8).

Zbierane będą również opary znad zaadaptowanych zbiorników na bitum (9).
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Ilustracja nr 5. Schemat instalacji hermetyzującej – część I.
Źródło: Materiały inwestora + opracowanie własne.

Ilustracja nr 7. Schemat instalacji hermetyzującej – część III.
Źródło: Materiały inwestora + opracowanie własne.

Ilustracja nr 6. Schemat instalacji hermetyzującej – część II.
Źródło: Materiały inwestora + opracowanie własne.
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Powyższą, instalację zaprojektowano w celu uszczelnienia procesu produkcji – w celu minimalizacji

występującego parowania bituminu oraz gorącej masy asfaltowej. Jest to nowa nowatorska instalacja, która

nie występuje w typowych instalacjach produkujących mieszanki mas bitumiczno-mineralnych, a ma na celu

dezaktywację gazów powstających podczas produkcji.

Przykładowy schemat procesu produkcji mieszanek bitumicznych przedstawiono na ilustracji nr 8.

W celu przybliżenia podziału pracy instalacji na dwa tryby, na ilustracji nr 9 poniżej przedstawiono

uproszczony schemat blokowy.
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Ilustracja nr 8. Przykładowy schemat produkcji mas bitumicznych.
Źródło: http://madro.pl.
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Jak wynika z powyższego schematu, główna różnica w pracy instalacji podczas trybu produkcji mas

bitumicznych  (po  zrealizowaniu  przedmiotowej  inwestycji,  a  więc  po  umożliwieniu  produkcji  mas

bitumicznych), polegać będzie na dozowaniu bitumu na etapie mieszania oraz wykorzystywaniu instalacji do

uszczelniania procesu – dopalania oparów bitumu. Na pozostałych etapach proces wygląda tak samo.

3.2.2. Parametry techniczne instalacji

Maksymalna  zdolność  produkcyjna  planowanej  do  realizacji  instalacji  wynosi  100  Mg  masy

bitumicznej  na  godzinę.  Jednak z  uwagi  na  charakter  produktu  oraz  czas  w którym wytworzona masa

bitumiczna  w  stanie  nadającym  się  do  położenia  na  budowaną  lub  remontowaną  drogę  musi  zostać

położona znacznie ograniczają możliwości pełnego wykorzystania instalacji. Realna zdolność produkcyjna
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Ilustracja nr 9. Uproszczony blokowy schemat działania instalacji w dwóch trybach.
Źródło: Opracowanie własne.
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planowanej do realizacji instalacji to ok. 60 Mg masy bitumicznej na godzinę. Również istotnym czynnikiem

ograniczającym czas pracy instalacji jest jej sezonowość. Praktycznie wytwórnie mas bitumicznych pracują

w Polsce w okresie od kwietnia do października.

Realny, oparty na możliwościach logistycznych założony czas pracy instalacji określono na ok. 250

h/rok.  W tym czasie instalacja jest  w stanie wyprodukować do 15 000 Mg masy zużywając w procesie

produkcji ok. 1,5 MWh energii. 

Parametry techniczne instalacji przedstawia Załącznik nr 11.

3.2.3. Zapotrzebowanie na media i surowce

Po realizacji inwestycji, instalacja będzie przygotowana do pracy w dwóch trybach: produkcji kruszyw

drogowych i zamiennie produkcji mas bitumicznych.

Standardowa mieszanka mineralno - asfaltowa składa się z:

• tzw. szkieletu mineralnego utworzonego z kruszyw mineralnych, w zależności od uziarnienia (około

90 %),

• wypełniacza – najczęściej mączki wapiennej lub pyłu z odpylania kruszywa (około 5 %),

• lepiszcza - jednego lub kilku rodzajów asfaltów drogowych - bitumu (około 5%).

Do produkcji  masy bitumicznej stosowany jest bitum D-50 lub D-70. Pierwszy stanowi  składnik masy do

produkcji warstw górnych - ścieralnych, drugi do budowy dolnych warstw - mineralnej i wiążącej.

W przypadku produkcji kruszyw drogowych, nie jest wykorzystywany asfalt.

W tabeli nr 1 zestawiono średnie, przewidywane zużycie surowców zużywane na wyprodukowanie

1 Mg kruszyw drogowych i  masy bitumicznej  oraz zużywanych w ciągu roku przy zakładanej  wielkości

produkcji.

Tabela nr 1. Przewidywane średnie zużycie surowców na 1 Mg kruszyw drogowych i masy bitumicznej.

Lp. Surowiec Produkcja kruszyw drogowych Produkcja mas bitumicznych

Na 1 Mg produktu
Na rok 

(20 000 Mg)
Na 1 Mg produktu

Na rok 
(15 000 Mg)

1. Bitum - - 0,06 Mg 900 Mg

2. 
Cement

/Mączka /
Wapno / Pyły

0,05 Mg 1 000 Mg 0,06 Mg 900 Mg

3. Piasek 0,05 Mg 1 000 Mg 0,02 Mg 300 Mg

4. Kruszywo 0,90 Mg 18 000 Mg 0,86 Mg 12 900 Mg

5. Gaz ziemny ok. 15 m3 ok. 300 000 dm3 ok. 12 dm3 180 000 dm3

6. 
Energia

elektryczna *
ok. 100 kWh 1,5 MWh ok. 100 kWh 1,5 MWh

*  - Podane wartość zużycia energii dotyczą wyłącznie energii elektrycznej (zużycie gazu stanowi odrębną

pozycję).
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3.2.3.1. Wykorzystywanie zasobów naturalnych,w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

 Powierzchnia  ziemi,  która  zostanie  zajęta  pod  nową  inwestycję,  jest  już  chwili  obecnej

zagospodarowana. Pod nowa inwestycję nie zostaną zajęte nowe tereny. Nie przewiduje się prac takich jak

np.  wykopy budowlane  a więc  nie  zostanie  wykorzystana  gleba.  Instalacja  nie  zużywa  wody do  celów

technologicznych. Nie  przewiduje  się  wykorzystania  innych  zasobów  naturalnych  w  związku

z funkcjonowaniem instalacji.

3.2.3.2. Zapotrzebowanie na energię i jej zużycie w ramach przedsięwzięcia

Realny, oparty na możliwościach logistycznych założony czas pracy instalacji określono na ok. 250

h/rok.  W tym czasie instalacja jest  w stanie wyprodukować do 15 000 Mg masy zużywając w procesie

produkcji ok. 1,5 MWh energii (energia elektryczna). 

Energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby pracy podajników, przenośników taśmowych,

sterowni, systemów uszczelniających proces -  system obudów stalowych i rolet sterowanych elektrycznie,

uszczelniających proces w momencie załadunku samochodów, wentylator odciągowy oparów.

3.3. Warunki użytkowania terenu w fazie realizacji

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie istniejącej, funkcjonującej wytwórni

materiałów do  budowy dróg  o instalację  do  produkcji  masy bitumicznej.  W ramach realizacji  inwestycji

planowane jest:

1. Montaż dozownika bitumu do istniejącego mieszalnika kruszyw.

2. Wykonanie instalacji przesyłowej bitumu. 

3. Adaptacja czterech istniejących zbiorników oleju opałowego o pojemności 24 m3 każdy na zbiorniki

służące do magazynowania bituminu.

4. Wykonanie  instalacji  uszczelniającej  proces  produkcji  –   W  ramach  tej  instalacji  zrealizowane

zostaną:

◦ rurociągi ssące oparów bituminu, które będą dopalane w istniejącym podgrzewaczu-wymienniku

wężownicowym istniejących zbiorników.

◦ odciągi  ssące oparów węglowodorów alifatycznych i  aromatycznych znad  mieszalnika masy

asfaltowej  i  wysypu  z mieszalnika  do  podajnika  kubełkowego  (podajnik  kubełkowy

transportujący  masę  asfaltową  będzie  zabudowany  szczelną  pokrywą),  zasypu  masy  do

zbiorników,  zasypów załadowczych wraz z systemem obudów stalowych i  rolet  sterowanych

elektrycznie, uszczelniających proces w momencie załadunku samochodów, zbiorników bitumu.

◦ filtr z węgla aktywnego.

Jak  wynika  z  powyższego  opisu,  prace  te  będą  polegały  jedynie  na  montażu  niezbędnych

elementów instalacji. Nie przewiduje się prowadzenia prac budowlanych, wykopów, zmiany ukształtowania

terenu. W związku z planowanym zakresem prac, ocenia się, iż na etapie realizacji  przedsięwzięcia nie

będzie dochodziło do powstawania emisji ani oddziaływania na wszystkie komponenty przyrody czy ludzi.
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3.4. Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z realizacji planowanego

przedsięwzięcia

3.4.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza

Podczas realizacji  przedsięwzięcia  nie  będą wykonywane  roboty  ziemne.  Prace  związane będą

jedynie z montażem instalacji. Występująca wtórna emisja pyłu związana będzie jedynie z krótkotrwałym,

wzmożonym  ruchem  pojazdów  mechanicznych  realizujących  dostawy  materiałów  konstrukcyjnych

i urządzeń  składających  się  na  wyposażenie  instalacji.  Maszyny  i  urządzenia  wykorzystywane  podczas

prowadzonych prac,  będą dodatkowym źródłem zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania  paliw,

powodując emisję takich zanieczyszczeń jak dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pył PM10 i PM2,5, tlenek

węgla, węglowodory alifatyczne oraz węglowodory aromatyczne (w tym benzo(a)piren), benzen oraz metale

ciężkie. Zanieczyszczenia będą emitowane na małej wysokości z ograniczonym ich rozprzestrzenianiem.

Emisja powodowanych zanieczyszczeń związanych z transportem będzie miała charakter lokalny, związany

z miejscem powstawania (teren prac związanych z realizacją przedsięwzięcia). Ze względu na krótkotrwały

charakter prac, wpływ zanieczyszczeń na otoczenie będzie znacznie ograniczony. Biorąc pod uwagę zakres

prac związanych z fazą realizacji, stwierdza się, iż oddziaływanie przedsięwzięcia na tym etapie nie będzie

stanowiło uciążliwości dla powietrza oraz nie spowoduje zmian istniejącego tła zanieczyszczeń. Ze względu

na  lokalny  charakter  oddziaływań  wykonywane  prace  nie  będą  również  stanowić  zagrożenia  dla  życia

i zdrowia okolicznych mieszkańców czy też osób przebywających na terenie zakładu.

3.4.2. Emisja hałasu

Realizacja przedsięwzięcia w całości będzie się odbywać na terenie Inwestora. Na etapie realizacji

inwestycji źródłem oddziaływań w zakresie emisji hałasu będzie:

• praca silników pojazdów transportujących elementy instalacji,

• praca  silników  urządzeń  i  maszyn  budowlanych  wykorzystywanych  do  prac  konstrukcyjnych

i montażowych.

Emisja hałasu związana z realizacją inwestycji będzie miała charakter czasowy (czas prowadzenia

robot).  Inwestor  powinien  zadbać,  by  maszyny  i  urządzenia  wykorzystywane  na  etapie  realizacji  były

technicznie sprawne (przez co hałas mechanizmów jest zminimalizowany).

Na etapie realizacji  hałas emitowany będzie okresowo, z rożnym natężeniem w poszczególnych

etapach realizacji, w zależności od przebiegu prac i udziału poszczególnych maszyn i urządzeń.

3.4.3. Emisja odpadów

Na etapie  realizacji,  obejmującym głównie  prace  montażowe  w związku  z  rozbudową  wytwórni

o instalację do produkcji masy bitumicznej, powstanie niewielki ładunek odpadów charakterystycznych dla

tego  typu  prac.  W  tabeli  nr   2 zamieszczonej  poniżej  przedstawiono  rodzaje  i  ilości  odpadów,  które

przewiduje się, iż mogą powstać w trakcje realizacji inwestycji. 
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Tabela nr 2. Rodzaje odpadów, które mogą zostać wytworzone w tracie realizacji inwestycji.

L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu
Szacunkowa ilość

odpadów [Mg]

1. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 2

2. Opakowania z drewna 15 01 03 1

3. Tworzywa sztuczne 17 02 03 1

4. Żelazo i stal 17 04 05 2

Etap  realizacji  nie  wiąże  się  z  powstawaniem  odpadowych  mas  ziemnych,  gdyż  nie  będzie

konieczne wykonywanie wykopów ziemnych w związku z montażem instalacji. 

Odpady powstające podczas fazy realizacji, wyszczególnione powyżej w tabeli nr 2, mogą wystąpić

w ilościach  oszacowanych.  Jednakże  należy  zaznaczyć,  iż  część  z  nich  może  wystąpić  w ilościach

mniejszych/większych  bądź  nie  wystąpić  wcale.  Wykonawca  prac  montażowych  (inwestor  lub  podmiot

wykonujący usługę) będzie zobowiązany, jako wytwórca do zagospodarowania wytworzonych przez siebie

odpadów i przekazania ich odpowiednim podmiotom zgodnie z art. 27 obowiązującej ustawy  o odpadach

(tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 701).

3.4.4. Pobór wody i emisja ścieków przemysłowych, bytowych i wód opadowych

Realizacja przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej wytworni materiałów do budowy

dróg  nie  będzie  powodować  powstania  ścieków przemysłowych,  z  uwagi  na  fakt,  iż  podczas  realizacji

inwestycji,  w  związku  z  przewidywanym  zakresem  prac  (głownie  montaż  elementów  instalacji)  nie

przewiduje  się  wykorzystywania  wody.  Gdyby  jednak  powstała  konieczność  użytkowania  wody  np  do

przygotowywania  zapraw  cementowych  czy  mieszanek  betonowych  (np.  do  wzmocnienia  istniejących

fundamentów)  to  nie  spowoduje  to  powstawania  potencjalnych  ścieków  przemysłowych.  Woda  będzie

związana z materiałem, który zostanie zużyty w całości  do montażu instalacji  -  woda będzie zużywana

bezpowrotnie.

Podczas realizacji przedsięwzięcia woda będzie zużywana do celów bytowych. Przewiduje się, że

pracownicy będą korzystać z istniejącego zaplecza socjalnego.

3.5. Warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji

Określony  teren  przedsięwzięcia  w  czasie  eksploatacji  będzie  wykorzystywany  zgodnie  z jego

przeznaczeniem  oraz  z  przewidzianym  planem  funkcjonowania  zakładu.  W  ramach  przedmiotowej

działalności  prowadzona  będzie  wymiennie  produkcja  kruszyw  drogowych  lub  wytwarzanie  mas

bitumicznych.

Do  produkcji  mieszanki  mineralno  –  bitumicznej  stosuje  się  kruszywa  mineralne  o  różnym

uziarnieniu,  bitum  jako  lepiszcze  i  mączkę  wapienną/pyły/cement  jako  wypełniacz.  W  temperaturze

otoczenia bitum występuje w stanie stałym, tak więc komponenty mieszane w procesie muszą być uprzednio

podgrzane. Kruszywa  dozuje się w ilościach ustalonych zgodnie z zastosowaną technologią i podaje się do

bębna  suszarki  Przepływ  materiału  i  spalin  podczas  procesu  suszenia  odbywa  się  w  układzie

przeciwprądowym. Gorące kruszywo zostaje rozsortowane przez sortownik i skierowane do poszczególnych
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komór zasobnika.  Poszczególne frakcje kruszywa zostają kolejno, zgodnie z wielkością zarobu pojedynczo

naważone.  Na osobnej  wadze  naważa  się  wypełniacz.  Proporcje  poszczególnych  składników ustala  się

zgodnie z recepturami. Po wsypaniu do mieszalnika odpowiednich ilości poszczególnych frakcji, rozpoczyna

się mieszanie z równoczesnym wtryskiem gorącego bitumu. Podczas trwania procesu mieszania gorący

bitum zaczyna otaczać kruszywo. Gotowa mieszanka mineralno – bitumiczna po opuszczeniu mieszalnika

jest  prowadzona do  zbiorników gotowej  masy o  pojemności  32  m3 każdy,  a  następnie  transportowana

w dane miejsce na budowie. 

Pyły  zebrane  na  filtrze  tkaninowym  są  kierowane  do  szczelnego  silosa.  W  kolejnych  etapach

produkcji  są one wykorzystywane jako wypełniacz.  Pyły z odciągów oparów masy asfaltowej kierowane

będą do  zaprojektowanej instalacji uszczelniającej proces. Układ doprowadzenia bitumu będzie izolowany

cieplnie, a jego podgrzanie  zapewnia istniejący podgrzewacz-wymiennik wężownicowy. 

3.6. Przewidywane  rodzaje  i  ilości  emisji,  w  tym  odpadów,  wynikające  z funkcjonowania

planowanego przedsięwzięcia

3.6.1. Emisja gazów i pyłów do powietrza

Głównym nowym źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych na terenie zakładu będzie prowadzony

proces  technologiczny,  polegający  na  produkcji  masy  bitumicznej.  Oceniając  wpływ instalacji  na jakość

powietrza  uwzględniono  główne  zanieczyszczenia  gazowe  generowane  przez  instalacje  tego  typu,

uwzględniono również emisję pyłu związaną z funkcjonowaniem instalacji. 

Towarzyszącym  źródłem  emisji  zanieczyszczeń  dla  planowanego  przedsięwzięcia  będzie  praca

istniejącej części instalacji wykorzystywana do produkcji kruszyw drogowych, oraz niezorganizowana emisja

pyłu pochodząca z ruchu pojazdów na terenie zakładu oraz substancji będących produktami spalania paliw

w silnikach samochodów ciężarowych dostarczających surowce i odbierających produkty.

3.6.2. Emisja odorów

Głównym  zagrożeniem  uciążliwości  zapachowych  (odorów)  na  terenie  zakładu  będzie  proces

dozowania  lepiszcza,  tj.  jednego  lub  kilku  rodzajów asfaltów drogowych  (bitumu).  Inwestor  zaplanował

wykonanie instalacji uszczelniającej proces produkcji. W ramach tej instalacji zrealizowane zostaną:

◦ rurociągi ssące oparów bituminu, które będą dopalane w istniejącym podgrzewaczu-wymienniku

wężownicowym istniejących zbiorników.

◦ odciągi  ssące oparów węglowodorów alifatycznych i  aromatycznych znad  mieszalnika masy

asfaltowej  i  wysypu  z mieszalnika  do  podajnika  kubełkowego  (podajnik  kubełkowy

transportujący  masę  asfaltową  będzie  zabudowany  szczelną  pokrywą),  zasypu  masy  do

zbiorników,  zasypów załadowczych wraz z systemem obudów stalowych i  rolet  sterowanych

elektrycznie, uszczelniających proces w momencie załadunku samochodów, zbiorników bitumu.

◦ filtr z węgla aktywnego.

Rozwiązanie takie pozwoli niemal całkowicie wyeliminować problem emisji  substancji  złowonnych

związanych z produkcją mieszanek asfaltowych.
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3.6.3. Emisja hałasu

Tereny chronione akustycznie określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007

roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie istniejącej wytwórni materiałów do budowy

dróg o instalację do produkcji masy bitumicznej, zlokalizowane będzie w Limanowej przy ul. Fabrycznej 46,

w północno-zachodniej części miasta na terenie gdzie inwestor prowadzi obecnie działalność gospodarczą.

Tereny te zlokalizowane są w przemysłowej dzielnicy miasta, w strefie określanej jako Limanowska Strefa

Aktywności Gospodarczej. 

Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdują się w odległości  ok. 180 m od

inwestycji  w kierunku  zachodnim.  Najbliższe  tereny  mieszkaniowo  usługowe  położone  są  w  odległości

ok. 140 m w kierunku wschodnim od inwestycji.

Podczas  eksploatacji  planowanej  inwestycji  największe  znaczenie  w  emisji  hałasu  będą  miały

suszarka bębnowa, elewator kubełkowy oraz urządzenia do sortowania. W analizie założono najbardziej

niekorzystny  wariant  (pod  względem emisji  hałasu  do  środowiska),  tzn.  jednoczesną  pracę  wszystkich

urządzeń.

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż eksploatacja inwestycji  w proponowanym zakresie zapewni

dotrzymanie obowiązujących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w porze dziennej LAeq D =

50 dB (w porze nocnej instalacja nie będzie pracować) dla terenów chronionych akustycznie (zabudowa

jednorodzinna)  oraz  55  dB  dla  zabudowy  mieszkalno  -  usługowej,  występujących  w  sąsiedztwie

planowanego przedsięwzięcia nie zostaną przekroczone.

3.6.4. Emisja odpadów

W  związku  z  funkcjonowaniem  przedsięwzięcia  wygenerowany  zostanie  ładunek  odpadów

charakterystycznych  dla  tego  typu  działalności.  Inwestor  posiada  pozwolenie  na  wytwarzanie  odpadów

niebezpiecznych  oraz  innych  niż  niebezpieczne  udzielone  decyzją  Starosty  Limanowskiego  z  dnia

3 listopada  2011  roku  znak:  OŚ.6220.5.2011  (Załącznik  nr  6.).  Pozwolenie  to  zachowuje  ważność  do

3 listopada 2021 roku. 

Rodzaje i  ilości  odpadów, wytworzonych w związku z eksploatacją rozbudowanej wytwórni  będą

zawierać się w tych dopuszczonych posiadanym pozwoleniem na wytwarzanie odpadów (w trybie produkcji

kruszyw drogowych). Jednakże, w związku z montażem instalacji do produkcji mas bitumicznych przewiduje

się,  iż  wytwarzane  będą  również  nowe  rodzaje  odpadów,  zawierające  mieszanki  bitumiczne  (w  trybie

produkcji  mas  bitumicznych).  Tabela  nr  3 przedstawia  nowe  rodzaje  odpadów  przewidzianych  do

wytworzenia.

Tabela nr 3. Nowe rodzaje odpadów przewidziane do wytworzenia w instalacji do produkcji masy bitumicznej.

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu
Szacunkowa ilość

odpadów [Mg]

Odpady inne niż niebezpieczne

1. Bitum 05 01 07 0,3

2. Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 17 03 02 0,3
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Nie  przewiduje  się  by  w  wyniku  pracy  instalacji  mógł  powstać  znaczący  ładunek  odpadów

zawierających bituminy, ale odpady tego typu mogą się pojawić. Będą to odpady inne niż niebezpieczne.

Posiadane  przez  inwestora  pozwolenia  na  wytwarzanie  odpadów,  będzie  musiało  być

zaktualizowane, po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3.6.5. Pobór wody

Eksploatacja instalacji po zrealizowaniu przedsięwzięcia będzie wiązała się z poborem wody jedynie

na cele socjalno-bytowe. Proces technologiczny, zarówno produkcji kruszyw drogowych jak i wytwarzania

mas bitumicznych, nie wymaga użycia wody. Zakład nie planuje zatrudnienia nowych pracowników, gdyż

z uwagi na charakterystykę instalacji nie będzie możliwości jednoczesnej produkcji materiałów do budowy

dróg i produkcji masy bitumicznej, zatem pracownicy pracujący przy produkcji materiałów do budowy dróg

będą również pracować przy produkcji masy bitumicznej.

Pomieszczenia sanitarne dla pracowników znajdują się w istniejącym budynku socjalnym. Woda jest

dostarczana z gminnej sieci wodociągowej na podstawie posiadanej umowy z dostawcą.

Poniżej przedstawiono obliczenia dotyczące ilości wody do celów socjalno-bytowych, przewidywaną

do zużycia  przez pracowników obsługujących instalację.  Wartość średniodobowego zapotrzebowania na

wodę ustalono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.  w sprawie

określenia  przeciętnych  norm  zużycia  wody (Dz.  U.  Z  2002  r.,  nr  8,  poz.  70).  Średniodobowe

zapotzebowanie wynosi 15 l/dobę dla jednego pracownika w zakładzie pracy, niewymagającym stosowania

natrysków oraz gdzie nie występują prace szczególnie brudzące lub ze środkami toksycznymi.

Dane do analizy:

Liczba pracowników - 3 osoby

Liczba zmian w ciągu dnia:

 1 zmiana (1x8 godz)

Przyjęto następujące jednostkowe zużycie wody:

q = 15 l/osoba dobę

oraz współczynniki nierównomierności wody:

Nd = 1,2 – współczynnik nierównomierności dobowej

Nh = 1,5 – współczynnik nierównomierności godzinowej

Obliczenia:

Średniodobowe zapotrzebowanie wody:

Qdśr= 3 x 0,015 = 0,045 m3/d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:

Qdmax = Qdśr x Nd = 0,045 x 1,2= 0,054 m3/d

Średniogodzinowe zapotrzebowanie wody:

Qhśr = Qdśr :(1x8) = 0,054 : 8 = 0,00675 m3/h
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Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody:

Qhmax = Qhśr x Nh = 0,00675 x 1,5 = 0,01 m3/h

Podsumowanie:

W tabeli poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie zużycia wody przez pracowników pracujących

przy obsłudze instalacji.

Tabela nr 4. Zestawienie poboru wody na cele socjalno-bytowe pracowników.

Pobór wody na cele
socjalno-bytowe

Ilość
pracowników

na dobę
Qdśr [m3/d] Qdmax [m3/d] Qhśr [m3/h] Qhmax [m3/h]

suma 3 0,045 0,054 0,00675 0,01

Ze względu na uzależnienie czasu pracy instalacji od warunków pogodowych oraz zapotrzebowania

na produkt na rynku nie podaje się miesięcznych oraz rocznych ilości pobieranej wody. 

3.6.6. Ścieki przemysłowe, bytowe i wody opadowe

3.6.6.1. Ścieki przemysłowe

Zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia Zakład nie będzie wytwarzał ścieków

przemysłowych.

3.6.6.2. Ścieki bytowe

Przyjęto,  że ilość wytwarzanych ścieków bytowych przez pracowników Zakładu równa jest  ilości

wody pobieranej z sieci wodociągowej na ten cel tj. max.  0,054  m3/d.  Ze względu na uzależnienie czasu

pracy  instalacji  od  warunków  pogodowych  oraz  zapotrzebowania  na  produkt  na  rynku  nie  podaje  się

miesięcznych oraz rocznych ilości wytwarzanych ścieków.

Odprowadzane z istniejącego budynku socjalno-biurowego ścieki  posiadać będą charakterystykę

typową dla  ścieków bytowych powstających w urządzeniach sanitarnych.  Według danych literaturowych

surowe ścieki sanitarne charakteryzują się następującymi wartościami:

• temperatura – poniżej 30°C

• odczyn pH = 6,5 - 9,0

• BZT5 = 400 – 600 mg O2/dm3

• CHZTCr = 600 – 800 mg O2/dm3

• azot ogólny = 120 – 200 mg N/dm3

• fosfor ogólny = 12 – 18 mg N/dm3

• zawiesiny ogólne = 300 – 500 mg/dm3

Ścieki z pomieszczeń socjalnych odprowadzane będą tak jak dotychczas do istniejącej  miejskiej

sieci kanalizacji sanitarnej.
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3.6.6.3. Wody opadowe lub roztopowe

Realizacja  przedsięwzięcia  nie  przewiduje  zmiany  powierzchni  utwardzonych  oraz  powierzchni

dachów, a tym samym zmiany ilości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych. Wody opadowe lub

roztopowe odprowadzane są systemem kanalizacji deszczowej do trzech studni chłonnych położonych na

działce  nr  380/50.  Wody  zbierane  są  z  powierzchni  utwardzonych  placów  manewrowych,  składowych,

miejsc postojowych oraz dachów o łącznej powierzchni wynoszącej 4 900 m2 poprzez wpusty deszczowe

i elementy  odwodnienia  liniowego.  System  kanalizacji  deszczowej  zakończony  jest  separatorem

koalescencyjnym o przepustowości nominalnej 10 l/s. Separator zintegrowany jest z osadnikiem szlamowym

i wyposażony w przelew burzowy. Po oczyszczeniu wody opadowe odprowadzane są do ziemi przez system

trzech studni chłonnych.

Wody odprowadzane będą w ilości:

Qmax = 0,04812 m3/s

Qśr r = 3208 m3/rok

Inwestor posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na usługi  wodne w zakresie wprowadzania

o ziemi  poprzez  istniejący  system  trzech  studni  chłonnych  wód  opadowych  lub  roztopowych  z  terenu

Zakładu  wydane  przez  Dyrektora  Zarządu  Zlewni  w  Nowym Sączu  dnia  2  października  2018  r.  Znak:

KR.ZUZ.3.421.612.2018.TB ważne do 30 września 2038 roku (Załącznik nr 7.).

Stopień oczyszczenia wód opadowych do tej pory regulowało 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).  Zgodnie  z  cyt.  wyżej  Rozporządzeniem wody opadowe lub roztopowe,  ujęte  w otwarte  lub

zamknięte  systemy  kanalizacyjne,  pochodzące  z  zanieczyszczonej  powierzchni  szczelnej  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. Inwestor jest

także zobowiązany pozwoleniem wodnoprawnym do nieprzekraczania tych wartości oraz dokonywania co

najmniej  2  razy  do  roku  oceny  jakości  wód  opadowych  na  podstawie  przeglądów  eksploatacyjnych

urządzenia  oczyszczającego.  Obecnie  rozporządzenie  jest  nieobowiązujące  ze  względu  na  uchyloną

podstawę  prawną.  Trwają  prace  nad  proektem nowego  rozporzadzenia,  z  którego  na  obecnym etapie

wynikają te same wymagania. 

3.6.6.4. Bilans powstających ścieków

Eksploatacja planowanej inwestycji  po rozbudowie w zakresie gospodarki wodno - ściekowej nie

będzie  stanowiła  zagrożenia  dla  środowiska.  Zaopatrzenie  w wodę realizowane będzie  z  gminnej  sieci

wodociągowej,  a  woda  będzie  wykorzystywana  jedynie  na  cele  socjalno-bytowe.  Wody opadowe  będą

odpowiednio  zagospodarowane,  a  ścieki  bytowe będą odprowadzane  tak  jak  dotychczas  do  istniejącej

miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
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Tabela nr 5. Zbiorcze zestawienie rodzajów i przewidywanych ilości wytwarzanych ścieków oraz wód opadowych.

Rodzaje ścieków Przewidywana ilość ścieków

Przemysłowe 0 m3/rok

Bytowe 0,054 m3/dobę

Opadowe i roztopowe 3208 m3/rok

3.6.7. Emisja pól elektromagnetycznych

W środowisku występują pola elektromagnetyczne naturalne, generowane z przestrzeni kosmicznej

(których źródłem jest np. słońce) lub z wnętrza ziemi (ziemskie pole elektromagnetyczne), jak również pola

elektromagnetyczne sztuczne (stałe i zmienne w czasie) generowane do środowiska, w wyniku działalności

człowieka.

Głównymi źródłami sztucznych pól elektromagnetycznych, mających istotny wpływ na poziom pól

w środowisku są linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia,  instalacje radiokomunikacyjne (np.  stacje

nadawcze, radiowo – telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej), instalacje i urządzenia elektryczne,

indukcyjne urządzenia przemysłowe, aparatura medyczna. Do źródeł pól elektromagnetycznych można też

zaliczyć urządzenia radionawigacyjne i radiolokacyjne. W ostatnich latach notuje się coraz większą ilość

źródeł pól elektromagnetycznych, zwiększa się też obszar ich oddziaływania.

Z  uwagi  na  brak  urządzeń  i  linii  przesyłowych  powodujących  powstawanie  promieniowania

elektromagnetycznego  problem  oddziaływania  pól  elektromagnetycznych  dla  omawianego  terenu

przedsięwzięcia nie będzie występować.

3.6.8. Emisja drgań

Drgania układów fizycznych są zjawiskiem powszechnie występującym w przyrodzie. Występowanie

drgań i ich oddziaływanie może być pożądane i mieć pozytywny charakter (wstrząsarki, zagęszczarki, itp.)

lub być zjawiskiem niepożądanym, którego skutki mają negatywny charakter (drgania maszyn wirnikowych,

wentylatorów, itp.).

Na terenie zakładu, pracować będą wentylatory oraz silniki elektryczne, mogące być potencjalnym

źródłem niechcianych drgań. Negatywny wpływ drgań maszyn wirujących pracujących w przemyśle często

prowadzi do wystąpienia uszkodzeń i  awarii.  Prowadzący instalację zadaje sobie  sprawę, że elementy

urządzeń  z  czasem  ulegają  naturalnemu  zużyciu  co  może  prowadzić  pojawienia  się  drgań  lub  ich

zwiększenia poza dopuszczalne przez producenta urządzenia normy. Z tego powodu na terenie zakładu

prowadzone będą kontrole, przeglądy pracujących urządzeń podatnych na pojawienie się bądź zwiększenia

drgań.

Na  terenie  zakładu  pracować  będą  również  pojazdy  samochodowe,  które  emitują  drgania.

Najczęstszą przyczyną niepożądanych drgań w pojazdach samochodowych, poza pracą samego silnika są

zakłócenia  związane  z  ruchem wzdłuż  nierównej  drogi,  drgania  wywołane  niewyważeniem kół,  czy  też

oporem przepływu  powietrza  względem nadwozia.  Powstawanie  źródeł  drgań  może  być  spowodowane

przyczynami konstrukcyjnymi, technologicznymi oraz eksploatacyjnymi. W wyniku drgań elementów maszyn

pojawiają się szkodliwe zjawiska, z których najważniejsze to zakłócenie prawidłowości działania maszyn.
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Nadmierne drgania mogą powodować wadliwą pracę urządzeń, zmniejszenie trwałości maszyn i urządzeń

oraz powodują szybkie zużywanie się podatnych elementów.

Aby zapobiec szkodliwym działaniom drgań, zarówno na stan techniczny pojazdów, jak również na

zdrowie  obsługujących  ich  ludzi,  należy  dbać  aby  pojazdy  były  sprawne  technicznie,  co  zminimalizuje

powstawanie drgań. Istotne jest również, aby samochody po nierównej nawierzchni poruszały się z niewielką

prędkością, maksymalnie do 30 km/h, co również pozytywnie wpływa na minimalizację występowania drgań.

3.7. Etap likwidacji

 Nie przewiduje się likwidacji planowanej inwestycji przez okres najbliższych lat. Jeśli jednak dojdzie

do takiej sytuacji, to zakłada się, że warunki wykorzystania terenu podczas zakończenia eksploatacji (faza

likwidacji)  oraz związane z nimi emisje, będą podobne jak w fazie realizacji  przedsięwzięcia.  Przy czym

mogą powstać dodatkowo odpady podczas rozbiórki obiektów oraz z demontażu instalacji. Odpady muszą

być  selektywnie  magazynowane  i przekazywane  firmom  posiadającym  odpowiednie  zezwolenia  na  ich

transport, zbieranie lub przetwarzanie. Odpady te w zależności od rodzaju mogą być poddawane procesom

odzysku  bądź  procesom  unieszkodliwiania  z zachowaniem  hierarchii  postępowania  z odpadami

(art. 17 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 701)).

Zakończenie eksploatacji musi być zgodne z aktualnym na ten czas prawem i poprzedzone wnikliwą

analizą  techniczną,  wykonaniem  specjalistycznej  dokumentacji  oraz  uzyskaniem  odpowiednich  decyzji

administracyjnych i zezwoleń.

 

3.7.1. Gospodarka odpadami

 W przypadku ewentualnej likwidacji przedmiotowej instalacji odpady znajdujące się na terenie firmy

zostaną przekazane uprawnionym podmiotom zewnętrznym celem ich dalszego odzysku/unieszkodliwienia.

Zdemontowane zostaną elementy instalacji oraz urządzenia towarzyszące.

Trudno jest przewidzieć, jakie odpady i w jakiej ilości mogłyby powstać w sytuacji rozbiórki instalacji

oraz  obiektów  jej  towarzyszących.  Stwierdzić  można  jedynie,  iż  w  fazie  likwidacji  przedsięwzięcia

wytwarzane będą odpady pod względem składu podobne do odpadów powstających na etapie realizacji

całego przedsięwzięcia, z pewnym udziałem odpadów technologicznych oraz materiałów eksploatacyjnych.

3.8. Prace rozbiórkowe dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Omawiana  inwestycja  jest  przedsięwzięciem  mogącym  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na

środowisko. Obszar przewidziany pod przebudowę instalacji jest zagospodarowany i posiada infrastrukturę

techniczną  oraz  obiekty  istniejącej  wytwórni  materiałów  do  budowy  dróg.  Przed  przystąpieniem  do

montażu elementów przedmiotowej instalacji nie zajdzie potrzeba wykonania prac rozbiórkowych.

Prace rozbiórkowe wystąpią jedynie na etapie likwidacji inwestycji, której wystąpienia nie przewiduje

się przez okres lat. W sytuacji, gdy funkcjonalność instalacji nie pozwoli na jej dalsze eksploatowanie lub

zostanie  podjęta  decyzja  o  zamknięciu  całego  zakładu,  wówczas  jej  likwidacja  będzie  musiała

przebiegać zgodnie z obowiązującymi w tym okresie wymogami ochrony środowiska, być poprzedzona
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wnikliwą analizą techniczną, wykonaniem specjalistycznej dokumentacji oraz uzyskaniem odpowiednich

decyzji administracyjnych i zezwoleń. 

3.9. Ocena ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy

uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze

zmianą klimatu

 Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.

poz. 799,  ze  zm.)  przez  poważną  awarię rozumie  się  zdarzenie,  a  w  szczególności  emisję,  pożar  lub

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

jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia

lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Przedmiotowa instalacja

nie  jest  zaliczana  do  zakładów  o  zwiększonym  ryzyku,  ani  do  zakładów  o  dużym  ryzyku  wystąpienia

poważnej awarii przemysłowej, z uwagi na fakt, iż na jej terenie nie będą magazynowane odpowiednio duże

ilości substancji niebezpiecznych.

W wyniku  realizacji  przedsięwzięcia  inwestor  zaprzestanie  wykorzystywania  oleju  opałowego  w

instalacji. Wyeliminuje to konieczność stosowania autocystern, a tym samym zmniejsza ryzyko wystąpienia

poważnej awarii.

W  celu  zapewniania  bezpieczeństwa  w  razie  ewentualnej  awarii  wszystkie  zbiorniki  są

umiejscowione  w  szczelnej  żelbetowej  wannie  chroniącej  przed  przedostaniem  się  zanieczyszczeń  do

środowiska gruntowo-wodnego. Wanny oraz zbiorniki są okresowo sprawdzane pod względem szczelności.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz.

1897) poprzez  katastrofę naturalną rozumie się zdarzenie związane z działaniem sił natury, a zwłaszcza

wyładowania  atmosferyczne,  wstrząsy  sejsmiczne,  silne  wiatry,  intensywne  opady  atmosferyczne,

długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska

lodowe  na  rzekach  i  morzu  oraz  jeziorach  i  zbiornikach  wodnych,  masowe  występowanie  szkodników,

chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu. Przedmiotowe

przedsięwzięcie  zlokalizowane  jest  poza  strefami  szczególnie  narażonymi  na  występowanie  wstrząsów

sejsmicznych. Średnia roczna temperatura na tym obszarze wynosi ok. 7,5 °C. Wnioskuje się zatem, iż nie

jest to teren szczególnie narażony na długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur.

Ustawa z dnia  7  lipca 1994 r.  Prawo budowlane  (tekst  jedn.  Dz.  U.  2019 poz.  1186)  definiuje

katastrofę budowlaną jako niezamierzone,  gwałtowne zniszczenie  obiektu  budowlanego lub jego części,

a także  konstrukcyjnych  elementów  rusztowań,  elementów  urządzeń  formujących,  ścianek  szczelnych

i obudowy  wykopów.  Ocenia  się,  iż  prawdopodobieństwo  wystąpienia  katastrofy  budowlanej  w  obrębie

Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Stanisław Tomaszek jest bardzo niskie, gdyż inwestycja zostanie

zrealizowana  zgodnie  z  obowiązującymi  wymaganiami  prawnymi  i  oddana  do  użytkowania  po

przeprowadzonych odbiorach.

Zakład  nie  jest  zaliczany  do  zakładów zwiększonym ryzyku,  ani  do  zakładów o  dużym ryzyku

wystąpienia poważnej awarii  przemysłowej, nie przewiduje się więc występowania na tyle dużych awarii,

które mogłyby spowodować zmianę klimatu.
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3.10. Ocena  wpływu  planowanego  przedsięwzięcia  na  możliwość  zwiększenia  zagrożenia

powodziowego

 Analizę  wpływu  planowanej  inwestycji  na  możliwość  zwiększenia  zagrożenia  powodziowego

przeprowadzono w oparciu o opracowanie mapowe udostępnione przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

przedstawiające mapę zagrożenie powodziowego przedstawione na ilustracji nr  10 oraz specjalistyczne

opracowania.

Ilustracja pokazuje, że planowane przedsięwzięcie znajduje się poza zasięgiem opracowania map

zagrożenia powodziowego. Oznacza to, że teren ten nie jest narażony na wystąpienie powodzi. 

Państwowy Instytut  Geologiczny opracował również mapy obszarów zagrożonych podtopieniami.

Teren  inwestycji  nie  znajduje  się  w  tym  obszarze.  Poniżej  przedstawiono  mapę  wraz  z  zaznaczoną

lokalizacją inwestycji. 
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Ilustracja nr 10. Teren przedsięwzięcia na tle arkuszy map zagrożenia powodziowego.
Źródło: www.mapy.isok.gov.pl
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Na poniższej ilustracji  nr  12 przedstawiającej  fragment  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego miasta Limanowa zaznaczono teren Zakładu oraz symbolem WS/zz tereny zalewowe oraz

zagrożone wodami powodziowymi wg opracowania ekofizjograficznego. Są to najbliższe tereny zagrożone

powodzią, jednak nie obejmują one terenu samego Zakładu, a tym samym terenu przedsięwzięcia. 
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Ilustracja nr 12. Lokalizacja przedsięwzięcia oraz zaznaczone tereny zalewowe oraz zagrożone wodami powodziowymi
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Źródło: http://portal.gison.pl/limanowa/ 

Ilustracja nr 11. Lokalizacja przedsięwzięcia na tle obszarów narażonych na podtopienia.
Źródło: www.spd.pgi.gov.pl/PSHv8/Psh.html
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Warto  też  podkreślić,  iż  działka  380/50  należąca  do  inwestora  cechuje  się  znaczną  różnica

poziomów  wysokości  rzędu  7  m.  Przebieg  naturalnej  skarpy  przedstawiono  czerwoną  linią  na

ilustracji nr 13.

W związku z tym, nie występuje jakiekolwiek zagrożenie powodziowe na terenie przeznaczonym

pod inwestycję.

Podczas  realizacji  przedsięwzięcia  nie  przewiduje  się  zmiany  rzeźby  terenu  oraz  warunków

hydrologicznych, dlatego też stwierdza się, że inwestycja nie będzie powodowała zwiększenia zagrożenia

powodziowego.

4. OPIS  ELEMENTÓW  PRZYRODNICZYCH  ŚRODOWISKA,  OBJĘTYCH  ZAKRESEM

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

4.1. Warunki klimatyczne i meteorologiczne 

4.1.1. Klimat w rejonie inwestycji

Beskid Wyspowy w obszarze którego położone jest miasto Limanowa, a zatem i teren inwestycji

cechuje  przejściowy  klimat  związany  ze  ścieraniem się  wilgotnych  mas  powietrza  znad  Atlantyku  oraz

suchego powietrza z głębi kontynentu. Pogodę tego regionu kształtują najczęściej polarno-morskie masy

powietrza  napływające  znad  Atlantyku.  Więcej  niż  przez  pół  roku  decydują  one  o  typach  pogody

w Beskidach. Te polarno-morskie masy powietrza dominują nad masami polarno-kontynentalnymi, których

udział nieznacznie przekracza 30%. Znacznie rzadziej napływają nad ten obszar masy zwrotnikowo-morskie
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Ilustracja nr 13. Granica przebiegu naturalnej skarpy – różnicy poziomów.
Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/ + opracowanie własne
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i  zwrotnikowo-kontynentalne.  Powietrze  arktyczne  dociera  tu  jeszcze  rzadziej  i pojawia  się  wyłącznie

w pierwszym  kwartale  roku.  Dodatkowym  czynnikiem  różnicującym  warunki  klimatyczne  jest  znaczne

zróżnicowanie rzeźby terenu. Na klimat tego obszaru istotny wpływ ma wysokość nad poziomem morza,

ekspozycja  oraz  rodzaj  form  terenowych.  Stoki  wzniesione  do  wysokości  750  m  n.p.m.  znajdują  się

w obrębie  piętra  umiarkowanie  ciepłego.  Teren  inwestycji  leży  w obrębie  piętra  umiarkowanie  ciepłego.

Średnie roczne temperatury powietrza wahają się od +6oC do +8oC. Najcieplejszym miesiącem roku jest

lipiec, ze średnią temperaturą +16,1oC, a najchłodniejszym styczeń –2,7oC. Średnie roczne sumy opadów

w terenach  górskich  podobnie  jak  temperatury  powietrza  uzależnione  są  od  wysokości  bezwzględnych.

Wraz  ze  wzrostem  wysokości  nad  poziomem  morza,  wzrasta  ilość  opadów,  średnio  na  każde  100  m

wysokości  przeciętnie  o  30  mm.  Opady  w  ciągu  roku  są  rozmieszczone  nierównomiernie.  Minimum

występuje  w  lutym lub  marcu,  natomiast  maksimum przypada  na  czerwiec  lub  lipiec.  Opady  letnie  są

z reguły gwałtowne, krótkotrwałe. Do częstych zjawisk należą również burze. Średnia roczna suma opadów

wynosi 884 mm. Udział opadów śniegu waha się od 20 do 30% i zależy od temperatury powietrza oraz

wysokości nad poziomem morza. Liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi około 70 i zależy przede wszystkim

od wysokości bezwzględnej i ekspozycji stoków. Na każde 100 m wzniesienia liczba dni z pokrywą śnieżną

wzrasta średnio o 9 dni. 

4.1.2. Określenie warunków meteorologicznych w rejonie inwestycji

Czynnikami wywierającymi decydujący wpływ na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu

atmosferycznym są: stany równowagi atmosferycznej,  częstotliwość i prędkość wiatrów charakteryzujące

warunki dyfuzji  atmosferycznej oraz róża wiatrów na analizowanym terenie. Do analizy przyjęto dane ze

stacji meteorologicznej w Nowym Sączu. Szczegółowe informacje przedstawiono w Załącznik nr 12..

4.1.3. Analiza aerodynamiczna szorstkości terenu

Współczynnik  aerodynamicznej  szorstkości  terenu  dla  obszaru  znajdującego  się  w  otoczeniu

analizowanego zakładu wyznaczono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia

2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., nr 16, poz.87)

w zasięgu promienia równego 50 hmax. Średnią wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu

dla  obszaru lokalizacji  zakładu wyznaczono z uwzględnieniem referencyjnych metodyk modelowania  za

pomocą licencjonowanej wersji pakietu oprogramowania „OPERAT FB”. Współczynnik z0 w zasięgu 50 hmax

został automatycznie wygenerowany przez w/w program obliczeniowy po naniesieniu na mapę podkładową

poszczególnych typów pokrycia terenu wraz z przypisanymi im wartościami współczynnika z0. Do obliczeń

rozprzestrzeniania  zanieczyszczeń  dla  okresu  roku,  przyjęto  wartość  współczynnika  aerodynamicznej

szorstkości terenu wyznaczoną zgodnie z wyżej opisaną metodyką, wynoszącą: z0 = 0,53

Strona 38 z 100              Opracowanie zawiera 100 stron + załączniki, stanowi całość i nie może być
powielane bez zgody EmiPro inaczej jak tylko w całości



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowa istniejącej wytwórni materiałów do budowy dróg o instalację do produkcji masy bitumicznej”

4.2. Jakość powietrza

4.2.1. Stan jakości powietrza w rejonie planowanej inwestycji

Ocenę  jakości  powietrza  w  rejonie  planowanej  inwestycji  wykonano  na  podstawie  analizy

przedstawionej  w dokumencie  Roczna Ocena Jakości  Powietrza  w Województwie  Małopolskim,  Raport

wojewódzki za rok 2018 r., sporządzonym przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie.

Dokument  ten  stanowi  więc  najbardziej  aktualne  opracowanie  w  trakcie  przygotowywania  niniejszego

raportu. Na podstawie oceny przeprowadzonej pod kątem ochrony zdrowia strefa małopolska ze względu na

przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń pyłu PM10, PM2,5 oraz dla benzo(a)pirenu w pyle została

zaliczona do klasy C, dla której istnieje ustawowy obowiązek sporządzenia Programu Ochrony Powietrza

(POP). Dla pozostałych substancji wynikiem było zaliczenie strefy do klasy A. Pod względem ochrony oślin

strefa małopolska została zaklasyfikowana do klasy A dla wszystkich analizowanych substancji.

4.2.2. Tło zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Aktualne  tło  zanieczyszczeń  w  powietrzu  atmosferycznym  w  rejonie  lokalizacji  przedmiotowej

instalacji,  ustalono  na  podstawie  szacunkowych  średniorocznych  wartości  stężeń  dokonanego  przez

Regionalny  Wydział  Monitoringu  Środowiska  w  Krakowie,  pismo znak:  DM/KR/063-1/182/19/MO z  dnia

17.06.2019 r.  Załącznik nr 13..

4.3. Geomorfologia, hydrografia i hydrogeologia terenu

Warunki geomorfologiczne

 Według  podziału  fizycznogeograficznego  J.  Kondrackiego  (2001)  obszar,  w którym znajduje  się

planowane  przedsięwzięcie  położony  jest  w  mezoregionie  Beskidu  Wyspowego,  który  należy  do

makroregionu Beskidy Zachodnie. Obszar Beskidu Wyspowego jest denudacyjnymi ostańcami piaskowców

magurskich, pod którymi znajdują się głębiej położone serie skalne płaszczowiny śląskiej.  Dawniej układ

tych warstw był odwrotny: wklęsłe formy terenu, tzw. synkliny, utworzone były ze skał twardych, natomiast

wypukłe (antykliny) z miękkich. Obecne szczyty stanowiły więc zagłębienia terenu, zaś dzisiejsze doliny były

wzniesieniami. W wyniku fałdowania i wypiętrzania terenu na przełomie starszego i młodszego trzeciorzędu

nastąpiło  odwrócenie  rzeźby  terenu.  Te  niżej  obecnie  położone  cienkoławicowe  warstwy  piaskowcowo-

łupkowe, margle i łupki ilaste są bardziej podatne na wietrzenie, stąd też tworzą one słabiej nachylone stoki

oraz duże obniżenia między górami. Taką budowę i genezę powstania Beskidu Wyspowego potwierdzają

badania przeprowadzone na wielu odkrytych oknach tektonicznych, największe z nich w Mszanie Dolnej

zostało  szczegółowo  opisane  w  1988.  Wyniki  wieloletnich  badań  geodezyjnych  wskazują,  że  procesy

fałdowania i  wypiętrzania terenu trwają również obecnie, choć z mniejszą intensywnością, a ważną rolę

w dynamice tego procesu odgrywają aktywne do dzisiaj osuwiska.

Pod względem morfologicznym i geomorfologicznym teren badań położony jest w obrębie doliny

rzeki Sowlina, na jej terasie nadzalewowej, niskiej wyniesionej na ok. 4,0 m nad średni stan wody w rzece

oraz średniej, wyniesionej na ok. 10 - 12 m nad średni stan wody w rzece. Na granicy terasy niskiej i średniej

występuje skarpa wysokości ok. 8,0 m, w obrębie której przebiega stary mur oporowy. Poniżej i powyżej

skarpy fragmenty działki  są prawie zupełnie płaskie i  zostały ukształtowane sztucznie w trakcie budowy
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zlikwidowanego magazynu paliw. Rzędne terenu w miejscu projektowanej inwestycji wynoszą ok. 362,6 -

370,4 m n.p.m. W obrębie omawianego terenu ani w jego najbliższym sąsiedztwie nie stwierdzono form

morfologicznych świadczących o istnieniu ruchów mas ziemnych (osuwisk).

Warunki hydrologiczne

Największa część zlewni Dunajca (ok. 50% powierzchni Gminy) przypada na zlewnię Łososiny -

lewobrzeżnego dopływu Dunajca (zlewnia  III-go  rzędu).  Pozostała  część  około  40% powierzchni  gminy

znajduje się, w zlewniach Smolnika i Słomki oraz Potoku Suchego i Potoku Brzezna (zlewnie III -go rzędu

w dorzeczu Dunajca). Rzeki i potoki odwadniające obszar Gminy należy do typowo górskich, o deszczowo -

(nie)no  -  gruntowym systemie  zasilania.  Odznaczają  się,  dużymi  wahaniami  wodostanów i  przepływów

w ciągu roku, głębokimi stanami niżówkowymi oraz znacznym współczynnikiem odpływu.

Teren przedsięwzięcia nie znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

Strona 40 z 100              Opracowanie zawiera 100 stron + załączniki, stanowi całość i nie może być
powielane bez zgody EmiPro inaczej jak tylko w całości

Ilustracja nr 14. Wyciąg z mapy hydrogeologicznej Polski - arkusz Limanowa.
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Najbliżej przedsięwzięcia znajduje się potok Sowlinka, prawy dopływ Łososiny o długości 14,27 km

i powierzchni zlewni 63,36 km². Powstaje po połączeniu w centrum Limanowej potoku Jabłoniec z Potokiem

Starowiejskim. Dopływami Sowlinki są m.in. Mordarka i Skrudlak. Potok uchodzi do Łososiny w Łososinie

Górnej. Na całej swojej długości Sowlinka płynie uregulowanym korytem.

Warunki hydrogeologiczne

W oparciu o rozpoznanie geologiczne i m.in. Mapę hydrogeologiczną Polski  w skali  1:50 000 –

Arkusz  Limanowa,  charakteryzowany  teren  położony  jest  w  mezoregionie  Beskidu  Wyspowego.  Pod

względem hydrograficznym omawiany teren znajduje się w zlewni II-go rzędu – zlewni Dunajca.

Obszar przedsięwzięcia nie znajduje się na terenie występowania użytkowego piętra wodonośnego.

4.4. Budowa geologiczna

Badany teren położony jest w obrębie największej jednostki tektonicznej Karpat Zewnętrznych –

płaszczowiny magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej raczańską. Płaszczowina magurska tworzy jednolitą

sfałdowaną pokrywę. Antykliny są wąskie i  często nachylone ku północy, natomiast synkliny są szerokie

i bardziej płaskie. 
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Ilustracja nr 15. Lokalizacja przedsięwzięcia na tle mapy geologicznej Polski.
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny.
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W  niektórych  rejonach  Powiatu  ukazują  się  niższe  płaszczowiny,  nazywanych  oknami  tektonicznymi.

Wyróżniamy okno tektoniczne Mszany i półokno Limanowej. Najstarsze osady występujące w płaszczowinie

są to piaskowce i łupki warstw inoceramowych facji biotytowej oraz piaskowce i łupki warstw inoceramowych

z przełomu kredy górnej i paleogenu. Trzeciorzęd reprezentowany jest przez eoceńskie pstre łupki. Są to

łupki przewarstwione cienkimi ławicami piaskowca, zapadają w kierunku południa oraz północy pod kątem

od 30 do 80°.

4.5. Gleby i użytkowanie gruntów

Gleby na terenie Gminy nawiązują do budowy geologicznej podłoża i rzeźby terenu. Typologicznie

przeważają  gleby  brunatne  kwaśne  i  wyługowane,  wytworzone  na  glinach  i  piaskach  zwietrzelinowych

o spoiwie  niewęglanowym i  węglanowym,  pochodzenia  fliszowego.  Należą  do  gleb  średnich  i  ciężkich,

trudnych do uprawy, s!abo przepuszczalnych, okresowo zbyt wilgotnych albo zbyt twardych i zbitych, na ogół

słabo  szkieletowych.  Występują  głównie  na  stokach  (przy  czym  na  stokach  łagodniejszych  i  niżej

położonych) większy jest udział gleb bardziej urodzajnych (Męcina, Pisarzowa).

Poniżej przedstawiono mapę gleb w najbliższym otoczeniu przedsięwzięcia.
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Ilustracja nr 16. Lokalizacja przedsięwzięcia na tle mapy glebowo-rolniczej.
Źródło: http://miip.geomalopolska.pl
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Cały  teren  Zakładu  znajduje  się  na  terenie  zabudowanym,  na  którym  nie  określa  się  rodzaju

występujących gleb. Grunty na tym terenie są już użytkowane przemysłowo i zgodnie z miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego właśnie takie przeznaczenie przypisane jest temu terenowi. Realizacja

przedsięwzięcia nie zmieni sposobu użytkowania terenu.

4.6. Jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.10.2016 r. w sprawie Planu gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGWDW) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911) działka nr 380/50, na której

planuje się realizację przedsięwzięcia, należą do:

• Jednolitych  części  wód  powierzchniowych  (JCWP)  o  kodzie  PLRW2000122147249  –  Sowlinka

- region wodny Dolnej Wisły (dorzecze Wisły),

• Jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) - 150 o kodzie PLGW2000150.

Jednolite części wód powierzchniowych

Jak już napisano powyżej, lokalizacja terenu planowanej inwestycji należy do zlewni JCWP o nazwie

'Sowlinka' (kod PLRW2000122147249). Geograficznie jest to Region wodny Górnej Wisły podlegający pod

RZGW w Krakowie.

Charakterystykę  wskazanej  JCWP  przedstawiono  w  tabeli  nr  6 według  wyżej  wymienionego

rozporządzenia  dot.  Planu  gospodarowania  wodami  na  obszarze  dorzecza  Wisły  (PGWDW)

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1911).

Tabela nr 6. Charakterystyka JCWP – Sowlinka.
Jednolita część wód
powierzchniowych

(JCWP)

Europejski kod JCWP PLRW2000122147249

Nazwa JCWP Sowlinka

Region wodny region wodny Górnej Wisły

Obszar
dorzecza

Kod 2000

Nazwa obszar dorzecza Wisły

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej

RZGW w Krakowie

Status sztuczna

Ocena stanu zły

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych

niezagrożona

Cel środowiskowy

Stan lub potencjał
ekologiczny

dobry potencjał ekologiczny

Stan chemiczny dobry stan chemiczny

Odstępstwa

Typ odstępstwa brak

Termin osiągnięcia dobrego stanu 2015

Uzasadnienie odstępstwa -

JCWP 'Sowlinka'  posiada  status  sztucznej  części  wód  o  złym  stanie,  niezagrożonym  ryzykiem

nieosiągnięcia celów środowiskowych.
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Celem środowiskowym  dla  takich  wód  jest  ich  ochrona  przed  dalszym zanieczyszczeniem,  ale

przede  wszystkim  podjęcie  działań  mających  na  celu  poprawę  ich  aktualnego  stanu  dla  osiągnięcia

co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Eksploatacja  instalacji  objętych  wnioskiem  nie  będzie  stanowiła  zagrożenia  dla  środowiska

wodnego.  Ścieki  bytowe  trafiać  będą  bezpośrednio  do  sieci  kanalizacyjnej.  Wody  opadowe  będą

odprowadzane do ziemi przez studnie chłonne, jednak Zakład posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne

i zapewnia wszelkie możliwe zabezpieczenia przed niekontrolowanym odprowadzaniem wód opadowych lub

roztopowych do wód lub ziemi. Ścieki przemysłowe nie będą powstawać. Eksploatacja instalacji na terenie

Zakładu  nie  wpłynie  negatywnie  na  JCWP Sowlinka.  Tym  samym  nie  pogorszy  ich  obecnego  stanu

ekologicznego i nie zahamuje ewentualnej poprawy stanu jakości wyżej wymienionej JCWP.

Jednolite części wód podziemnych

Miasto Limanowa, na terenie której znajduje się przedsięwzięcie należy do jednolitej części wód

podziemnych: JCWPd nr 150 (kod PLGW2000150).

Charakterystykę  wskazanej  JCWPd  przedstawiono  w  tabeli  nr  7 według  wyżej  wymienionego

rozporządzenia  dot.  Planu  gospodarowania  wodami  na  obszarze  dorzecza  Wisły  (PGWDW)  (Dz.  U.

z 2016 r. poz. 1911).

Tabela nr 7. Charakterystyka JCWPd – 150.

Jednolita część wód
podziemnych

(JCWPd)

Europejski kod JCWPd PLGW2000150

Nazwa JCWPd 150

Lokalizacja

Region wodny region wodny Górnej Wisły

Obszar
dorzecza

Kod 2000

Nazwa obszar dorzecza Wisły

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej

RZGW w Krakowie

Ocena stanu
ilościowego dobry

chemicznego dobry

Ocena ryzyka niezagrożona

Odstępstwa

Typ odstępstwa nie dotyczy

Termin osiągnięcia dobrego stanu 2015

Uzasadnienie odstępstwa nie dotyczy

JCWPd nr 150 posiada dobrą ocenę zarówno stanu ilościowego jak i  chemicznego oraz status

niezagrożonej w ocenie ryzyka.

Zgodnie  art.  4.1  Ramowej  Dyrektywy  Wodnej  (RDW)  oraz  art.  59  pkt.  1  ustawy  z  dnia

20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, ze zm.) celem środowiskowym dla

tej  części  wód jest  zapobieganie  lub ograniczanie  wprowadzania  do  niej  zanieczyszczeń;  zapobieganie

pogorszeniu,  poprawa  stanu  oraz  ochrona  i  podejmowanie  działań  naprawczych,  a  także  zapewnianie

równowagi między poborem, a zasilaniem wód, tak aby utrzymać ich dobry stan.

Działalność Zakładu nie będzie powodować oddziaływania na wskazaną JCWPd, ponieważ zakład

nie pobiera wód podziemnych oraz nie odprowadza zanieczyszczonych wód do gleb lub ziemi.

Zasięg JCWPd 150 przedstawia ilustracja nr 17.
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4.7. Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wód

Jakość wód płynących  na omawianym terenie  badana jest  w ramach krajowego i  regionalnego

podstawowego  monitoringu  wód  powierzchniowych  przez  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska

w Krakowie. 

W roku 2016 w ramach monitoringu środowiska wykonane zostały pomiary jakości wód Jednolitej

Części Wód Powierzchniowych, w tym JCWP „Sowlinka” w punkcie pomiarowym „Sowlinka – Limanowa”.

Wyniki pomiarów zostały zaprezentowane w tabeli nr 8.
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Ilustracja nr 17. Lokalizacja inwestycji na tle JCWPd nr 150.
Źródło: www.pgi.gov.pl
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Tabela nr 8. Wyniki pomiarów jakości wód JCWP „Sowlinka” w punkcie pomiarowym w „Sowlinka - Limanowa” 
w roku 2016.

Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość

1. Temperatura wody °C 10

2. Odczyn pH - 8,08

3. Tlen rozpuszczony mg/l 11,2

4. BZT5 mg/l 2,1

5. Ogólny węgiel organiczny mg/l 3,7

6. Azot amonowy mg/l 0,12

7. Azot Kjeldahla mg/l 0,6

8. Azot azotanowy mg/l 1,6

9. Azot ogólny mg/l 2,1

10. Fosfor fosforanowy (V) mg/l 0,038

11. Fosfor ogólny mg/l 0,08

12. Przewodność μS/cm 477

13. Twardość ogólna mg CaCO3/l 199,8

Dodatkowo zbadano również wartość indeksu fitobentosu, który wyniósł 0,306 oraz przeprowadzono

obserwacje hydromorfologiczne, których indeks wyniósł 1,58. Po analizie wyników badań stwierdzono, że

klasa  potencjału  ekologicznego  dla  tej  JCWP  jest  3  klasą,  określoną  jako  umiarkowany  potencjał

ekologiczny, natomiast ocena stanu JCWP jest określona jako zły stan.

W  ramach  monitoringu  diagnostycznego  wód  podziemnych  prowadzonego  przez  Krakowski

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadzono badania JCWPd nr 150, w zasięgu których

zlokalizowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie.

Badania  monitoringowe  prowadzi  Państwowa  Służba  Hydrogeologiczna  (PSH).  W  punktach

pomiarowych  położonych  najbliżej  omawianego  przedsięwzięcia  badania  przeprowadzone  w  2016  roku

wykazały dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy.

4.8. Krajobraz terenu przedsięwzięcia

Na  wschód  od  przedsięwzięcia  krajobraz  jest  typowo  urbanistyczny,  w  najbliższym  otoczeniu

znajdują się zakłady produkcyjne oraz firmy usługowo-handlowe. Na zachód natomiast rozciągają się tereny

rolnicze oraz tereny zabudowy niskiej jednorodzinnej. 

Sam  teren  przedsięwzięcia  jest  terenem  zagospodarowanym,  na  którym  już  prowadzona  jest

działalność  handlowo-usługowa  prowadzona  przez  Inwestora.  Część  terenu  jest  utwardzona,  a  część

zagospodarowana zielenią wysoką, niską, trawą i roślinnością. 
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4.9. Charakterystyka  elementów  przyrodniczych  środowiska  objętych  ochroną  na  podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych

 Na obszarze, na którym zlokalizowane jest niniejsze przedsięwzięcie nie występują żadne formy

ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U.

z 2018 r. poz. 1614). 

W bliskiej odległości znajdują się:

• Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu, oddalony o ok. 0,77 km, o powierzchni

ok. 364 000 ha. Obejmuje obszary następujących powiatów:  tatrzański, myślenicki, gorlicki, suski,

nowosądecki,  nowotarski,  limanowski,  Nowy Sącz.  Funkcja ochronna wynika z wybitnej  wartości

obiektów  przyrodniczych,  dla  których  OChK  jest  bezpośrednią  otuliną  lub  dodatkową  strefą

ochronną (przejściową) , a ponadto większą część tego terenu stanowi obszar węzłów i korytarzy

ekologicznych sieci ECONET-PL. Obszarowo przeważają zróżnicowane ekosystemy leśne. Wśród

cennych  ekosystemów  naturalnych:  kompleksy  torfowisk  wysokich  w  płd-zach.  części  Kotliny

Orawsko-Nowotarskiej  (tzw.  Torfowiska  Orawskie)  i  ekosystem  rzeki  Białki  z  przełomem  oraz

izolowane skałki Pasa Skalic Nowotarskich i Spiskich.

• NATURA  2000  Specjalny  Obszar  Ochrony  „Ostoje  Nietoperzy  Beskidu  Wyspowego”

PLH120052,  oddalony  o  ok.  1,1  km,  o  powierzchni  ok.  5706  ha.  "Ostoje  Nietoperzy  Beskidu

Wyspowego"  tworzy  jedenaście  enklaw.  Każda  z  nich  obejmuje  obiekt  lub  obiekty,  w  których

zamieszkują  kolonie  rozrodcze  i obszary  żerowania  nietoperzy.  Tymi  enklawami  są:  Klasztor

w Szczyrzycu  (wcześniej  obszar  PLH120023)  i  Kościół  w  Skrzydlnej,  Kościół  w  Łącku,  Kościół

w Łukowicy,  Kościół  w  Słopnicach,  Kościół  w  Szyku,  Kościół  w  Łososinie  Górnej,  Kościół

w Podegrodziu,  Kościół  w  Jazowsku,  Kościół  w  Laskowej,  Okolice  Laskowej.  Jeden

z najważniejszych  obszarów  dla  zachowania  populacji  podkowca  małego  i  nocka  orzęsionego

w Polsce. Znajdują się tu należące do największych w naszym kraju kolonie rozrodcze obu tych

gatunków.  W okresie  letnim  przebywa  tu  ok.  20  % monitorowanej  populacji  podkowca  małego

i ponad 50% znanej z nielicznych stanowisk populacji nocka orzęsionego.

• NATURA 2000  Specjalny  Obszar  Ochrony „Łososina”  PLH120087,  oddalony  o  ok.  1,2  km,

o powierzchni ok. 345 ha. Przedmiotami ochrony obszaru są: A) trzy typy siedlisk przyrodniczych:

pionierska  roślinność  na  kamieńcach  górskich  potoków,  zarośla  wierzby  siwej  na  kamieńcach

i żwirowiskach górskich potoków, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, B) jeden gatunek

ryby: brzanka Barbus carpathicus.

• Rezerwat przyrody „Kamionna”, oddalony o ok. 5,5 km na północ. Obszar zajmuję powierzchnię

ok.  64  ha.  Celem  ochrony  terenu  rezerwatu  jest  zachowanie  ze  względów  naukowych,

dydaktycznych dobrze zachowanych drzewostanów bukowo-jodłowych. 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, oddalony o ok. 7,4 km,

o powierzchni 14 242 ha. Cechuje go znaczne zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych - od żyznych

i kwaśnych buczyn oraz jedlin poprzez grądy, sosnowo-dębowe bory, bory mieszane, po bory świeże

i  acidofilne  mszyste  jedliny  i  różnego  rodzaju  zbiorowiska  łęgowe.  Północne  obrzeża  Obszaru,
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stanowiące  Próg  Karpacki,  bogate  są  w  zbiorowiska  kserotermiczne  oraz  ciepłolubne  zespoły

gradowe i zaroślowe. Flora chroniona obszaru liczy 35 gatunków, w tym 25 podlegających ochronie

całkowitej  i  10  częściowej.  Osobliwością  przyrody  nieożywionej  składają  się  liczne  wychodnie

i odsłonięcia  skalne  odpornych  piaskowców.  Obszar  wyróżnia  się  również  nagromadzeniem

zabytków kultury materialnej (zamki, kościoły).

Położenie  terenu  planowanego  przedsięwzięcia  na  tle  form  ochrony  przyrody  przedstawia

ilustracja nr 18.

Obszar planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się w obrębie korytarza ekologicznego o randze

krajowej. Lokalizację inwestycji na tle korytarzy ekologicznych przedstawia ilustracja nr 19.
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Ilustracja nr 18. Teren przedsięwzięcia na tle najbliższych form ochrony przyrody.
Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy + opracowanie własne
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5. OPIS  ISTNIEJĄCYCH  W  SĄSIEDZTWIE  LUB  W  BEZPOŚREDNIM  ZASIĘGU  ODDZIAŁYWANIA

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW

O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI

W bezpośrednim  sąsiedztwie  planowanego  przedsięwzięcia  nie  występują  zabytki  chronione  na

podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ze względu na lokalizację w pobliżu

centrum miasta  Limanowa  w  niniejszej  analizie  wzięto  pod  uwagę  możliwość  występowania  zabytków

chronionych w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Zabytki położone na terenie Limanowej, w najbliższej odległości od przedmiotowej inwestycji to: 

• Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej, oddalony o ok. 1,15 km od granicy

przedsięwzięcia,

• Ogród Podworski w Łososinie Górnej, oddalony o ok. 1,15 km od granicy przedsięwzięcia.

• Cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej, oddalony o ok. 2km;

• Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej z pierwszej połowy XX w. oddalony o ok. 2,3 km;

• Kaplica pw. św. Walentego z XIX w. w odległości ok. 2,5 km;

• Dwór Marsów z XVIII w. oddalony o ok. 2,5 km;

• Dom z 1914 r. (obecnie Szkoła Muzyczna) w odległości ok. 2,6 km;

• Park z XVIII w. w odległości ok. 2,6 km;
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Ilustracja nr 19. Lokalizacja przedsięwzięcia na tle najbliższego korytarze ekologicznego o randze krajowej.
Źródło: www.mapa.korytarze.pl
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6. POWIĄZANIA  Z  INNYMI  PRZEDSIĘWZIĘCIAMI  I  INFORMACJE  O  KUMULOWANIU  SIĘ
ODDZIAŁYWAŃ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH, ZREALIZOWANYCH LUB PLANOWANYCH,
DLA  KTÓRYCH  WYDANO  DECYZJE  O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH,
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE, NA KTÓRYM PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
ORAZ  NA OBSZARZE   PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB  KTÓRYCH  ODDZIAŁYWANIA MIESZCZĄ  SIĘ
W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA – W ZAKRESIE, W JAKIM
ICH  ODDZIAŁYWANIA  MOGĄ  PROWADZIĆ  DO  SKUMULOWANIA  ODDZIAŁYWAŃ
Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM

Analizując  informacje  na  stronie  Urzędu  Miasta  Limanowa  stwierdzono,  że  na  analizowanym

terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie

ma tożsamych realizowanych ani planowanych przedsięwzięć innych podmiotów. 

Zakład znajduje się w strefie przemysłowej, w której znajdują się inne przedsiębiorstwa handlowe,

usługowe  i  przemysłowe.  Ich  oddziaływanie  zostało  więc  w  sposób  pośredni  uwzględnione  w  tle

zanieczyszczeń powietrza w przedstawionych w niniejszym wniosku obliczeniach.

Największymi  uciążliwościami  związanymi  z  przedsięwzięciem  mogą  być  hałas  oraz  emisja

zanieczyszczeń  atmosferycznych.  Jednakże  zgodnie  z  przeprowadzoną analizą  nie  przewiduje  się,  aby

oddziaływanie przedmiotowej instalacji wykraczało poza jej teren. W związku z powyższym, nie przewiduje

się  możliwości  wystąpienia  skumulowanego  oddziaływania  omawianego  przedsięwzięcia  z  innymi

inwestycjami, istniejącymi i planowanymi.

7. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA,  UWZGLĘDNIAJĄCY  DOSTĘPNE  INFORMACJE  O ŚRODOWISKU  ORAZ
WIEDZĘ NAUKOWĄ

Instalacja opisana w przedmiotowym Raporcie OOŚ, po dokonaniu rozbudowy, będzie pracowała

naprzemiennie  w  dwóch  wariantach.  Zainstalowanie  urządzeń  pozwalających  na  produkcję  masy

bitumicznej, nie spowoduje więc, iż instalacja będzie pracować w dwóch trybach jednocześnie czy też np. ze

zdwojoną wydajnością. Możliwe będzie wykorzystywanie instalacji do produkcji materiałów do budowy dróg

lub do produkcji masy bitumicznej. Wytwarzanie masy bitumicznej inwestor przewiduje na okres od marca

do października, w sumie ok 250 h w ciągu roku. W czasie kiedy produkowana będzie masa bitumiczna nie

będą produkowane inne materiały do budowy dróg. 

W danym przypadku, niepodejmowanie przedsięwzięcia będzie skutkowało tym, że w całym okresie

funkcjonowania instalacji produkowane będą materiały do budowy dróg – tak jak w chwili obecnej. Wynika

z tego,  iż  pozostawienie  instalacji  w  stanie  istniejącym,  nie  spowoduje,  że  na  tym  terenie  nie  będzie

występowała  emisja  zanieczyszczeń  –  nadal  emitowane  będą  zanieczyszczenia  związane  z produkcją

materiałów drogowych.

Inwestor  w  ramach  inwestycji  planuje  zainstalowanie  dodatkowo  instalacji  oczyszczającej

i hermetyzującej proces.

Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić,  iż planowana inwestycja ma w pewnym stopniu

aspekt proekologiczny (ze względu na planowaną instalację oczyszczającą). Jej realizacja nie spowoduje

znacznego  zwiększenia  emisji  a  możliwie  jedynie  jej  zmianę  w  okresie  produkcji  masy  bitumicznej  –

ok. 250 h  w  roku),  a  dodatkowa  instalacja  oczyszczająca  może  przyczynić  się  do  poprawy  warunków

emisyjnych.
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8. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU

W  procedurze  oceny  oddziaływania  na  środowisko  analizę  wariantów  alternatywnych  realizacji

przedsięwzięcia można prowadzić w zakresie:

1. metod realizacji celu przedsięwzięcia; 

2. lokalizacji przedsięwzięcia;

3. rozwiązań  technologicznych  przedsięwzięcia  koniecznych  do  uwzględnienia  w projekcie

budowlanym istotnych z punktu widzenia celów ochrony środowiska;

4. metod  funkcjonowania  przedsięwzięcia  istotnych  z  punktu  widzenia  celów  ochrony

środowiska; 

Analizy na poziomie metod realizacji oraz lokalizacji przedsięwzięcia nie będą wchodziły w zakres

rozwiązań alternatywnych, ponieważ mamy w tym przypadku do czynienia z rozbudową istniejącej instalacji,

w  której  zakres  wchodzi  jedynie  montaż nielicznych,  nowych  elementów,  a  więc  nie  będzie  rozważana

zasadność realizacji zupełnie innej instalacji czy zmiany lokalizacji. 

Największe  możliwości  badania  rozwiązań  alternatywnych  istnieją  na  poziomie  rozwiązań

technologicznych oraz metod funkcjonowania przedsięwzięcia. Wbrew pozorom również i ten poziom analizy

rozwiązań alternatywnych jest bardzo istotny z perspektywy ochrony środowiska. 

Rozważanie  wprowadzenia  rozwiązań  technologicznych  jest  pierwszym  realnym  poziomem

wariantowania  ponieważ  pozwala  on  na  korektę  rozwiązań  technologicznych  w  budowli,  instalacjach

i urządzeniach bez konieczności zmiany lokalizacji przedsięwzięcia, a z zachowaniem wymogów ochrony

środowiska wynikających z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Na tym poziomie

wariantowanie  będzie  obejmowało  rozwiązania  technologiczne  stanowiące  warianty  lub  środki

minimalizujące oddziaływanie.

Analizując  jednak  przedmiotową  inwestycję,  można  przyjąć,  iż  zastosowania  technologia  oraz

wszystkie urządzenia są na optymalnym poziomie zaawansowania technologicznego dostępnego na rynku,

sprawne  technicznie,  i dobrane  tak,  aby  w  jak  najmniejszym  stopniu  powodować  uciążliwości  dla

środowiska.  Nie  jest  więc  zasadne wprowadzanie  zmian  w technologii  w jakiej  planuje  się  zrealizować

przedsięwzięcie. Wyniki  przeprowadzonych analiz w Raporcie OOŚ nie wskazują także, na konieczność

zastosowania  dodatkowych  urządzeń  czy  mechanizmów  ochrony  środowiska  –  w  trakcie  trwania

postępowania nie stwierdzono występowania negatywnego ponadnormatywnego oddziaływania instalacji na

środowisko.

W  związku  z  tym,  wariantowanie  zrealizowanej  inwestycji  oparto  właśnie,  na  przeanalizowaniu

możliwych modyfikacji w funkcjonowaniu Zakładu oraz ewentualnym pozytywnym wpływie wprowadzonych

zmian na środowisko lub jego braku.

Pod uwagę wzięto zastosowanie planowanego przez inwestora systemu uszczelniającego proces

produkcji.
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8.1. Wariant proponowany przez Wnioskodawcę

 Przedmiotowe przedsięwzięcie w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę, będzie polegało

na rozbudowie istniejącej,  funkcjonującej wytwórni  materiałów do budowy dróg o instalację do produkcji

masy bitumicznej. W ramach realizacji inwestycji planowane jest:

1. Montaż dozownika bitumu do istniejącego mieszalnika kruszyw.

2. Wykonanie instalacji przesyłowej bitumu. 

3. Adaptacja czterech istniejących zbiorników oleju opałowego o pojemności 24 m3 każdy na zbiorniki

służące do magazynowania bituminu (inwestor zrezygnuje z wykorzystywania oleju opałowego na

rzecz gazu ziemnego).

4. Wykonanie  instalacji  uszczelniającej  proces  produkcji  –   W  ramach  tej  instalacji  zrealizowane

zostaną:

◦ rurociągi ssące oparów bituminu, które będą dopalane w istniejącym podgrzewaczu-wymienniku

wężownicowym istniejących zbiorników.

◦ odciągi  ssące oparów węglowodorów alifatycznych i  aromatycznych znad  mieszalnika masy

asfaltowej  i  wysypu  z mieszalnika  do  podajnika  kubełkowego  (podajnik  kubełkowy

transportujący  masę  asfaltową  będzie  zabudowany  szczelną  pokrywą),  zasypu  masy  do

zbiorników,  zasypów załadowczych wraz z systemem obudów stalowych i  rolet  sterowanych

elektrycznie, uszczelniających proces w momencie załadunku samochodów, zbiorników bitumu.

◦ filtr z węgla aktywnego.

Eksploatacja rozbudowanej Wytwórni zakłada pobór wody na cele bytowe z miejskiej sieci  wodociągowej,

odprowadzenie ścieków bytowych do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej, odprowadzanie wód deszczowych

po podczyszczeniu w separatorze do poprzez studnie chłonne do ziemi. 

Oddziaływanie  przedsięwzięcia  zarówno  na  etapie  realizacji  jak  i  eksploatacji  Zakładu,  nie

spowoduje  przekroczeń dopuszczalnych norm w środowisku,  a wręcz spowoduje  ograniczenie  emisji  w

związku z uszczelnieniem procesu produkcji (m.in. zastosowaniem filtra z węgla aktywnego i dopalaniem

oparów bitumu.). Przedstawiony w opracowaniu wpływ projektowanego przedsięwzięcia na środowisko w

fazie  eksploatacji  nie  będzie  powodował  przekroczeń  dopuszczalnych  norm  poza  granicami  terenu  do

którego inwestor posiada tytuł prawny.

Przeprowadzona  w  niniejszym  Raporcie  analiza  wykazała,  że  oddziaływanie  przedsięwzięcia

polegająca na rozbudowie istniejącej wytwórni materiałów do budowy dróg o instalację do produkcji masy

bitumicznej, nie wykroczy poza granicę terenu do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Niemniej jednak

z uwagi  na  konflikty  społeczne  pojawiające  się  w  związku  z planowaną  inwestycją,  spowodowały,  że

Inwestor zdecydował o wykonaniu w ramach rozbudowy wytwórni instalacji uszczelniającej proces produkcji

– w celu minimalizacji występującego parowania bituminu czy gorącej masy asfaltowej.

8.2. Racjonalny wariant alternatywny

Wariant proponowany przez inwestora to wariant z planowaną instalacją oczyszczającą, natomiast

wariant alternatywny – to wariant bez ten dodatkowej instalacji, która nie jest obligatoryjna dla inwestora.
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Inwestor  zdecydował  się  jednak  na  realizację  inwestycji  w  wariancie  zakładającym  budowę  urządzeń

oczyszczających i hermetyzujących proces.

8.3. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

 Jako wariant najkorzystniejszy dla środowiska wybrano wariant proponowany przez Wnioskodawcę.

Przedmiotowe  przedsięwzięcie  w  wariancie  proponowanym  przez  Wnioskodawcę,  będzie  polegało  na

rozbudowie istniejącej, funkcjonującej wytwórni materiałów do budowy dróg o instalację do produkcji masy

bitumicznej. W ramach realizacji inwestycji planowane jest:

1. Montaż dozownika bitumu do istniejącego mieszalnika kruszyw.

2. Wykonanie instalacji przesyłowej bitumu. 

3. Adaptacja czterech istniejących zbiorników oleju opałowego o pojemności 24 m3 każdy na zbiorniki

służące do magazynowania bituminu (inwestor zrezygnuje z wykorzystywania oleju opałowego na

rzecz gazu ziemnego).

4. Wykonanie  instalacji  uszczelniającej  proces  produkcji  –   W  ramach  tej  instalacji  zrealizowane

zostaną:

◦ rurociągi ssące oparów bituminu, które będą dopalane w istniejącym podgrzewaczu-wymienniku

wężownicowym istniejących zbiorników.

◦ odciągi  ssące oparów węglowodorów alifatycznych i  aromatycznych znad  mieszalnika masy

asfaltowej  i  wysypu  z mieszalnika  do  podajnika  kubełkowego  (podajnik  kubełkowy

transportujący  masę  asfaltową  będzie  zabudowany  szczelną  pokrywą),  zasypu  masy  do

zbiorników,  zasypów załadowczych wraz z systemem obudów stalowych i  rolet  sterowanych

elektrycznie, uszczelniających proces w momencie załadunku samochodów, zbiorników bitumu.

◦ filtr z węgla aktywnego.

Rozwiązania  projektowe  wskazane  przez  inwestora,  po  uwzględnieniu  wytycznych  zawartych

w niniejszym raporcie, gwarantują zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska podczas eksploatacji instalacji

pracującej w dwóch trybach: produkcji  kruszyw drogowych oraz produkcji  mas bitumicznych. Ocenia się,

iż wybrany  wariant  jest  najbardziej  korzystny  dla  środowiska,  a  zaproponowane  rozwiązania

techniczno - technologiczne są najlepsze przy obecnej lokalizacji  i  obowiązujących przepisach prawnych

w zakresie ochrony środowiska.

9. OKREŚLENIE  PRZEWIDYWANEGO  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO  ANALIZOWANYCH

WARIANTÓW

9.1. Porównanie oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów
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Tabela nr 9. Porównanie oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów

Lp. Rodzaj oddziaływania Wariant proponowany Racjonalny wariant alternatywny UWAGI

1. Oddziaływanie  na  powietrze
atmosferyczne

Wariant  proponowany przez inwestora  obejmuje
rozbudowę  już  istniejącej  instalacji  o  elementy
umożliwiające  produkcję  mas  bitumicznych.
Inwestor  przewidział  montaż  innowacyjnego
systemu ograniczającego emisję zanieczyszczeń
do powietrza, poprzez zastosowanie obudów oraz
systemów  odciągów,  które  kierować  będą
zanieczyszczone powietrze do dopalenia. 

Wariant alternatywny obejmuje rozbudowę
instalacji  bez  wykonywania  systemu
ograniczającego  emisję  zanieczyszczeń
gazowych do powietrza. 

Biorąc  pod  uwagę  wpływ  obu
wariantów na stan jakości powietrza
atmosferycznego można stwierdzić,
iż  wariant  proponowany  przez
wnioskodawcę  będzie  oddziaływał
w mniejszym stopniu  na powietrze
atmosferyczne wokół zakładu.

2. Oddziaływanie na klimat akustyczny Rozbudowa  instalacji  obejmuje  dodanie
elementów  umożliwiających  produkcję  mas
bitumicznych. Nowe elementy instalacji nie będą
stanowiły  istotnego  źródła  emisji  hałasu  do
środowiska. 

W  przypadku  wyboru  wariantu
alternatywnego  stopień  oddziaływania
instalacji na stan klimatu akustycznego nie
ulegnie zmianie w  stosunku do wariantu
proponowanego przez wnioskodawcę. 

W obu przypadkach wpływ instalacji
na  stan  klimatu  akustycznego
będzie  identyczny

3. Oddziaływanie  na  wody powierzchniowe
i podziemne

Na  etapie  budowy przedsięwzięcia  powstawać
będą  jedynie  ścieki  bytowe,  jednak  będą  one
odpowiednio zagospodarowane bez negatywnego
wpływu na środowisko wodne. Etap eksploatacji
inwestycji  będzie  wiązał  się  z  powstawaniem
ścieków  bytowych  oraz  wód  opadowych
i roztopowych jednak nie przewiduje się wzrostu
ilości  w  porównaniu  z  obecnym,  gdyż
przedsięwzięcie  nie  będzie  wiązało  się
z zatrudnieniem  dodatkowych  pracowników,  ani
ze  zmianą  powierzchni,  z  której  odprowadzane
będą  wody  opadowe  lub  roztopowe.  Ścieki
bytowe  będą  przekazywane  do  miejskiej
kanalizacji,  natomiast  wody  opadowe  tak  jak
dotychczas odprowadzane poprzez system studni
chłonnych.  Zakład  zapewnia  zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem wód powierzchniowych
i podziemnych.

Realizacja  wariantu  alternatywnego  nie
różni się gospodarką wodno-ściekową ani
w  fazie  realizacji  ani  eksploatacji  czy
likwidacji.  Wariant  ten  będzie  także
stosował  zabezpieczenia  w  zakresie
ochrony   wód  powierzchniowych
i podziemnych.

Stwierdza  się  takie  samo
oddziaływanie  wariantów  na  wody
powierzchniowe oraz podziemne.
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Lp. Rodzaj oddziaływania Wariant proponowany Racjonalny wariant alternatywny UWAGI

4. Wpływ  na  środowisko  gospodarki
odpadami

Odpady  powstające  w  rozbudowanej  wytwórni
zgodnie  z  technologią  proponowaną  przez
wnioskodawce  zagospodarowywane  będą  na
drodze odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z
hierarchią  postępowania  z  odpadami.  Nie
przewiduje  się  by  mogły  one  spowodować
wystąpienie  negatywnego  oddziaływania  na
środowisko.

Dla realizacji przedsięwzięcia w wariancie
alternatywnym,  tak  jak  i  w  wariancie
proponowanym  nie  przewiduje  się
możliwości  wystąpienia  nadmiernego
negatywnego  oddziaływania  na
środowisko  w  związku  z  gospodarką
odpadami.  Sposoby  gospodarowania
odpadami  wytworzonymi  w  instalacji  dla
obu  wariantów  muszą  być  zgodne
z przepisami prawa i dobrymi praktykami.

Stwierdza  się,  iż  oddziaływanie
gospodarki  odpadami  dla  obu
wariantów będzie takie samo.

5. Wpływ na środowisko danych technologii
W wariancie proponowanych przez Inwestora,

planowana jest budowa instalacji uszczelniającej
proces produkcji mas bitumicznych.

Racjonalny wariant alternatywny nie
przewiduje  budowy instalacji

uszczelniającej proces produkcji mas
bitumicznych.

Stwierdza  się,  że  wariant
alternatywny  jest  wariantem  mniej
korzystnym ze względu na większą
emisję  zanieczyszczeń  do
powietrza

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

Wariant  ten  przewiduje  uszczelnienie  procesu
technologicznego,  który  będzie  dezaktywować
gazy  występujące  na  każdym  etapie  produkcji:
węglowodory aromatyczne (WWA) i pyły. Pozwoli
to  na  maksymalne  zminimalizowanie  emisji
zanieczyszczeń  do  powietrza,  a  tym  samym
negatywnego wpływu na ludzi, zwierzęta, grzyby
i siedliska przyrodnicze. Oddziaływanie na każdy
z elementów  środowiska  będzie  zamykało  się
w granicach terenu, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie.

Wariant  ten  przewiduje  zastosowanie
powszechnie  używanej  technologi
produkcji  mas bitumicznych, co wiąże się
z większą  emisją  do  powietrza,  a  tym
samym  większym  oddziaływaniem
instalacji  na  ludzi,  rośliny,  zwierzęta,
grzyby i siedliska przyrodnicze, w stosunku
do  wariantu  proponowanego  przez
wnioskodawcę.

Stwierdza  się,  że  wariant
alternatywny  jest  wariantem  mniej
korzystnym ze względu na większą
emisję  zanieczyszczeń  do
powietrza,  czyli  większym
pośrednim  i  bezpośrednim
oddziaływaniem  na  ludzi,  rośliny,
zwierzęta,  grzyby  i siedliska
przyrodnicze. 

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

Teren  inwestycji  nie  znajduje  się  w  obszarze
objętym formą ochrony przyrody, a oddziaływanie
inwestycji, jak wykazał to niniejszy raport zamknie
się  w  granicach  planowanego  przedsięwzięcia.
Nie  stwierdza  się  więc  negatywnego
oddziaływania  na  tereny  chronione  czy  też  na
korytarze ekologiczne.

Realizacja  wariantu  alternatywnego  nie
różni  się  wpływem  na  formy  ochrony
przyrody ze względu na oddalenie terenu
inwestycji  od  najbliższych  terenów
chronionych oraz korytarzy ekologicznych.

Stwierdza  się  takie  samo
oddziaływanie  wariantów  na  formy
ochrony przyrody.

8. Oddziaływanie  na  powierzchnię  ziemi,
z uwzględnieniem  ruchów  masowych
ziemi

Oddziaływanie  na  powierzchnię  ziemi  będzie
typowe  dla  prac  przygotowawczych  do  budowy,
dlatego  przy  prawidłowym  prowadzeniu  robót
i odpowiednim  nadzorze  inwestycja  nie  będzie
stanowić  zagrożenia  dla  środowiska.  Obecny
teren  przeznaczony  pod  inwestycje  zostanie
nieznacznie  przekształcony.  Eksploatacja

Realizacja  wariantu  alternatywnego  nie
różni  się  wpływem  na  te  komponenty
środowiska  ani  w  fazie  realizacji  ani
eksploatacji czy likwidacji.

Stwierdza  się  takie  samo
oddziaływanie  wariantów  na
powierzchnię ziemi.
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Tabela nr 9. Porównanie oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów

Lp. Rodzaj oddziaływania Wariant proponowany Racjonalny wariant alternatywny UWAGI

instalacji  nie  zmieni  obecnego  przeznaczenia
terenu  i  jego   ukształtowania.  Stwierdza  się
nieznaczące  oddziaływanie  inwestycji  na
powierzchnię ziemi oraz ukształtowanie terenu.

9. Oddziaływanie na klimat i krajobraz

Zanieczyszczenia emitowane do powietrza, które
mogłyby  mieć  wpływ  na  zmianę  klimatu  będą
spełniać  rygorystyczne normy jakości  powietrza,
dlatego  nie  stwierdza  się  możliwości
negatywnego wpływu na klimat. 
Po realizacji inwestycji krajobraz nie zmieni się ze
względu  na  już  istniejące  na  tym  terenie
inwestycje przemysłowe.

Realizacja wariantu alternatywnego może
niekorzystnie  wpłynąć  na  klimat  w
najbliższym  otoczeniu.  Większe
zanieczyszczenie emitowane do powietrza
może  spowodować  przekroczenie
dopuszczalnych  norm  jakości  powietrza,
a tym  samym  niekorzystną  zmianę
lokalnego klimatu.
Podobnie jak w wariancie proponowanym
wpływ na krajobraz będzie nieznaczny ze
względu na  już istniejące  na tym terenie
inwestycje przemysłowe.

Ze  względu  na  wpływ  na  klimat
stwierdza  się,  że  wariant
proponowany  przez  wnioskodawcę
jest korzystniejszy. 
Wpływ  na  krajobraz  jest  taki  sam
dla obydwu wariantów.

10. Oddziaływanie na dobra materialne

- -

Bez  względu  na  technologię
działalność  instalacji  nie  będzie
naruszała  dóbr  materialnych  osób
fizycznych.

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

- -

Nie  przewiduje  się,  aby  wariant
proponowany  przez  wnioskodawcę
oraz  racjonalny  wariant
alternatywny  wpływały  na  zabytki
i krajobraz  kulturowy zlokalizowany
w najbliższym  otoczeniu
omawianego przedsięwzięcia. Teren
przedsięwzięcia  znajduje  się
w strefie  ochrony  konserwatorskiej
i wymaga  uzyskania  zgody
Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony
Zabytków  po  otrzymaniu  decyzji
środowiskowej. 

12. Wzajemne  oddziaływanie  między
elementami

- -

Obydwa  warianty  generują  takie
samo  oddziaływanie  między
poszczególnymi  elementami
środowiska.  Oddziaływanie  to
zostało  przedstawione  w  rozdziale
10.2.13  
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9.2. Oddziaływanie transgraniczne

Lokalizację inwestycji na tle granic państwa przedstawia ilustracja nr 1.

Planowane przedsięwzięcie położone jest w mieście Limanowa, w województwie małopolskim i jest

oddalone od najbliższej granicy państwa ze Słowacją o ok. 40 km. Ze względu na lokalizację przedmiotowej

inwestycji  w  znacznej  odległości  od  granic  państwa,  nie  przewiduje  się  możliwości  występowania

transgranicznych  oddziaływań.  Dla  planowanego  przedsięwzięcia  nie  zachodzi  zatem  potrzeba

przeprowadzania procedury OOŚ z udziałem krajów sąsiednich zgodnie .

10. UZASADNIENIE  WYBORU  PROPONOWANEGO  PRZEZ  WNIOSKODAWCĘ  WARIANTU

ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

10.1. FAZA REALIZACJI

10.1.1. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne

  Podczas realizacji przedsięwzięcia nie będą wykonywane roboty ziemne. Całość prac związanych

z inwestycją będzie się wiązać się z montażem nowych urządzeń. 
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Występująca wtórna emisja  pyłu związana będzie jedynie z  krótkotrwałym, wzmożonym ruchem

pojazdów mechanicznych.

Środki  transportu oraz samochody dostawcze biorące udział  w fazie realizacji,  a także maszyny

i urządzenia  wykorzystywane  podczas  montażu  określonych  urządzeń,  będą  dodatkowym  źródłem

zanieczyszczeń  powstających  w  wyniku  spalania  paliw,  powodując  emisję  takich  zanieczyszczeń  jak

dwutlenek  azotu,  dwutlenek  siarki,  pył  PM10  i PM2,5,  tlenek  węgla,  węglowodory  alifatyczne  oraz

węglowodory aromatyczne (w tym benzo(a)piren), benzen oraz metale ciężkie.

Zanieczyszczenia będą emitowane na małej wysokości z ograniczonym ich rozprzestrzenianiem.

Emisja  powodowanych zanieczyszczeń związanych z transportem i pracami pomocniczymi będzie  miała

charakter lokalny, związany z miejscem powstawania (teren prac związanych z inwestycją). Ze względu na

krótkotrwały charakter prac, wpływ zanieczyszczeń na otoczenie będzie ograniczony.

Biorąc  pod  uwagę  zakres  prac  związanych  z  fazą  realizacji,  stwierdza  się,  iż  oddziaływanie

przedsięwzięcia na tym etapie nie będzie stanowiło uciążliwości dla powietrza oraz nie spowoduje  zmian

istniejącego tła zanieczyszczeń. Ze względu na lokalny charakter oddziaływań prace montażowe nie będą

również stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców czy też osób przebywających na

terenie zakładu.

10.1.2. Oddziaływanie na klimat akustyczny

Głównym źródłem hałasu podczas realizacji inwestycji będzie:

• praca silników pojazdów transportujących elementy instalacji, 

• praca urządzeń i maszyn wykorzystywanych do prac konstrukcyjnych i montażowych (podnośniki,

wiertarki udarowe, młoty pneumatyczne, piły, szlifierki, sprzęt spawalniczy, itp.),

Poziom  dźwięku  spowodowany  pracą  maszyn  i  urządzeń  technicznych  może  spowodować

krótkoterminowe  uciążliwości  akustyczne  na  terenie  przyległym  do  terenu  prowadzenia  prac.  Według

informacji uzyskanych od Inwestora baza maszyn, narzędzi i urządzeń w trakcie etapu realizacji inwestycji

będzie zlokalizowana na własnym terenie.

Zmiana klimatu akustycznego będzie miała charakter czasowy (na czas prowadzenia robót), nie

kumulujący się w środowisku i lokalizujący się wokół instalacji. Inwestor powinien zadbać, by sprzęt używany

na etapie realizacji były technicznie sprawny (przez co hałas mechanizmów jest zminimalizowany) oraz nie

powinien prowadzić robót generujących znaczną uciążliwość pod względem hałasu w godzinach nocnych.

Zakres  prac  jak  i  technologia  montażu  są  typowe  i  nie  wnoszą  zagrożeń  do  środowiska

przyrodniczego i środowiska przebywania ludzi.

 Biorąc  pod  uwagę,  iż  zakład położony jest  w przemysłowej  części  miasta  w otoczeniu  innych

zakładów oraz  fakt,  że  w  najbliższym otoczeniu  zakładu  nie  znajdują  się  żadne  tereny  chronione  pod

względem akustycznym  (najbliższe  tereny  chronione  położone  są  w  odległości  ok.  180  m  w  kierunku

zachodnim,  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  oraz  w  odległości  ok  140  m  w  kierunku

wschodnim,  tereny mieszkaniowo usługowe) można stwierdzić że etap realizacji  nie będzie powodował

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na analizowanym terenie.
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10.1.3. Oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe

 Budowa  instalacji  nie  będzie  miała  bezpośredniego  wpływu  na  wody  powierzchniowe,  ani

podziemne,  ze  względu  na  brak  bezpośredniego  poboru  wód  powierzchniowych  lub  podziemnych,

nieodprowadzanie ścieków do wód ani do ziemi oraz brak wykonywania prac związanych z usunięciem

wierzchniej warstwy ochronnej wód podziemnych (np. wykonywanie wykopów pod fundamenty).

Niemniej  jednak należy zwrócić  szczególną uwagę na to,  by wszystkie  roboty były  prowadzone

z należytą  starannością.  Zaplecze  budowy  powinno  znajdować  się  na  utwardzonym  podłożu.  Należy

pilnować  by  wszystkie  pojazdy  były  sprawne  technicznie.  Paliwa,  oleje,  smary,  i  inne  substancje

niebezpieczne  muszą  być  przechowywane  w  szczelnych,  zamkniętych  pojemnikach.  Należy  zwrócić

szczególną  uwagę,  aby  prace  realizacyjne  prowadzone  były  według  założonego  planu  budowy

i przestrzegana była kultura robót budowlanych.

Należy  zaznaczyć,  że  prowadzenie  prac  budowlanych  i  montażowych  w  fazie  realizacji  będzie

działaniem krótkotrwałym (ok. 5 dni) i nie stanowiącym zagrożenia dla środowiska wodnego, dlatego nie

przewiduje się potrzeby przeprowadzenia dodatkowych działań zapobiegawczych.

10.1.4. Wpływ na środowisko gospodarki odpadami

 Biorąc pod uwagę zakres prac konstrukcyjno-montażowych na etapie realizacji powstanie niewielki

ładunek odpadów charakterystycznych dla tego typu prac. Rodzaje i ilości odpadów, które przewiduje się,

iż mogą powstać w trakcje realizacji inwestycji zestawiono w tabeli nr  10.

Tabela nr 10. Rodzaje odpadów, które mogą zostać wytworzone w tracie realizacji inwestycji.

L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu
Szacunkowa ilość

odpadów [Mg]

5. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 2

6. Opakowania z drewna 15 01 03 1

7. Tworzywa sztuczne 17 02 03 1

8. Żelazo i stal 17 04 05 2

Etap  realizacji  nie  wiąże  się  z  powstawaniem  odpadowych  mas  ziemnych,  gdyż  nie  będzie

konieczne wykonywanie wykopów ziemnych w związku z montażem instalacji. 

Odpady powstające podczas fazy realizacji, wyszczególnione powyżej w tabeli nr 10, mogą wystąpić

w ilościach  oszacowanych.  Jednakże  należy  zaznaczyć,  iż  część  z  nich  może  wystąpić  w ilościach

mniejszych/większych  bądź  nie  wystąpić  wcale.  Wykonawca  prac  montażowych  (inwestor  lub  podmiot

wykonujący usługę) będzie zobowiązany, jako wytwórca do zagospodarowania wytworzonych przez siebie

odpadów i przekazania ich odpowiednim podmiotom zgodnie z art. 27 obowiązującej ustawy  o odpadach

(tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 701). 

Ze  względu  na  charakter  wytwarzanych  na  tym  etapie  odpadów,  jak  i  ich  niewielkie  ilości  nie

przewiduje  się  możliwości  wystąpienia  negatywnego  oddziaływania  na  środowisko  związanego

z gospodarką odpadami. Ze względu na odpowiednie prowadzenie gospodarki odpadami, zapewnienie im

odpowiednich miejsc magazynowania nie zajdzie możliwość przedostania się tych odpadów do środowiska.
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10.1.5. Wpływ na środowisko danych technologii

Etap realizacji inwestycji związany będzie jedynie z montażem urządzeń wchodzących w skład linii

technologicznej.  Ze względu  na  zakres  prac nie  przewiduje  się  możliwości  występowania  negatywnego

wpływu na środowisko.

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

Oddziaływanie na ludzi, faunę, florę oraz grzyby w fazie realizacji inwestycji będzie związane głównie

z emisją zanieczyszczeniem  do  powietrza  oraz  emisją  hałasu.  Pogorszenie  warunków  w zakresie

wzmożonej emisji hałasu, niewielkiej wtórnej emisji pyłów i spalin do atmosfery będzie mieć jednak charakter

czasowy i ustąpi wraz z zakończeniem prac konstrukcyjno-montażowych.

Realizacji planowanej inwestycji będzie prowadzona na ogrodzonym terenie Zakładu, a sam teren

budowy  będzie  zamknięty  dla  osób  postronnych.  Wszelkie  prace  wykonywane  będą  przez  osoby

wykwalifikowane.  Wykonawca w okresie będzie w pełni  odpowiedzialny za przebieg robót w tym za ich

bezpieczeństwo z uwzględnieniem odpowiednich przepisów BHP oraz zapewnienie niezbędnych środków

medycznych i higieny osobistej w zakresie wynikającym z właściwych przepisów.

Operatorzy  maszyn  i  sprzętu  pracującego  przy  realizacji  inwestycji  winni  legitymować  się

odpowiednimi  świadectwami  kwalifikacyjnymi,  uprawnieniami  do  pracy  i  obsługi.  Na  terenie  inwestycji

pracownicy powinni mieć dostęp do aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących:

• wykonywanie prac związanych z zagrożeniami wypadkami lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

• udzielania pierwszej pomocy.

Materiały udostępnione pracownikom powinny określać również czynności związane z wykonaniem

danej  pracy,  tj:  zadania  do  wykonania  przed  jej  rozpoczęciem,  zasady  i  sposoby  bezpiecznego  jej

wykonywania, czynności do wykonania po jej zakończeniu. Istotne jest też poinformowanie pracowników

o zasadach postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla ich życia lub zdrowia.

Emisja zanieczyszczeń etapu realizacji nie wpłynie na faunę, florę oraz grzyby ze względu na to, iż

teren przewidziany pod inwestycję jest pozbawiony wartości przyrodniczych,  a oddziaływanie nie będzie

wychodziło  poza  teren  Zakładu.  Realizacja  przedmiotowej  inwestycji  nie  wpłynie  na  zmniejszenie  oraz

przekształcenie istniejących terenów zielonych. Teren zakładu, jak i jego najbliższe otoczenie nie stanowi

atrakcyjnych siedlisk.

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

z dnia  16  kwietnia  2004  o  ochronie  przyrody  w  tym  na  cele  i  przedmiot  ochrony

obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu w fazie realizacji przedsięwzięcia nie spowodują

zaburzeń struktury i funkcji siedlisk przyrodniczych, nie doprowadzą do ich fizycznego zniszczenia oraz nie

będą miały bezpośredniego wpływu na procesy ekologiczne w nich zachodzące. Areał siedlisk nie ulegnie

zmianie.  Realizacja  inwestycji  nie  będzie  zagrażać  bytowaniu  zwierząt  chronionych.  Nie  dojdzie  do
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naruszenia integralności Obszaru Natura 2000. Inwestycja w fazie realizacji  w żaden sposób nie będzie

negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, hydrologię, rzeźbę oraz krajobraz rezerwatu przyrody.

Najbliższe  tereny chronione  to  Południowomałopolski  Obszar  Chronionego Krajobrazu,  oddalony

o ok.  0,77  km,  NATURA 2000  Specjalny  Obszar  Ochrony  „Ostoje  Nietoperzy  Beskidu  Wyspowego”,

oddalony o ok. 1,1 km oraz NATURA 2000 Specjalny Obszar Ochrony „Łososina”, oddalony o ok. 1,2 km

Przedmiotowa inwestycja w fazie realizacji  w żaden sposób nie będzie negatywnie oddziaływać na w/w

obszary ochrony.

Z uwagi na to, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest położone w obrębie istniejących korytarzy

ekologicznych, to jego realizacja nie będzie również oddziaływać na ciągłość tych obszarów.

10.1.8. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi

Zakres prac podczas realizacji inwestycji nie spowoduje ingerencji w powierzchnię gruntową. Etap

ten będzie polegał jedynie na montażu nowych i adaptacji istniejących urządzeń naziemnych. Ze względu na

to, iż prace będą prowadzone na terenie Zakładu, który jest w całości zagospodarowany, oddziaływanie na

powierzchnię ziemi będzie typowe dla prac przygotowawczych terenu do budowy, dlatego przy prawidłowym

prowadzeniu robót i odpowiednim nadzorze nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska.

10.1.9. Oddziaływanie na klimat i krajobraz

Głównym czynnikiem, który potencjalnie mógłby wpłynąć na pogorszenie stanu klimatu lokalnego

w rejonie inwestycji wynikającym z jej realizacji jest emisja zanieczyszczeń do powietrza. Mając na uwadze

zakres  prowadzonych  prac,  ich  charakter  oraz  wielkość  emisji  nimi  spowodowanej  (głównie  emisja

z związana z ruchem pojazdów oraz niewielka wtórna emisja pyłów),  można stwierdzić iż nie będą one

źródłem emisji na tyle znaczących, aby mogły wpłynąć w istotny sposób na lokalny klimat.

Realizacja  przedsięwzięcia  będzie  prowadzona  na  terenie  istniejącego  zakładu  produkcyjnego.

Zakład  znajduje  się  w  strefie  przemysłowej.  Zatem  jego  otoczenie  tworzy  krajobraz  przemysłowy

(industrialny).  Estetykę  terenu  Zakładu  mogą  zaburzać  nieznacznie  leżące  elementy  instalacji  przed

montażem, czy też inne materiały budowlane lub pojazdy wielkogabarytowe, jak np. dźwig. Jest to jednak

etap krótkotrwały i po zakończeniu prac montażowo-konstrukcyjnych cały teren zostanie uporządkowany. 

10.1.10. Oddziaływanie na dobra materialne

Potencjalne oddziaływania występujące na etapie realizacji inwestycji ograniczone będą do terenu

inwestycji.  Ze względu na ich lokalny charakter oraz niewielkie natężenie nie przewiduje się możliwości

wystąpienia  bezpośredniego  negatywnego  oddziaływania  na dobra  materialne,  gdyż  prowadzenie  prac

związanych  z  etapem  budowy  nie  będzie  się  przyczyniało  do  powstawania  znaczących  emisji

zanieczyszczeń do środowiska.

Opracowanie zawiera 100 stron + załączniki, stanowi całość i nie może być   Strona 61 z 100
powielane bez zgody EmiPro inaczej jak tylko w całości



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowa istniejącej wytwórni materiałów do budowy dróg o instalację do produkcji masy bitumicznej”

10.1.11. Oddziaływanie  na  zabytki  i  krajobraz  kulturowy,  objęte  istniejącą  dokumentacją,

w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków

Teren  inwestycji  leży  w  strefie  ochrony  konserwatorskiej  z  uwagi  na  zabytkowy  charakter

pozostałości budownictwa przemysłowego w rejonie limanowskim. Wiąże się to z koniecznością uzgadniania

wszelkiej działalności inwestycyjnej na tym terenie na etapie remontów i przebudowy istniejących obiektów i

urządzeń, a także zamiaru realizacji  nowych obiektów z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz

uzgadnianie projektów budowlanych remontów, przebudowy i rozbudowy oraz nowych obiektów z WUOZ.

Będzie  to  jednak  konieczne  do  przeprowadzenia  już  po  uzyskaniu  decyzji  o środowiskowych

uwarunkowaniach.

Biorąc pod uwagę, ze przedsięwzięcie będzie polegało jedynie na adaptacji istniejących urządzeń

oraz montażu nowych o podobnych gabarytach nie  stwierdza się  negatywnego wpływu na zabytki  oraz

krajobraz kulturowy. 

10.1.12. Wzajemne oddziaływanie między elementami

 Oceniane  przedsięwzięcie  w  fazie  realizacji  nie  będzie  mieć  bezpośredniego  wpływu  na

oddziaływania  pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska.  Opis  przewidywanych oddziaływań na

komponenty środowiska został ujęty w opisie powyższych rozdziałów niniejszego raportu. 

Z  punktu  widzenia  ochrony  środowiska  planowane  przedsięwzięcie  zapewnia  odpowiednie

zabezpieczenie poszczególnych komponentów środowiska naturalnego. 

10.1.13. Wpływ na środowisko prac rozbiórkowych dla przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać na środowisko

 Przed przystąpieniem do montażu instalacji do produkcji masy bitumicznej nie będzie konieczne

wykonanie prac rozbiórkowych na terenie wytwórni materiałów do budowy dróg. W związku z powyższym

niemożliwe jest by wystąpiło oddziaływanie na środowisko w związku z prowadzeniem tego typu prac.

10.2. FAZA EKSPLOATACJI

10.2.1. Oddziaływanie na stan jakości powietrza atmosferycznego

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia, przeprowadzono poniżej analizę oddziaływania instalacji  na

stan jakości powietrza atmosferycznego. Sprawdzenia dotrzymania standardów jakości powietrza dokonano

rozpatrując  istnienie  obiektów  w  fazie  eksploatacji.  Ponieważ  przedmiotowe  przedsięwzięcie  obejmuje

rozbudowę już istniejącego zakładu właściwym podejściem jest rozpatrywanie racy zakładu jako całości,

przy uwzględnieniu już istniejącej jego części. 

Przeprowadzono także analizę jakości powietrza w kierunku oddziaływania skumulowanego. W tym

przypadku, dla pełnej oceny, przyjęto powiązanie instalacji wraz z emisją komunikacyjną.

W pobliżu emitorów, w odległości mniejszej niż 10-krotność najwyższego emitora nie znajdują się

wyższe  niż  parterowe  budynki  mieszkalne,  biurowe,  budynki  żłobków,  przedszkoli,  szkół,  szpitali

i sanatoriów, w związku z tym zgodnie z metodyką referencyjną wg rozporządzenia Ministra Środowiska
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z dnia  26  stycznia  2010  r.  w  sprawie  wartości  odniesienia  dla  niektórych  substancji  w  powietrzu

(Dz. U. Nr 16, poz. 87), nie ma konieczności sprawdzania czy budynki te nie są narażone na przekroczenia

wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

Obliczenia przewidywanego poziomu stężeń dla substancji w powietrzu oraz rozprzestrzeniania się

emitowanych  gazów  i  pyłów  ze  źródeł  występujących  na  terenie  zakładu,  przygotowano  w  oparciu

o obowiązujące  aktualnie  wymagania  i  przepisy  prawne.  Wszystkie  obliczenia  zostały  wykonane

z uwzględnieniem  referencyjnych  metodyk  modelowania  za  pomocą  licencjonowanej  wersji  pakietu

oprogramowania „OPERAT FB”, zgodnie z metodyką zawartą w załączniku nr 3 do rozporządzenia z dnia

26 stycznia 2010 r.  w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r.

Nr 16, poz.87).

W obliczeniach tych uwzględniono:

• dopuszczalne poziomy substancji oraz wartości odniesienia,

• aktualny stan jakości powietrza w rejonie analizowanej instalacji (tło substancji w powietrzu),

• dane meteorologiczne oraz różę wiatrów dla analizowanego obszaru,

• aerodynamiczną szorstkość terenu,

• parametry i współrzędne emitorów zgodnie z przyjętymi założeniami i planem sytuacyjnym

• teoretycznie wyliczoną emisje zanieczyszczeń.

Otrzymane wyniki z przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji na stan jakości powietrza w rejonie jej

lokalizacji opisano szczegółowo w poniższych rozdziałach.

10.2.1.1. Warunki dopuszczalne wielkości emisji

Obowiązujące przepisy prawne w zakresie ochrony powietrza obligują do zapewnienia jak najlepszej

jego  jakości.  Zatem  praca  każdej  instalacji  musi  być  tak  prowadzona,  aby  poziomy  stężeń  substancji

w powietrzu utrzymywane były poniżej poziomów dopuszczalnych, ustalonych dla emitowanych substancji

lub co najmniej na tych poziomach, poza terenem do którego właściciel posiada tytuł prawny. 

➢ Wartości odniesienia i dopuszczalne poziomy stężeń

W niniejszym opracowaniu dla oceny jakości  powietrza w rejonie instalacji  przyjęto odpowiednie

dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu na podstawie załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.  w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012

nr 0 poz. 1031). Dla substancji nie uwzględnionych w w/w rozporządzeniu skorzystano z załącznika nr 1 do

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

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87). 

W  obliczeniach  uwzględniono  podane  średnioroczne  wartości  stężeń  substancji  na  poziomie

określonym  przez  Regionalny  Wydział  Monitoringu  Środowiska  w  Krakowie.  Dla  pozostałych

zanieczyszczeń jako tło przyjęto 10 % wartości odniesienia danej substancji uśrednionej dla roku  (tabela

nr 11).

Uznaje  się,  że wartości  odniesienia  substancji  w powietrzu uśrednione dla  1 godziny określone

w powyższej tabeli  są dotrzymane, jeżeli  wartość ta nie jest przekraczana więcej niż przez 0,2  % czasu
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w roku  (0,274 %  dla  dwutlenku  siarki).  Wartości  odniesienia  dla  substancji  w powietrzu  ustala  się

w warunkach normalnych: temperatura 273,15 K i ciśnienie 1013,25 hPa.

Tabela nr 11. Wartości odniesienia i stężenia dyspozycyjne. 

Lp. Nazwa zanieczyszczenia Nr CAS
Wartości odniesienia Tło

Wartość
dyspozycyjna

D1 [μg/m3] Da [μg/m3] R [μg/m3] Da-R [μg/m3]

1. Dwutlenek azotu [10102-44-0] 200 40 14,0 26,0

2. Dwutlenek siarki [7446-09-5] 350 20 5,0 15,0

3. Tlenek węgla [630-08-0] 30000 - 330,0 -

4. Pył PM10 - 280 40 32,0 8,0

5. Pył PM2,5 - - 25 23,0 2,0

6. Chlorowodór [7647-01-0] 200 25 2,5 22,5

7. Fluor jako Fluorowodór [7782-41-4] 30 2 0,2 1,8

8. Rtęć [7439-97-6] 0,7 0,04 0,004 0,036

9. Kadm [7440-43-9] 0,52 0,005 0,0005 0,0045

10. Tal [7440-28-0] 1 0,13 0,013 0,117

11. Antymon [7440-36-0] 23 2 0,2 1,8

12. Arsen [7440-38-2] 0,2 0,006 0,0006 0,0054

13. Ołów [7439-92-1] 5 0,5 0,01 0,49

14. Chrom [7440-47-3] 4,6 0,4 0,04 0,36

15. Kobalt [7440-48-4] 5 0,4 0,04 0,36

16. Miedź [7440-50-8] 20 0,6 0,06 0,54

17. Mangan [7439-96-5] 9 1 0,1 0,9

18. Nikiel [7440-02-0] 0,23 0,02 0,002 0,018

19. Wanad [7440-62-2] 2,3 0,25 0,025 0,225

20. Selen [7782-49-2] 30 0,06 0,006 0,054

21. Cynk [7440-66-6] 50 3,8 0,38 4,420

22. Amoniak [7664-41-7] 400 50 5,000 45,000

23. Benzen [71-43-2] 30 5 2,000 3,000

24. Węglowodory alifatyczne - 3000 1000 100 900

25. Węglowodory aromatyczne - 1000 43 4,3 38,7

➢ Standardy emisyjne

Analizowana instalacja nie jest objęta standardami emisyjnymi zgodnie rozporządzeniem Ministra

Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji,

źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2018 r., poz. 680), które

muszą być dotrzymane zgodnie z art. 141 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska

(tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 799, ze zm.).

Eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza

terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.
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10.2.1.2. Charakterystyka miejsc powstawania emisji

Analizowanym źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wprowadzanych do powietrza

atmosferycznego w sposób zorganizowany na terenie zakładu będzie rozbudowana wytwórnia materiałów

do budowy dróg o instalację do produkcji masy bitumicznej.

Aktualnie zakład funkcjonuje w oparciu o decyzję Starosty Limanowskiego z dnia 28.10.2011 znak:

OŚ.6224.7.2011 udzielającej Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu Stanisław Tomaszek, Stronie 167,

34-604 Przyszowa pozwolenia na wprowadzanie gazów i  pyłów do powietrza z instalacji  do sortowania

i suszenia kruszywa (Załącznik nr 5.).

Zgodnie z zapisami w/w pozwolenia, aktualnie na terenie zakładu funkcjonują następujące źródła

emisji:

• Emitor E-1 (średnica 1,0 m, wysokość 10 m n.p.t.).  Emitorem odprowadzane są gazy odlotowe

pochodzące z procesu suszenia  kruszywa prowadzonego w suszarni  bębnowej.  Gazy odlotowe

odprowadzane są przy użyciu wentylatora wyciągowego o wydajności 44100 m3/h. Zanieczyszczone

powietrze poddawane jest oczyszczaniu w urządzeniu odpylającym,

• Emitor  E-2  (średnica  0,55  m,  wysokość  4,5  m  n.p.t.).  Emitor  stanowi  wylot  filtra  tkaninowego,

odprowadza  zanieczyszczone  powietrze  z  ze  zbiornika  magazynowego  o pojemności  30  m3,

w którym magazynowane są pyły odseparowane w urządzeniu odpylającym,

• Emitor  E-3  (średnica  1,0  m,  wysokość  9,0  m  n.p.t.).  Emitor  stanowi  wylot  filtra  tkaninowego,

odprowadza  zanieczyszczone  powietrze  z  ze  zbiornika  magazynowego  o pojemności  60  m3,

w którym magazynowane są pyły odseparowane w urządzeniu odpylającym,

• Emitor  E-4  (średnica  0,6  m,  wysokość  5,5  m  n.p.t.).  Emitor  stanowi  wylot  filtra  tkaninowego,

odprowadza  zanieczyszczone  powietrze  z  ze  zbiornika  magazynowego  o pojemności  60  m3,

w którym magazynowany jest cement,

• Emitor  E-5  (wymiary  0,3x0,3  m,  wysokość  4,5  m  n.p.t.).  Emitor  stanowi  wylot  wentylatora

znajdującego się na budynku magazynowym, odprowadzającego powietrze ze strefy sporządzania

i konfekcjonowania mieszanek kruszyw.

• Emitor  E-6  (wymiary  0,3x0,3  m,  wysokość  4,5  m  n.p.t.).  Emitor  stanowi  wylot  wentylatora

znajdującego się na budynku magazynowym, odprowadzającego powietrze ze strefy sporządzania

i konfekcjonowania mieszanek kruszyw

W związku  z  rozbudowa  wytwórni  materiałów do  budowy  dróg  o  instalację  do  produkcji  masy

bitumicznej powstanie nowe źródło emisji tj.:

• Emitor  E-7  (średnica  0,25  m,  wysokość  6,0  m  n.p.t.)  Emitor  stanowi  wylot  podgrzewacza

wymiennika wężownicowego służącego do podgrzewania bitumu. W podgrzewaczy spalany będzie

gaz ziemny dodatkowo dopalane będą w nim opary bitumu zasysane ze zbiorników magazynowych

(całkowicie eliminując emisję z procesów, załadunku oraz magazynowania bitumu).

• W związku ze zmianą paliwa stosowanego w procesie suszenia kruszywa z oleju opałowego na gaz

ziemny zmianie ulegną wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych oraz pyłu.

• Zmianie ulegnie również czas pracy pojazdów dostarczających surowce oraz odbierających gotowe
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produkty,  tj.:  kruszywa lub masy bitumiczne.  Podczas produkcji  kruszyw oraz mas bitumicznych

natężenie  ruchu  pojazdów  ciężarowych  wynosić  będzie  ok.  10  pojazdów  na  godzinę,  oraz

ok. 4 pojazdy osobowe na dobę. 

10.2.1.3. Obliczenia rozkładu stężeń dla analizowanego wariantu

Obliczenia  wykonano  na  obszarze  wyznaczonym  w oparciu  o  prostokątną  siatkę  obliczeniową

o współrzędnych:

oś X = (220, 660) ze skokiem na osi X = 20 m, 

oś Y = (20, 360) ze skokiem na osi Y = 20 m.

Dla niniejszego przypadku nie są wymagane obliczenia dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej,

gdyż zgodnie z metodyką w odległości mniejszej niż 10 h od emitora nie znajdują się budynki mieszkalne

wyższe niż parterowe, ani  budynki  biurowe, budynki żłobków, przedszkoli,  szkół,  szpitali  lub sanatoriów.

Najbliższa  zabudowa  chroniona  wyższa  niż  parterowa  zlokalizowana  jest  w  kierunku  wschodnim

w odległości ok 140 m od najwyższego źródła emisji.

10.2.1.3.1. Wpływ instalacji  na otoczenie

W  ramach  niniejszego  opracowania  wykonano  obliczenia  wpływu  eksploatacji  analizowanej

instalacji  na  stan  zanieczyszczenia  powietrza  wokół  jej  terenu.  W tym  celu  wzięto  pod  uwagę  emisję

zanieczyszczeń  gazowych  i  pyłowych  związaną  z  prowadzonym  procesem  technologicznym.  Analizie

poddano emisje powstające podczas produkcji kruszyw drogowych, mieszanek bitumicznych oraz związane

z produkcją emisje komunikacyjne.

10.2.1.3.1.1 Wielkość emisji z instalacji

Po  przeanalizowaniu  prowadzonego  procesu  technologicznego  z  uwzględnieniem  wszystkich

zorganizowanych i niezorganizowanych źródeł emisji występujących  na terenie zakładu.

Poniżej przedstawiono pełną charakterystykę oraz wielkości emisji przyjęto do obliczeń.

• Emitor E-1 (średnica 1,0 m, wysokość 10 m n.p.t.).  Emitorem odprowadzane są gazy odlotowe

pochodzące z procesu suszenia  kruszywa prowadzonego w suszarni  bębnowej.  Gazy odlotowe

odprowadzane są przy użyciu wentylatora wyciągowego o wydajności 44100 m3/h. Zanieczyszczone

powietrze  poddawane  jest  oczyszczaniu  w  urządzeniu  odpylającym,(dwustopniowym  systemie

odpylania,  w  skład  którego  wchodzi  zespół  cyklonów  odpylających  o  skuteczności  odpylania

ok. 80 % i odpylacz tkaninowy typ FTR – 230 o skuteczności odpylania > 99 %).

• Emitor  E-2  (średnica  0,55  m,  wysokość  4,5  m  n.p.t.).  Emitor  stanowi  wylot  filtra  tkaninowego,

odprowadza  zanieczyszczone  powietrze  z  ze  zbiornika  magazynowego  o pojemności  30  m3,

w którym magazynowane są pyły odseparowane w urządzeniu odpylającym,

• Emitor  E-3  (średnica  1,0  m,  wysokość  9,0  m  n.p.t.).  Emitor  stanowi  wylot  filtra  tkaninowego,

odprowadza  zanieczyszczone  powietrze  z  ze  zbiornika  magazynowego  o pojemności  60  m3,

w którym magazynowane są pyły odseparowane w urządzeniu odpylającym,

• Emitor  E-4  (średnica  0,6  m,  wysokość  5,5  m  n.p.t.).  Emitor  stanowi  wylot  filtra  tkaninowego,

odprowadza  zanieczyszczone  powietrze  z  ze  zbiornika  magazynowego  o pojemności  60  m3,

w którym magazynowany jest cement,
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• Emitor E-5 (wymiary 0,3x0,3 m, wysokość 4,5 m n.p.t.). Emitor stanowi wylot wentylatora znajdującego się

na  budynku  magazynowym,  odprowadzającego  powietrze  ze  strefy  sporządzania  i konfekcjonowania

mieszanek kruszyw.

• Emitor E-6 (wymiary 0,3x0,3 m, wysokość 4,5 m n.p.t.). Emitor stanowi wylot wentylatora znajdującego się

na  budynku  magazynowym,  odprowadzającego  powietrze  ze  strefy  sporządzania  i konfekcjonowania

mieszanek kruszyw

W związku z rozbudowa wytwórni materiałów do budowy dróg o instalację do produkcji masy bitumicznej

powstanie nowe źródło emisji tj.:

• Emitor  E-7 (średnica 0,25 m, wysokość 6,0 m n.p.t.)  Emitor  stanowi  wylot  podgrzewacza  wymiennika

wężownicowego  służącego  do  podgrzewania  bitumu.  W  podgrzewaczu  spalany  będzie  gaz  ziemny

dodatkowo dopalane będą w nim opary bitumu zasysane ze zbiorników magazynowych, mieszalnika masy

asfaltowej i wysypu z mieszalnika do podajnika kubełkowego,  podajnika kubełkowego transportującego

masę asfaltową zabudowanego szczelną pokrywą, zasypu masy do zbiorników, zasypów załadowczych

(wraz z systemem obudów stalowych i rolet),  całkowicie eliminując emisję z procesów, załadunku oraz

magazynowania bitumu.

• W związku ze zmianą paliwa stosowanego w procesie  suszenia  kruszywa z oleju  opałowego na gaz

ziemny zmianie ulegną wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych oraz pyłu z emitora E-1.

• Zmianie  ulegnie  również  czas  pracy  pojazdów  dostarczających  surowce  oraz  odbierających  gotowe

produkty, tj.: kruszywa lub masy bitumiczne. Podczas produkcji kruszyw oraz mas bitumicznych natężenie

ruchu pojazdów ciężarowych wynosić będzie ok. 6 pojazdów na godzinę. W obliczeniach uwzględniono

również prace ładowarki kołowej (emitor powierzchniowy P-1). Wielkość emisji komunikacyjnej została

określona w załączniku nr 15 W_A.

W analizie pominięto emisję pyłu z procesu magazynowania kruszyw na hałdach. Ze względu na naturalna

wilgotność kruszywa oraz fakt iż magazynowane są one w boksach, wtórna emisją pyłu będzie pomijalnie mała. 

Emitor E-1

Tabela nr 12.Parametry emitora E-1.

Symbol
emitora

Wysokość 
[m]

Średnica 
[m]

Prędkość gazów
[m/s]

Temperatura
gazów [oK] 

Typ emitora 
Czas pracy 

[h/rok]

E-1 10,0 1,0 ok. 15,6 ok. 413
Otwarty,
pionowy

ok. 650 h

Tabela nr 13.Wielkość emisji z emitora E-1.

Lp. Rodzaj substancji Nr CAS Wielkość emisji [kg/h] [Wielkość emisji Mg/rok]

1. Dwutlenek siarki 7446-09-5 0,056 0,0364

2. Dwutlenek azotu 10102-44-0 1,064 0,692

3. Tlenek węgla 630-08-0 0,210 0,1365

4. Dwutlenek węgla 124-38-9 1 400,0 910,0

5. Pył całkowity - 0,00035 0,000227

6. Pył PM10 - 0,00035 0,0002275

7. Pył PM2,5 - 0,00035 0,0002275

8. Fenol 108-95-2 0,00528 0,00132

9.
Węglowodory
aromatyczne

- 0,045 0,01125
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Wielkość  emisji  ze  spalania  gazu  dla  emitora  E-1  została  ustalona  na  podstawie:  czasu  pracy

instalacji, maksymalnego przyjętego zużycia gazu ziemnego wynoszącego ok. 700 m3/h oraz „wskaźników

emisji  zanieczyszczeń  ze  spalania  paliwa„  sporządzonych  przez  Krajowy  Ośrodek  Bilansowania

i Zarządzania Emisjami.

Przy  określeniu  emisji  zanieczyszczeń  z  procesu  produkcji  mas  bitumicznych  uwzględniono

wskaźniki z opracowań Zakładu Sozotechniki:

• emisja fenolu – 0,088 g/Mg wyprodukowanej masy bitumicznej,

• mieszanina węglowodorów aromatycznych – 0,752 g/Mg wyprodukowanej masy bitumicznej.

W analizie przyjęto, iż pył opuszczający suszarnie bębnową w całości będzie pyłem PM2,5.

Emitor E-2

Tabela nr 14.Parametry emitora E-2.

Symbol
emitora

Wysokość 
[m]

Średnica 
[m]

Prędkość gazów
[m/s]

Temperatura
gazów [oK] 

Typ emitora 
Czas pracy 

[h/rok]

E-2 4,5 0,55 0 ok. 293 zadaszony ok. 650 h

Tabela nr 15.Wielkość emisji z emitora E-2.

Lp. Rodzaj substancji Nr CAS Wielkość emisji [kg/h] [Wielkość emisji Mg/rok]

5. Pył całkowity - 0,0315 0,0205

6. Pył PM10 - 0,0315 0,0205

7. Pył PM2,5 - 0,01575 0,0102

Godzinową  wielkość  emisji  dla  emitora  E-2  przyjęto  zgodnie  z  obowiązującą  decyzją  Starosty

Limanowskiego z dnia 28.20.2011 r., znak OŚ.6224.7.2011 udzielającej pozwolenia na wprowadzanie gazów

i pyłów. Roczną wielkość emisji uzyskano w wyniku zwiększenia czasu pracy emitor o 250 h w skali roku. 

Emitor E-3

Tabela nr 16.Parametry emitora E-3.

Symbol
emitora

Wysokość 
[m]

Średnica 
[m]

Prędkość gazów
[m/s]

Temperatura
gazów [oK] 

Typ emitora 
Czas pracy 

[h/rok]

E-3 9,0 1,0 0 ok. 293 zadaszony ok. 650 h

Tabela nr 17.Wielkość emisji z emitora E-3.

Lp. Rodzaj substancji Nr CAS Wielkość emisji [kg/h] [Wielkość emisji Mg/rok]

5. Pył całkowity - 0,0315 0,0205

6. Pył PM10 - 0,0315 0,0205

7. Pył PM2,5 - 0,01575 0,0102

Godzinową  wielkość  emisji  dla  emitora  E-3  przyjęto  zgodnie  z  obowiązującą  decyzją  Starosty

Limanowskiego z dnia 28.20.2011 r., znak OŚ.6224.7.2011 udzielającej pozwolenia na wprowadzanie gazów

i pyłów. Roczną wielkość emisji uzyskano w wyniku zwiększenia czasu pracy emitor o 250 h w skali roku. 
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Emitor E-4

Tabela nr 18.Parametry emitora E-4.

Symbol
emitora

Wysokość 
[m]

Średnica 
[m]

Prędkość gazów
[m/s]

Temperatura
gazów [oK] 

Typ emitora 
Czas pracy 

[h/rok]

E-4 5,5 0,6 0 ok. 293 zadaszony ok. 650 h

Tabela nr 19.Wielkość emisji z emitora E-4.

Lp. Rodzaj substancji Nr CAS Wielkość emisji [kg/h] [Wielkość emisji Mg/rok]

5. Pył całkowity - 0,0315 0,0205

6. Pył PM10 - 0,0315 0,0205

7. Pył PM2,5 - 0,01575 0,0102

Godzinową  wielkość  emisji  dla  emitora  E-4  przyjęto  zgodnie  z  obowiązującą  decyzją  Starosty

Limanowskiego z dnia 28.20.2011 r., znak OŚ.6224.7.2011 udzielającej pozwolenia na wprowadzanie gazów

i pyłów. Roczną wielkość emisji uzyskano w wyniku zwiększenia czasu pracy emitor o 250 h w skali roku. 

Emitor E-5

Tabela nr 20.Parametry emitora E-5.

Symbol
emitora

Wysokość 
[m]

Średnica 
[m]

Prędkość gazów
[m/s]

Temperatura
gazów [oK] 

Typ emitora 
Czas pracy 

[h/rok]

E-5 4,5 0,3x0,3 0 ok. 293 zadaszony ok. 650 h

Tabela nr 21.Wielkość emisji z emitora E-5.

Lp. Rodzaj substancji Nr CAS Wielkość emisji [kg/h] [Wielkość emisji Mg/rok]

5. Pył całkowity - 0,0237 0,01541

6. Pył PM10 - 0,0118 0,0077

7. Pył PM2,5 - 0,009 0,0039

Godzinową  wielkość  emisji  dla  emitora  E-5  przyjęto  zgodnie  z  obowiązującą  decyzją  Starosty

Limanowskiego z dnia 28.20.2011 r., znak OŚ.6224.7.2011 udzielającej pozwolenia na wprowadzanie gazów

i pyłów. Roczną wielkość emisji uzyskano w wyniku zwiększenia czasu pracy emitor o 250 h w skali roku. 

 

Emitor E-6

Tabela nr 22.Parametry emitora E-6.

Symbol
emitora

Wysokość 
[m]

Średnica 
[m]

Prędkość gazów
[m/s]

Temperatura
gazów [oK] 

Typ emitora 
Czas pracy 

[h/rok]

E-6 4,5 0,3x0,3 0 ok. 293 zadaszony ok. 650 h

Tabela nr 23.Wielkość emisji z emitora E-6.

Lp. Rodzaj substancji Nr CAS Wielkość emisji [kg/h] [Wielkość emisji Mg/rok]

5. Pył całkowity - 0,0237 0,01541

6. Pył PM10 - 0,0118 0,0077

7. Pył PM2,5 - 0,009 0,0039
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Godzinową  wielkość  emisji  dla  emitora  E-6  przyjęto  zgodnie  z  obowiązującą  decyzją  Starosty

Limanowskiego z dnia 28.20.2011 r., znak OŚ.6224.7.2011 udzielającej pozwolenia na wprowadzanie gazów

i pyłów. Roczną wielkość emisji uzyskano w wyniku zwiększenia czasu pracy emitor o 250 h w skali roku. 

Emitor E-7

Tabela nr 24.Parametry emitora E-7.

Symbol
emitora

Wysokość 
[m]

Średnica 
[m]

Prędkość gazów
[m/s]

Temperatura
gazów [oK] 

Typ emitora 
Czas pracy 

[h/rok]

E-7 6,0 0,25 0,2 ok. 413
Pionowy,
otwarty

ok. 250 h

Tabela nr 25.Wielkość emisji z emitora E-7.

Lp. Rodzaj substancji Nr CAS Wielkość emisji [kg/h] [Wielkość emisji Mg/rok]

1. Dwutlenek siarki 7446-09-5 0,0002 0,00005

2. Dwutlenek azotu 10102-44-0 0,0046 0,00115

3. Tlenek węgla 630-08-0 0,0009 0,000225

4. Dwutlenek węgla 124-38-9 6,0 1,50000

5. Pył całkowity - 0,000002 0,000001

6. Pył PM10 - 0,000002 0,000001

7. Pył PM2,5 - 0,000002 0,000001

8. Fenol 108-95-2 0,00528 0,00132

9.
Węglowodory
aromatyczne

- 0,045 0,01125

Wielkość  emisji  ze  spalania  gazu  dla  emitora  E-7  została  ustalona  na  podstawie:  czasu  pracy

instalacji,  przyjętego  zużycia  gazu  ziemnego  wynoszącego  ok.  3  m3/h  oraz  „wskaźników  emisji

zanieczyszczeń ze spalania paliwa – kotły o nominalnej  mocy cieplnej  do 5 MW„ sporządzonych przez

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Przy  określeniu  emisji  zanieczyszczeń  z  procesu  produkcji  mas  bitumicznych  uwzględniono

wskaźniki z opracowań Zakładu Sozotechniki:

• emisja fenolu – 0,088 g/Mg wyprodukowanej masy bitumicznej,

• mieszanina węglowodorów aromatycznych – 0,752 g/Mg wyprodukowanej masy bitumicznej.

W analizie przyjęto, iż pył opuszczający podgrzewacz w całości będzie pyłem PM2,5.

Lokalizacja emitorów na planie sytuacyjnym zakładu została przedstawiono w Załącznik nr 14.. 

10.2.1.3.1.2 Przyjęte założenia i dane do obliczeń

Dane przyjęte do programu obliczeniowego OPERAT FB – parametry i wielkość emisji znajdują się

w Załącznik nr 15. W_A.
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10.2.1.3.1.3 Wyniki i analiza przeprowadzonych obliczeń

• Kryterium opadu pyłu

Wykonano obliczenia wstępne dla analizowanych emitorów w celu sprawdzenia  kryterium opadu

pyłu,  kadmu  i  ołowiu.  Na  podstawie  otrzymanych  wyników  stwierdzono,  iż nie     zachodzi konieczność

wykonania dalszych obliczeń opadu pyłu, kadmu i ołowiu.

• Zakres skrócony

Przeprowadzono  wstępne obliczenia  dla  sumy  stężeń  maksymalnych  Smm emitowanych

zanieczyszczeń, w celu sprawdzenia warunku zwalniającego z dalszych szczegółowych obliczeń:

S
mm

 ≤ 0,1 × D1

gdzie:

Smm –  najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu [μg/m3],

D1 –  wartość  odniesienia  substancji  w  powietrzu  lub  dopuszczalny  poziom  substancji  

w powietrzu, uśrednione dla jednej godziny [μg/m3].

Analizę  spełnienia  w/w  warunku  sumy  maksymalnych  stężeń  emitowanych  zanieczyszczeń

w skróconym zakresie obliczeń przedstawiono w tabeli nr 26.

Tabela nr 26. Wyniki skróconego zakresu obliczeń.

Lp. Nazwa substancji
Suma stężeń

maksymalnych Smm

[µg/m3]

Stężenie dopuszczalne
D1 [µg/m3]

Spełnienie warunku 
0,1x D1

1. Pył zawieszony PM10 55955,000 280 > 0,1•D1

2. Dwutlenek siarki 2,61 350 < 0,1•D1

3. Tlenek węgla 10,9 30 000 < 0,1•D1

4. Tlenki azotu jako NO2 137,8 200 > 0,1•D1

5. Kadm 0,000035 0,52 < 0,1•D1

6. Ołów 0,00000 5 < 0,1•D1

7. Chrom 0,00017 4,6 < 0,1•D1

8. Miedź 0,00593 20 < 0,1•D1

9. Nikiel 0,00024 0,23 < 0,1•D1

10. Amoniak 0,048 400 < 0,1•D1

11. Benzen 0,0003 30 < 0,1•D1

12. Fenol 11,540 20 > 0,1•D1

13. W. aromatyczne 98,500 1000 < 0,1•D1

14. Cynk i jego związki 0,00350 50 < 0,1•D1

15. Selen 0,00003 30 < 0,1•D1

16. W. alifatyczne 0,187 3000 < 0,1•D1

Wyniki  obliczeń  dla  zakresu  skróconego  przedstawiono  w  postaci  numerycznej  dla  każdej

z analizowanych substancji w Załącznik nr 15._B.

Wstępne obliczenia wykazały, że warunek Smm ≤ 0,1×D1 nie został spełniony dla  dwutlenku azotu,

fenolu oraz pyłu PM10. Dla tych substancji wymagane są obliczenia w pełnym zakresie.
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• Zakres pełny

Ze względu na brak spełnienia powyższego warunku dla sumy maksymalnych stężeń Smm przez

dwutlenek  azotu,  fenol  oraz  pył  PM10  przeprowadzono  dla  tych  substancji  obliczenia  rozkładu  stężeń

maksymalnych w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny w pełnym zakresie. W obliczeniach uwzględniono

również pył  PM2,5,  który ze względu na brak wartości  jednogodzinnej  poziomu dopuszczalnego dla  tej

substancji został pominięty w zakresie skróconym obliczeń. 

Uwzględniono w tym zakresie statystykę warunków meteorologicznych dla stacji meteorologicznej

w Nowym Sączu, sprawdzając, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu będzie spełniony warunek: 

Smm ≤ D1

gdzie:

Smm –  najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu [μg/m3],

D1 – wartość  odniesienia  substancji  w  powietrzu  lub  dopuszczalny  poziom  substancji

w powietrzu, uśrednione dla jednej godziny [μg/m3].

Dla analizowanego emitora obliczono także rozkład stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla

roku, sprawdzając czy spełniony jest warunek:

Sa ≤ Da – R

gdzie:

Sa  –  stężenie substancji w powietrzu uśrednione dla roku [μg/m3],

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

uśrednione dla roku [μg/m3],

R – tło substancji [μg/m3].

Zestawienie danych do obliczeń stężeń w sieci receptorów przedstawia Załącznik nr 15._C.

Pełen zakres obliczeń dla emitowanych zanieczyszczeń z instalacji, jakie wprowadzane mogą być

do atmosfery, został przedstawiony w tabeli nr 27.

Tabela nr 27. Wyniki pełnego zakresu obliczeń dla wariantu I.

Lp.
Nazwa

zanieczyszczenia

Najwyższe stężenie
maksymalne µg/m3

Maksymalna częstość
przekroczeń D1, %

Maksymalne stężenie
średnioroczne, µg/m3

Obliczone Dopuszczalne Obliczona Dopuszczalna Obliczone Da - R

1. Tlenki azotu jako NO2 29,600 200 0,00 < 0,2 0,4660 < 26

2. Fenol 11,150 20 0,00 < 0,2 0,0228 <2,25

Pył PM10 97,100 280 0,00 <0,2 0,4870 <8

3. Pył PM2,5 54,079 brak - - 0,2728 < 2

Uzyskane  wyniki  obliczeń  w  pełnym  zakresie,  w  przyjętej  sieci  receptorów  dla  pozwalają  na

stwierdzenie, iż:

• dopuszczalne  najwyższe  stężenia  maksymalne  są  dotrzymane  dla  wszystkich  analizowanych

substancji dla których określono wartości dopuszczalne,
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• dopuszczalne  wartości  maksymalnej  częstości  przekroczeń  stężenia  uśrednionego  dla  okresu

1 godziny są dotrzymane dla wszystkich analizowanych substancji, dla których określono wartości

dopuszczalne, 

• wartości maksymalnych stężeń średniorocznych dla tlenków azotu, fenolu oraz pyłu PM10 i PM2,5

nie przekraczają wartości dyspozycyjnej Da-R.

Zestawienie  wyników  szczegółowych  obliczeń  w przyjętej  sieci  receptorów  w  pełnym  zakresie

przedstawiono w postaci numerycznej i graficznej w Załącznik nr 15._D.

10.2.2. Oddziaływanie na klimat akustyczny 

  Celem niniejszej analizy jest przedstawienie zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

w zakresie emisji hałasu do środowiska.

Raport  o oddziaływaniu  projektowanej  inwestycji  na środowisko w zakresie  emisji  hałasu został

opracowany na podstawie:

• 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 (tekst

jedn. Dz. U. 2018 poz. 2081);

• ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 799 ze

zm.); 

• rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie  dopuszczalnych

poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 112);

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

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

Nr 263, poz. 2202 ze zm.);

• instrukcji nr 338 i nr 308 Instytutu Techniki Budowlanej – „Metoda określania emisji i imisji hałasu w

środowisku”, ITB Warszawa 2008 r.;

• norm PN-ISO 1996 - 1, 2, 3 oraz PN-ISO 9613-1,2;

• założeń projektowych.

10.2.2.1. Metodyka badania uciążliwości akustycznej

Metodyka badania uciążliwości hałasu emitowanego do środowiska podana została w instrukcjach

nr  308  i  nr  338  Instytutu  Techniki  Budowlanej  oraz  PIOŚ  „Metody  pomiarów  hałasu  zewnętrznego

w środowisku”, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1996, a także w PN ISO 1996-1,2,3 oraz PN-

ISO 9613-1,2.

Metodę  obliczeniową  oparto  na  zależności  między  emisją  dźwięku,  scharakteryzowaną

równoważnym poziomem mocy akustycznej  ważonej  częstotliwościowo wg krzywej  korekcyjnej  typu „A”

poszczególnych  źródeł,  a  imisją  hałasu  w  obszarze  oddziaływania,  scharakteryzowaną  równoważnym

poziomem dźwięku „A”. Równoważny poziom dźwięku „A” w miejscu obserwacji usytuowanym w odległości

r od środka pojedynczego źródła, oblicza się zgodnie z zależnością:
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    AdBLLLLLKLL pzerBAWeqiAeqri   4100 log

gdzie: 

LAWeqi - równoważny poziom mocy akustycznej,

K0       - poprawka uwzględniająca wpływ kąta przestrzennego, równa 10log(4π/Ω) [dB (A)],

LB     - poprawka uwzględniająca kierunkowe oddziaływanie,

Lr      - poprawka uwzględniająca wpływ odległości,

Le     - poprawka uwzględniająca ekranowanie,

Lz     - poprawka uwzględniająca wpływ zieleni,

Lp     - poprawka uwzględniająca pochłanianie dźwięku przez powietrze.

W  przypadku,  gdy  wykonywane  pomiary  dotyczą  poziomu  dźwięku,  oblicza  się  poziom  mocy

akustycznej według wzoru:

  AdBS
SLL mw 







0
10log

gdzie: 

Lm       - poziom dźwięku [dB (A)],

S        = 4(ab + ac + bc)(a + b + c)/(a + b + c + 2d)  [m2],

a, b, c - wymiary opisujące badane urządzenie,

S0       = 1 m2.

Dla ruchomych źródeł dźwięku emitujących hałas zależny od fazy ruchu oblicza się równoważny

poziom mocy akustycznej A zastępczego źródła hałasu (dla grupy pojazdów) - LAweqn ze wzoru:
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gdzie:

LAWeqn - równoważny poziom mocy akustycznej dla n-tego pojazdu,

LWn      - poziom mocy akustycznej dla danej opcji ruchowej [dB],

tn         - czas trwania danej operacji ruchowej,

N         - liczba operacji ruchowych w czasie T,

T         - czas oceny, dla którego oblicza się poziom równoważny.

Poziom mocy akustycznej A podczas przerwy w działaniu źródeł hałasu, przyjmuje się LAWp = 0 dB. 

Obliczenia  akustyczne  emisji  hałasu  do  środowiska  wykonano  przy  pomocy  programu

komputerowego HPZ'2001 Windows.

10.2.2.2. Akustyczna  charakterystyka  terenów  w  otoczeniu  planowanego
przedsięwzięcia

Analizowany teren leży w Limanowej przy ul. Fabrycznej 46, w północno - zachodniej części miasta,

w województwie małopolskim. Teren przewidziany pod inwestycję znajduje się na działce nr 380/50, gdzie

Inwestor prowadzi obecnie działalność gospodarczą. 
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Działka ta zlokalizowana jest w przemysłowej dzielnicy miasta, na obszarze dawnej rafinerii nafty

w Sowlinach.  Jest  to  teren  mocno  zurbanizowany,  zagospodarowany  i  przekształcony  w  wyniku

kilkudziesięcioletniej, przemysłowej działalności prowadzonej na tym terenie.

Obecnie tereny te określane są jako Limanowska Strefa Aktywności Gospodarczej.  Teren ten jest

przeznaczony pod działalność produkcyjno – usługową.

Najbliższe tereny chronione położone są w odległości  ok.  180 m w kierunku zachodnim, tereny

zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  oraz  w  odległości  ok  140  m  w  kierunku  wschodnim,  tereny

mieszkaniowo usługowe.

10.2.2.3. Wymagania dotyczące ochrony przed hałasem

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu są wyrażone wskaźnikami odpowiednio dla pory dziennej

LAeq D i  pory  nocnej  LAeq N.  Wartości  dopuszczalne  zależą  od  rodzaju  źródła  hałasu,  charakteru  terenów

narażonych na jego oddziaływanie oraz od pory doby.

Ze względu na charakter prowadzonej działalności przedmiotowy teren klasyfikowany jest jako teren

przemysłowy, dla którego dopuszczalne poziomy hałasu nie są określone.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa w stosunku do terenu inwestycji znajduje się w odległości ok.

180 m w kierunku zachodnim, znajdują się tu budynki mieszkalne zaklasyfikowane jako tereny chronione wg

punktu 2b) tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 112 ), tj. tereny zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego – tabela nr  28. oraz w odległości ok. 140 m od

inwestycji w kierunku wschodnim tereny chronione wg punktu 3.d) tabeli 1 załącznika do ww. rozporządzenia

(Tereny mieszkaniowo usługowe).

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku - wyrażone równoważnym poziomem dźwięku

A, dla wskazanych terenów wynoszą:

• w porze dziennej, tj. w godzinach 600 ÷ 2200 - 50 dB/ 55 dB,

• w porze nocnej, tj. w godzinach 2200 ÷ 600 – 40 dB/ 45 dB.

Analizowana  instalacją  pracuje  wyłącznie  w  porze  dziennej  dlatego  też  nie  analizowano  jej

oddziaływania na stan klimatu akustycznego w porze nocnej.

Prowadzący instalację w trakcie jej eksploatacji, musi zadbać by szczególnie od strony omawianych

terenów chronionych zapewnić dobre warunki akustyczne.

Dla tej grupy obiektów do oceny warunków akustycznych przyjmuje się przedział czasu odniesienia

dla pory dziennej równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym.
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Tabela nr 28. Dopuszczalne poziomy hałasu.

Lp. Przeznaczenie terenu
dzień noc

LAeq D LAeq N

1.
a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b. Tereny szpitali poza miastem

45 dB 40 dB

2.

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i 

młodzieży 1)

c. Tereny domów opieki społecznej
d. Tereny szpitali w miastach

50 dB 40 dB

3.

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego

b. Tereny zabudowy zagrodowej
c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe1)

d. Tereny mieszkaniowo usługowe

55 dB 45 dB

4. a. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców2) 55 dB 45 dB
1) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich
dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
2) Strefa  śródmiejska  miast  powyżej  100  tys.  mieszkańców  to  teren  zwartej  zabudowy  mieszkaniowej
z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują
dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys. można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli
charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych
i usługowych.

10.2.2.4. Charakterystyka źródeł hałasu

Infrastrukturę przedsięwzięcia realizowanego przez Inwestora na terenie zakładu stanowić będzie

przede  wszystkim  instalacja  do  produkcji  kruszyw  drogowych  oraz  mas  bitumicznych  TELTOMAT 100.

Analizę akustyczną wykonano dla najbardziej niekorzystnego wariantu pracy instalacji, tj, wariant produkcji

mas bitumicznych. W czasie produkcji mas bitumicznych pracują wszystkie urządzenia wchodzące w skład

przedmiotowej  instalacji.  Dla  wskazanego  przypadku  przeanalizowano  oddziaływanie  hałasu  wyłącznie

w porze  dziennej.  Dla  urządzeń  przyjęto  maksymalne  wartości  poziomów  mocy  akustycznej.

W rzeczywistości  hałas  emitowany  do środowiska  na  omawianym  terenie  powinien  być  mniejszy  od

analizowanego wariantu.

PORA DZIENNA

Do analizy emisji hałasu do środowiska związanej z eksploatacją projektowanej instalacji  w porze

dziennej przyjęto pracę następujących źródeł hałasu (dla 8 najmniej korzystnych godzin w porze dziennej):

1. źródła stacjonarne (wszechkierunkowe):

• wylot spalin z emitora E-1 o przyjętym równoważnym poziomie mocy akustycznej LWA = 75 dB. Wylot

spalin z emitora E-2 będzie odbywał się na wysokości 10 m (wysokość komina).

• Ładowarka kołowa o przyjętym równoważnym poziomie mocy akustycznej LWA = 95 dB.

2. źródła kubaturowe:

• Zespół  do produkcji  mas bitumicznych  TELTOMAT100 wraz z  elementami instalacji  emitującymi

hałas,  tj.  m.in.  suszarka  bębnowa  z  palnikiem  gazowym  wyposażonym  w  tłumik,  mieszalnik,

przenośniki taśmowe i kubełkowe, wentylatory). Według danych producenta instalacji poziom mocy

akustycznej instalacji TELTOMAT100 wynosi LA = 96 dB
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3. Źródła typu budynek 

• Budynek konfekcjonowania kruszywa o przyjętym wewnętrznym poziomie  hałasu  Lawew =  85 dB

(izolacyjność akustyczna ścian 15 dB). Wysokość budynku wynosi 6,5 m. 

4. źródła liniowe:

• 80 samochodów ciężarowych na dobę dostarczających surowce do instalacji  oraz odbierających

gotowe produkty,

• 4 samochodów osobowych należących do pracowników zakładu.

W analizie pominięto nieistotne źródła hałasu, których równoważny poziom mocy akustycznej jest

niewielki  takie jak np. wylot emitora E-2, odpowietrzniki silosów magazynowych. 

Pojazdy po terenie zakładu poruszać się będą głównie w sposób zorganizowany (po wyznaczonych

drogach), z różną częstotliwością w czasie, jedynie w porze dziennej (w godzinach od 6 do 16). Dlatego też

dla źródeł liniowych wyodrębniono i  określono drogi  dojazdowe,  drogi  powrotne oraz punkty postojowe,

a następnie  obliczono  równoważne  poziomy  mocy  akustycznej  A zastępczych  liniowych  źródeł  hałasu

według przyjętych założeń (w odniesieniu do 8 najniekorzystniejszych godzin w porze dziennej).

Samochody poruszać się będą po terenie zakładu wzdłuż przyjętych tras.

➢ samochody ciężarowe:

• jazda po terenie Zakładu z prędkością 20 km/h (5,55 m/s) – 101,5 dB (A),

• hamowanie (ok. 3 s) -111 dB (A),

• start (ok. 5 s) – 105 dB (A).

Poziom mocy akustycznej  pojazdów ciężarowych  podano według instrukcji  ITB 338 „Metody określania

emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku”.

Pojazdy  na  obszarze  zakładu  pokonywać  będą  trasę  od  bramy  wjazdowej  do wyznaczonego

miejsca rozładunku i do miejsca wyznaczonego odbioru produktów.

Dla powyższych założeń dokonano obliczeń, których wyniki przedstawiono w zbiorczej tabeli nr 29

łącznie z pozostałymi źródłami liniowymi (samochody osobowe).

➢ pojazdy osobowe:

• jazda po terenie Zakładu z prędkością 20 km/h (5,55 m/s) – 99,5 dB (A),

• hamowanie (ok. 3 s) -98 dB (A),

• start (ok. 5 s) – 100 dB (A).

Poziom mocy akustycznej pojazdów osobowych podano według instrukcji ITB 338 „Metody określania emisji

i imisji hałasu przemysłowego w środowisku”.

Samochody osobowe klientów i pracowników po wjeździe na teren Zakładu będą się zatrzymywać

na wydzielonych miejscach parkingowych zlokalizowanych przy bramie wjazdowej do Zakładu. W związku

z tym po terenie zakładu pojazdy pokonywać będą zaledwie parę metrów.

Zakłada się, że każdy pojazd wykona na trasie przejazdu manewr startu i hamowania.

Dla powyższych założeń dokonano obliczeń, których wyniki, przedstawiono w zbiorczej tabeli nr 29

łącznie z pozostałymi źródłami liniowymi (samochody ciężarowe).
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Trasy poruszania się wszystkich pojazdów po analizowanym terenie, które założono na potrzeby

obliczeń przedstawiono na ilustracji nr 21.

Tabela nr 29. Rodzaje i ilości pojazdów poruszających się po terenie zakładu w porze dziennej.

Symbol
Rodzaje pojazdów

poruszających się po danym
odcinku

Ilość pojazdów
na danym
odcinku

Długość odcinka
[m]

Poziom mocy
akustycznej zastępczego

źródła liniowego
[dB]

zl1
samochody ciężarowe 80

4,2 74,7
samochody osobowe 4

zl2 samochody ciężarowe 8 23,7 95,5

zl3
samochody ciężarowe 72

27,7 92,4
samochody osobowe 4

zl4 samochody osobowe 4 4,6 60,1

zl5 samochody ciężarowe 72 20,5 81,2

zl6 samochody ciężarowe 72 12,6 102,3

* - odcinki wg ilustracji nr 21

Obliczenia  rozprzestrzeniania  się  hałasu w środowisku przeprowadzono przy  pomocy programu

komputerowego HPZ'2001 Windows.
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Obliczenia akustyczne emisji hałasu do środowiska w fazie realizacji wykonano dla pory dziennej

w siatce obliczeniowej: x(-10, 400), y(-20,350), przy kroku co 10 m, na wysokości 1,5 m.

Specyfikacje  elementów,  dane  wejściowe  do  obliczeń,  plan  sytuacyjny  terenu  wraz

z rozmieszczeniem  źródeł  hałasu  oraz  wyniki  analizy  akustycznej  w  postaci  graficznej  przedstawiono

w Załącznik nr 16..

10.2.2.5. Wnioski z oddziaływania instalacji na klimat akustyczny

Z przeprowadzonej analizy emisji hałasu wynika, że funkcjonowanie instalacji nie będzie stanowiło

zagrożenia dla środowiska akustycznego otoczenia.

W zakresie emisji  hałasu w porze dziennej przenikającej na tereny chronione (tereny zabudowy

mieszkaniowej) wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A nie przekroczą dopuszczalnego poziomu:

◦ w porze dziennej 50 dB oraz 55 dB(A),

Zarówno  rodzaj  urządzeń,  ich  moc  akustyczna  jak  i  okres  pracy  nie  stanowią  uciążliwości  dla

znacznie  oddalonych  od  Zakładu  terenów  zabudowy  mieszkaniowej.  Uwzględnienie  dodatkowo  efektu

pochłaniania  hałasu  przez  powietrze,  grunt  oraz  otaczające  zakład  tereny  zadrzewione  praktycznie

wyeliminuje jego ewentualną uciążliwość.

W  celu  potwierdzenia  poprawności  przeprowadzonej  analizy  dokonano  porównania  wyliczeń

teoretycznych z wynikami pomiarów przeprowadzonymi na terenie zakładu przez F.P.HU. „DALAB” Dariusz

Brożek w dniu 25.03.2015 r. tabela nr 30.

Tabela nr 30. Porównanie wyników pomiarów hałasu z teoretycznymi wynikami modelowania matematycznego.

Lp. 
Wyniki otrzymane w wyniku

pomiarów[dB] 
Wyniki otrzymane w wyniki

modelowania teoretycznego [dB]

1. 73,1 73,6

2. 65,0 68,9

3. 51,4 49,3

4. 53,1 54,0

5. 54,3 50,2

Jak  pokazuje  powyższe  zestawienie  otrzymane  wyniki  teoretyczne  pokrywają  się  z wynikami

przeprowadzonych pomiarów (po uwzględnieniu ich niepewności).

10.2.3. Oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe

Eksploatacja instalacji po rozbudowie będzie wiązać się z poborem wody jedynie na cele socjalno-

bytowe. Planowany pobór wody wyniesie ok. 0,054 m3/dobę. Podczas eksploatacji  będzie wytwarzanych

ok. 0,054 m3/dobę  ścieków bytowych  oraz  ok. 3208 m3/rok  wód  opadowych  lub  roztopowych.  Nie  będą

powstawać ścieki przemysłowe. Z uwagi na charakterystykę instalacji nie będzie możliwości jednoczesnej

produkcji  materiałów  do  budowy  dróg  i  produkcji  masy  bitumicznej,  zatem  pracownicy  pracujący  przy

produkcji materiałów do budowy dróg będą również pracować przy produkcji masy bitumicznej. Oznacza to,

że  ilości  wody  na  cele  socjalne  oraz  wytwarzanych  ścieków  bytowych  nie  zmieni  się  po  rozpoczęciu

eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
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Pobór  wód  odbywać  się  będzie  z  miejskiej  sieci  wodociągowej,  więc  instalacja  nie  będzie

bezpośrednio  oddziaływać  na  zasoby  wód  podziemnych  ani  powierzchniowych,  a  tym  samym na  stan

ilościowy  Jednolitej  Części  Wód  Podziemnych  nr  150  oraz  Jednolitej  Części  Wód  Powierzchniowych

„Sowlinka”.

Ścieki z pomieszczeń socjalnych odprowadzane będą tak jak dotychczas do istniejącej  miejskiej

sieci kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe lub roztopowe będą tak jak dotychczas odprowadzane do ziemi przez system studni

chłonnych.  Przed  odprowadzeniem  będą  oczyszczane  w  separatorze  substancji  ropopochodnych

zintegrowanym z osadnikiem szlamowym i wyposażonym w przelew burzowy. Dzięki temu systemowi oraz

prowadzeniu systematycznych przeglądów podczas normalnej pracy instalacji nie stwierdza się możliwości

zanieczyszczenia wód powierzchniowych wskutek wymywania z gruntu (zanieczyszczonego substancjami

ropopochodnymi)  powodowanego  odprowadzaniem  wód  opadowych  do  studni  chłonnych.  Należy

zaznaczyć, że warunki odprowadzania wód opadowych do ziemi przez studnie chłonną są uregulowane

w osobnym pozwoleniu wodnoprawnym, w którym dokładnie przeanalizowano warunki lokalne.

Teren zakładu jest zagospodarowany tak, aby nie doszło do przedostania się zanieczyszczeń do

wód podziemnych i powierzchniowych. Również zastosowana technologia będzie zapewniała ochronę wód

powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami, głównie substancjami ropopochodnymi, które

mogłyby przedostawać się do środowiska. Opis metod zapobiegawczych został opisany w rozdziale 13.3.

Dzięki odprowadzaniu ścieków do zewnętrznej kanalizacji przedsięwzięcie nie będzie bezpośrednio

oddziaływać na wody powierzchniowe i  podziemne. Stwierdza się,  że nie dojdzie do pogorszenia stanu

jakościowego JCWPd nr 150 oraz JCWP „Sowlinka”.

10.2.4. Wpływ na środowisko gospodarki odpadami

 Na etapie eksploatacji omawianej inwestycji wygenerowany zostanie ładunek odpadów typowych

dla tego rodzaju działalności. Inwestor posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz

innych  niż  niebezpieczne  dla  istniejącego  zakładu,  udzielone  decyzją  Starosty  Limanowskiego  z  dnia

3 listopada 2011 roku znak:  OŚ.6220.5.2011 (Załącznik  nr  6.).  Rodzaje  i  ilości  odpadów,  wytworzonych

w związku z eksploatacją rozbudowanej wytwórni  będą zawierać się w tych dopuszczonych posiadanym

pozwoleniem  na  wytwarzanie  odpadów.  W  związku  z  eksploatacją  nowej  instalacji  do  produkcji  mas

bitumicznych przewiduje się, iż wytwarzane będą dodatkowo nowe rodzaje odpadów, zawierające mieszanki

bitumiczne. Tabela nr 31 przedstawia nowe rodzaje odpadów przewidzianych do wytworzenia.

Tabela nr 31. Nowe rodzaje odpadów przewidziane do wytworzenia w instalacji do produkcji masy bitumicznej

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu
Szacunkowa ilość

odpadów [Mg]

Odpady inne niż niebezpieczne

3. Bitum 05 01 07 0,3

4. Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 17 03 02 0,3
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Przy  normalnej  pracy  wytwórni  nie  przewiduje  się  powstawania  istotnych  ilości  odpadów

zawierających bituminy. Jednakże, w trakcie eksploatacji nowej instalacji może dojść do powstania odpadów

innych niż niebezpieczne, o kodach 05 01 07 oraz 17 03 02, które zostały wyszczególnione w  powyższym

wykazie. W momencie rozpoczęcia działalności instalacji po rozbudowie konieczne będzie uzyskanie zmiany

pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w celu uwzględnienia w  nim nowych rodzajów odpadów.

 Na etapie eksploatacji gospodarka odpadami prowadzona będzie w sposób zrównoważony, mający

na  celu  minimalizację  ilości  powstających  odpadów.  Wytwarzane  odpady  zbierane  będą  selektywnie

w wyznaczonych do tego, odpowiednio opisanych i zabezpieczonych pojemnikach, beczkach, pryzmach lub

silosach..  Odpady  przekazywane  będą  podmiotom  zewnętrznym  do  odpowiedniego  zagospodarowania

zgodnie  z  hierarchią  postępowania  z odpadami.  Wytwórca  odpadów  zobowiązany  będzie  również  do

prowadzeniach jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów.

Ze względu na rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w instalacji w związku z jej rozbudową oraz

zgodny  z  przepisami  prawa  sposób  dalszego  gospodarowania  nimi  nie  przewiduje  się,  aby  na  etapie

eksploatacji  mogło  wystąpić  negatywne  oddziaływanie  na  środowisko  przedmiotowego  przedsięwzięcia

spowodowane gospodarką odpadami.

10.2.5. Wpływ na środowisko danych technologii

Po zrealizowaniu inwestycji na terenie Zakładu będzie funkcjonowała instalacja mogąca pracować

w dwóch  trybach:  produkcji  kruszyw  drogowych  oraz  mas  bitumicznych.  Przy  zastosowaniu  wszelkich

mechanizmów  ochronnych,  na  podstawie  analizy  dokonanej  w  niniejszym  Raporcie,  stwierdza  się,

iż wykorzystanie  przedmiotowych  technologii  produkcji  nie  spowoduje  występowania  przekroczeń

dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń do środowiska i ty samym negatywnego wpływu na środowisko. 

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

Do głównych potencjalnych negatywnych oddziaływań przedmiotowej inwestycji na przyrodę będzie

należeć  hałas  oraz  zanieczyszczenia  powietrza.  Jednakże,  jak  wykazała  analiza  oddziaływania

projektowanej inwestycji na powietrze oraz klimat akustyczny (czyli potencjalnie zakresy, w których w tym

przypadku  możliwe  jest  największe  oddziaływanie  inwestycji  pośrednio  lub  bezpośrednio  na  organizmy

żywe)  dotrzymane  zostaną  rygorystyczne  normy  dopuszczalnej  emisji  i  imisji.  Na  podstawie

przeprowadzonej analizy, oddziaływanie na powietrze stwierdza się, iż nie będzie ono stanowiło istotnego

wpływu na stan zdrowia i życia  okolicznych mieszkańców oraz przebywających pracowników na terenie

Zakładu.

Teren instalacji będzie ogrodzony, co uniemożliwi również dostęp osób postronnych oraz zwierząt.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, eksploatacja planowanej inwestycji  nie będzie w sposób

istotny oddziaływać negatywnie na ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze.

10.2.7. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych

 Problem oddziaływania pól elektromagnetycznych nie będzie występować dla omawianego terenu,

z uwagi na brak zlokalizowania tam urządzeń i linii przesyłowych powodujących powstawanie znaczącego

promieniowania elektromagnetycznego.
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10.2.8. Oddziaływanie drgań

 Głównym źródłem drgań funkcjonującym na terenie zakładu będzie ruch pojazdów dostarczających

surowce  oraz  odbierających  gotowe  produktu,  biorąc  pod  uwagę  jego  natężenie  oraz  fakt,

iż wykorzystywane  pojazdy  będą  sprawne  techniczne  nie  przewiduję  się  znaczącego  oddziaływanie

w przedmiotowym zakresie.

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

z dnia  16  kwietnia  2004  o  ochronie  przyrody  w  tym  na  cele  i  przedmiot  ochrony

obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych

Oddziaływanie instalacji w trakcie eksploatacji w żadnym z aspektów (emisja do powietrza, emisja

hałasu,  oddziaływanie  gospodarki  odpadowej,  wpływ na  wody  powierzchniowe  i podziemne,  emisja  pól

elektromagnetycznych) nie będzie występować w obszarze, na którym ustalono formy ochrony przyrody

oraz  obszary  Natura  2000,  a  także  korytarze  ekologiczne.  Oddziaływanie  na  powierzchnię  ziemi

z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi

10.2.10. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi 

10.2.10.1. Wpływ na powierzchnię ziemi i naturalne ukształtowanie terenu

Obecny  teren  przeznaczony  pod  inwestycje  nie  zostanie  przekształcony  i  nie  zmieni  swojego

przemysłowego  przeznaczenia.  Eksploatacja  instalacji  nie  zmieni  w  znaczącym  stopniu  obecnego

przeznaczenie terenu i jego ukształtowania, ze względu, że obecnie teren ten jest utwardzony i znajdują się

na  nim  budynki  technologiczne,  jest  wykorzystywany  do  celów  przemysłowych.  Biorąc  pod  uwagę

powyższe, oraz  to, że najbliższe tereny zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

przeznaczone  są  pod  zabudowę  produkcyjną,  a  także  obecność  w najbliższym  sąsiedztwie  terenów

przemysłowych  (zarówno  samo  Przedsiębiorstwo  Usługowo-Handlowe  Tomaszek  Stanisław,  jak  i  inne

zakłady  produkcyjne)  stwierdza  się  nieznaczące  oddziaływanie  inwestycji  na  powierzchnię  ziemi  oraz

ukształtowanie terenu.

10.2.10.2. Wpływ na gleby

 Eksploatacja instalacji nie będzie wiązała się z wykorzystaniem, wytwarzaniem oraz przetwarzaniem

substancji  niebezpiecznych,  które  po  przedostaniu  się  do  gleby  mogłyby  spowodować  pogorszenie  jej

jakości,  skażenie.  Inwestor  przewidział  dodatkowo  szereg  zabezpieczeń,  procedur  postępowania  oraz

działań, które zapewnią ochronę gleb na tym terenie.

Nie przewiduje się także bezpośredniego oddziaływania planowanej inwestycji na gleby ze względu

na emisję zanieczyszczeń do powietrza. Oddziaływanie takie może być związane z emisją zanieczyszczeń

do powietrza  z instalacji  oraz pojazdów silnikowych  poruszających  na terenie  Zakładu,  które  w sposób

pośredni mogłyby wpłynąć na jakość gleb na skutek opadu pyłu na powierzchnię ziemi. Jednak zakłada się,

że przy zachowaniu rygorystycznych norm emisji i imisji dla projektowanej Inwestycji jej eksploatacja nie

będzie negatywnie w sposób istotny oddziaływać na gleby. 
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Zakład na etapie eksploatacji będzie w pełni zagospodarowany. Pojazdy na analizowanym terenie

będą poruszać się po wyznaczonych drogach wewnętrznych o utwardzonej powierzchni. Wszelkie tereny

utwardzone (w tym również place manewrowe, chodniki)  posiadać będą system kanalizacji  deszczowej.

Dzięki takim rozwiązaniom zakład ogranicza oddziaływanie na środowisko gruntowe. 

10.2.11. Oddziaływanie na klimat i krajobraz

 Realizacji i eksploatacja inwestycji nie wiąże się z poszerzeniem obszaru zajmowanego do tej pory

przez Przedsiębiorstwo, a jedynie montażu nowych urządzeń o niewielkich gabarytach w stosunku do całej

istniejącej już instalacji oraz na zmianach w technologii, które nie są związane ze zmianą wizualną instalacji.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że teren ten jest już zagospodarowany przemysłowo stwierdza się, że

przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na krajobraz.  Inwestycja wpisuje się także w strategię rozwoju

gminy,  która  przewiduje  na  tym  terenie  działalność  przemysłową.  Poprzez  tworzenie  typowych  stref

przemysłowych zostaje zachowana harmonia krajobrazu oraz ład przestrzenny.

Jak  wykazała  przedstawiona  w  niniejszym  raporcie  analiza  oddziaływania  przedsięwzięcia  na

powietrze  atmosferyczne  nie  stwierdza  się  przekroczeń  dopuszczalnych  stężeń  zanieczyszczeń  poza

terenem należącym do Inwestora, a tym samym oddziaływania na klimat.

10.2.12. Oddziaływanie na dobra materialne

  Przewidywane  oddziaływania  na  etapie  eksploatacji  inwestycji  ograniczone  będą  do  terenu

samego  zakładu.  Ze  względu  na  ich  lokalny  charakter  oraz  niewielkie  natężenie  nie  przewiduje  się

możliwości wystąpienia bezpośredniego negatywnego oddziaływania na dobra materialne.

10.2.13. Oddziaływanie  na  zabytki  i  krajobraz  kulturowy,  objęte  istniejącą  dokumentacją,

w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków

Teren inwestycji leży w strefie ochrony konserwatorskiej, poza tą strefą w promieniu kilometra od

inwestycji nie znajdują się zabytki wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków. 

Na etapie  eksploatacji  przedsięwzięcia  uzgodnione  już będą i  zrealizowane warunki  rozbudowy

instalacji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Eksploatacja instalacji nie zmieni dotychczasowego

charakteru terenu, na którym prowadzona jest już działalność przemysłowa, w związku z czym nie stwierdza

się, aby na etapie eksploatacji instalacja oddziaływała negatywnie na zabytki oraz krajobraz kulturowy.

Biorąc pod uwagę, ze przedsięwzięcie będzie polegało jedynie na adaptacji istniejących urządzeń

i montażu  nowych  o niewielkich  gabarytach  oraz  na  prowadzenie  już  na  tym  obszarze  działalności

przemysłowej nie stwierdza się negatywnego wpływu na zabytki oraz krajobraz kulturowy.  

10.2.14. Wzajemne oddziaływanie między elementami

 Przedmiotowe przedsięwzięcie w fazie eksploatacji  nie będzie mieć bezpośredniego wpływu na

oddziaływanie  pomiędzy  poszczególnymi  elementami  środowiska.  Opis  przewidywanych  oddziaływań

inwestycji na komponenty środowiska został ujęty w opisach powyższych rozdziałów niniejszego raportu.

Jak wykazała analiza oddziaływania zakładu na stan jakości powietrza atmosferycznego oraz klimat

akustyczny dotrzymane zostaną rygorystyczne normy dopuszczalnej  emisji  i  imisji.  Stwierdza się zatem,
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że eksploatacja  planowanej  inwestycji  nie  będzie  w  sposób  istotny  oddziaływać  negatywnie  na  żaden

z elementów środowiska, a co za tym idzie nie będzie mieć wpływu na negatywne oddziaływania między

tymi elementami.

Z  punktu  widzenia  ochrony  środowiska  planowane  przedsięwzięcie  zapewnia  odpowiednie

zabezpieczenie poszczególnych komponentów środowiska naturalnego, co potwierdzają przeprowadzone

analizy.

10.3. FAZA LIKWIDACJI

 Nie  przewiduje  się  zakończenia  eksploatacji  dla  planowanej  inwestycji  w  najbliższym  czasie.

W sytuacji,  gdy funkcjonalność  instalacji  nie  pozwoli  na  jej  dalsze  eksploatowanie  lub  zostanie  podjęta

decyzja o zamknięciu instalacji, wówczas jej likwidacja będzie musiała przebiegać zgodnie z obowiązującymi

w tym czasie wymogami ochrony środowiska, być poprzedzona wnikliwą analizą techniczną, wykonaniem

specjalistycznej dokumentacji oraz uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych i zezwoleń. 

Zakłada się, że w przypadku likwidacji  inwestycji  przeprowadzone działania i  związane z nimi

emisje będą podobne jak na etapie realizacji. Faza likwidacji  będzie  polegać na rozbiórce elementów

wytwórni. Znajdujące się na terenie firmy zostaną przekazane uprawnionym podmiotom zewnętrznym celem

ich  dalszego odzysku/unieszkodliwienia.  Zdemontowane  zostaną  elementy  instalacji  oraz  urządzenia

towarzyszące.  Trudno jest przewidzieć, jakie odpady i w jakiej ilości mogłyby powstać w sytuacji rozbiórki

instalacji oraz obiektów jej towarzyszących. Stwierdzić można jedynie, iż w fazie likwidacji przedsięwzięcia

wytwarzane będą odpady pod względem składu podobne do odpadów powstających na etapie realizacji

całego przedsięwzięcia, z pewnym udziałem odpadów technologicznych oraz materiałów eksploatacyjnych.

11. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

  Podstawowym celem sporządzonego raportu oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na

środowisko jest wskazanie w jaki sposób realizacja planowanego przedsięwzięcia przekształci środowisko

i w jakim stopniu naruszy jego zasoby.

W  celu  przedstawienia  oceny  przekształceń  środowiska  wynikających  z  planowanego

przeznaczenia  terenu  oparto  się  na  identyfikacji  głównych  rodzajów  oddziaływań  związanych

z przedsięwzięciem,  na  określeniu  warunków  środowiskowych  na  danym  terenie  oraz  na identyfikacji

skutków realizacji przedsięwzięcia, które powinny być uwzględnione w ocenie.

Analizę oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko przeprowadzono za pomocą metod

prognostycznych, opierając się na modelach symulacyjnych i opisowych.

Obliczenia przewidywanego poziomu stężeń dla substancji w powietrzu oraz rozprzestrzeniania się

emitowanych gazów i pyłów z instalacji  na znajdujących się na terenie Zakładu przygotowano w oparciu

o obowiązujące  aktualnie  wymagania  i  przepisy  prawne.  Wszystkie  obliczenia  zostały  wykonane

z uwzględnieniem  referencyjnych  metodyk  modelowania  za  pomocą  licencjonowanej  wersji  pakietu
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oprogramowania „OPERAT FB”, zgodnie z metodyką zawartą w załączniku nr 3 do rozporządzenia z dnia

26 stycznia 2010 r.  w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji  w powietrzu  (Dz. U. Nr 16,

poz. 87). Obliczenia wielkości emisji  pochodzącej z ruchu samochodów na terenie planowanej inwestycji

wykonano  z wykorzystaniem  modułu  obliczeniowego  „Samochody  v.  Corinair”,  który  współpracuje

z pakietem programu „OPERAT FB”.  Moduł  ten oparty jest  o metodykę „EMEP/Corinair  Group 7:  Road

transport”, wykorzystywaną m.in. w programie COPERT IV. Emisja z emitorów liniowych liczona jest metodą

wprowadzania zastępczego emitora punktowego.

Obliczenia  poziomu  hałasu  i  jego  rozprzestrzeniania  zostały  wykonane  zgodnie  z Instrukcją

338/2003  Zakładu  Akustyki  Instytutu  Techniki  Budowlanej  -  ”Metoda  określania  emisji  i imisji  hałasu

przemysłowego  w  środowisku”,  przy  zastosowaniu  programu  komputerowego  HPZ’2001.  Obliczenia

wykonano w celu  określenia,  czy eksploatacja  obiektu  nie  będzie  stanowiła  źródła  ponadnormatywnych

oddziaływań  akustycznych  i  nie  będzie  powodowała  przekroczeń  dopuszczalnych  poziomów hałasu  na

terenach podlegających ochronie akustycznej określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia

14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz. U. 2014

poz. 112) dla pory dnia i pory nocy dla terenów zabudowy terenów chronionych pod względem akustycznym.

Prognoza wytwarzania odpadów, zapotrzebowania na wodę oraz wytwarzania ścieków z instalacji

sporządzona  została  na  podstawie  danych  projektowych  uzyskanych  od  Inwestora,  obliczeń  własnych

i dostępnych danych technologicznych dla instalacji.

Przy wykonywaniu niniejszego raportu  o  oddziaływaniu  na środowisku,  bazowano na krajowych

i unijnych przepisach prawnych.  Ponadto wykorzystano przekazane przez Inwestora materiały,  dostępną

literaturę  techniczną,  informacje  technologiczne,  dokumenty  strategiczne,  materiały  kartograficzne,

informacje o środowisku przekazane przez GIOŚ, korzystano także z doświadczenia projektantów.

Ocenę  informacji  uzyskanych  na  temat  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia

na środowisko  oraz  zasoby  ludzkie  przedstawiono  w  postaci  matryc,  wskazując  jaki  rodzaj

oddziaływania będzie istotny dla fazy realizacji, eksploatacji i likwidacji omawianego przedsięwzięcia.

12. OPIS  PRZEWIDYWANYCH  ZNACZĄCYCH  ODDZIAŁYWAŃ  PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA  NA  ŚRODOWISKO,  OBEJMUJĄCY  BEZPOŚREDNIE,  POŚREDNIE,
WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I  CHWILOWE
ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCE  Z  ISTNIENIA  PRZEDSIĘWZIĘCIA,
WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA I EMISJI

Opis  przewidywanych  znaczących  oddziaływań  planowanego  przedsięwzięcia  na środowisko

przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym Załącznik nr 17.

W  matrycy  oddziaływań  rozpatrywano  oddziaływania  korzystne  i  niekorzystne.  Oszacowano

potencjalne oddziaływania jako:

• L – lokalne,

• R – regionalne,

• Z – oddziaływanie znaczące,

• NZ – oddziaływanie nieznaczne,

• NO – nieodwracalne,
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• D – długotrwałe,

• K – krótkotrwałe,

• OD – odwracalne.

Ocenę występowania oddziaływania oznaczono jako:

• (+) – oddziaływanie występujące,

• (–) – brak oddziaływania,

• O – oddziaływanie pomijalnie małe.

Przedstawiono wyniki oszacowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia wynikającego z:

• realizacji przedsięwzięcia - tabela nr 1 w załączniku,

• eksploatacji przedsięwzięcia - tabela nr 2 w załączniku,

• likwidacji przedsięwzięcia - tabela nr 3 w załączniku,

Na podstawie przeprowadzonej analizy wariantu zaproponowanego przez Inwestora stwierdzono, że

planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na zdrowie i życie ludzi, a na stan środowiska, przy

zastosowaniu metod ochronnych, założeń projektowych i  monitoringu wpłynie w sposób nieznaczący.

Ładunki emisyjne zostały ocenione jako mieszczące się w normach chroniących środowisko.

Zmianie nie ulegnie dotychczasowy stan ukształtowania terenu, gdyż teren przedsięwzięcia jest

już  obszarem  zagospodarowanym.  Oddziaływania  niekorzystne  związane  z  pracami  montażowymi,

szczególnie  związane  z emisją  hałasu  do  środowiska  oraz  wtórną  emisją  pyłu,  czy  emisją  spalin

z transportu będą krótkoterminowe.

Nie  stwierdza  się  wystąpienia  jakichkolwiek  oddziaływań  (zarówno  pozytywnych  jak

i negatywnych) w stosunku do chronionych obiektów kulturowych z powodu istnienia przedsięwzięcia.

Brak  jest  również  zagrożeń  bezpośrednich  czy  pośrednich  w  odniesieniu  do  obszarów

chronionych i obszarów NATURA 2000. Teren, na którym będzie znajdować się instalacja, nie  znajduje

się na szlaku migracyjnym zwierząt. Jedynie podczas realizacji nastąpi znikoma ingerencja na przyrodę

ożywioną. 

13. OPIS  PRZEWIDYWANYCH  DZIAŁAŃ  MAJĄCYCH  NA  CELU  UNIKANIE  ZAPOBIEGANIE,

OGRANICZANIE  LUB  KOMPENSACJĘ  PRZYRODNICZĄ  NEGATYWNYCH  ODDZIAŁYWAŃ  NA

ŚRODOWISKO,  W SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W

ART.  6  UST.  1  Z  DNIA 16  KWIETNIA 2004  R.  O  OCHRONIE  PRZYRODY  W  TYM  NA CELE

I PRZEDMIOT  OCHRONY  OBSZARU  NATURA  2000,  ORAZ  CIĄGŁOŚĆ  ŁĄCZĄCYCH  JE

KORYTARZ EKOLOGICZNYCH, WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI

13.1. Metody ochrony powietrza

W  przypadku  przedmiotowego  zakładu  przeważająca  część  emisji  ma  charakter  emisji

zorganizowanej w związku. W celu jej ograniczenia inwestor przewidział zastosowanie szeregu rozwiązań

orz  urządzeń  mających  na  celu  ograniczenie  wielkości  emisji,  min,  filtry  workowe,  filtr  węglowy  oraz

instalacje odciągające powietrze zanieczyszczone oparami bitumu kierujące je do dopalenia. Jak pokazały

wyniki  modelowania  matematycznego  rozprzestrzeniania  się  zanieczyszczeń  w  powietrzu,  na  terenach

sąsiadujących z zakładem standardy jakości powietrza zostaną dotrzymane.
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13.2. Metody ochrony przed nadmiernym hałasem

Urządzenia  emitujące  hałasu  o  dużym natężeniu  dźwięku  powinny  być  poddawane  regularnym

przeglądom i kontrolom. Do środków zapobiegawczych, które można zastosować na analizowanym terenie

w celu eliminowania bądź minimalizowania skutków hałasu, należą m. in.:

• regularne sprawdzanie poziomu hałasu,

• regularne wykonywanie przeglądów stanu technicznego urządzeń pracujących na terenie zakładu,

• przy zakupie nowych urządzeń - wybieranie urządzeń o możliwie jak najniższym poziomie hałasu,

• stosowanie  pochłaniaczy  dźwięku  i  wykonanie  obudowy  źródeł  dźwięku  tam  gdzie  są  one

wskazane, o ile pozwala na to proces i technologia.

Dodatkowo  urządzenia  emitujące  hałasu  o  dużym  natężeniu  dźwięku  powinny  być  poddawane

regularnym przeglądom i kontrolom

13.3. Metody ochrony wód powierzchniowych i podziemnych

Etap realizacji

Inwestor zastosuje następujące rozwiązania chroniące środowisko wodne:

• podczas  eksploatacji  sprzętu  montażowo-budowlanego  nie  przewiduje  się  podejmowania  prac

remontowych ani konserwacyjnych, takich jak np. wymiana oleju na terenie budowy, które mogłyby

doprowadzić do skażenia wód podziemnych lub powierzchniowych,

• w trakcie  realizacji  inwestycji  nie  będą powstawały  ścieki  przemysłowe,  a  podczyszczone wody

opadowe z terenu inwestycji odprowadzane będą istniejącą kanalizacją deszczową przez studzienki

kanalizacyjne do urządzeń oczyszczających i dalej poprzez trzy studnie chłonne do ziemi, zgodnie

z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym,

• ścieki  bytowe wytwarzane przez osoby realizujące inwestycję odprowadzane będą do istniejącej

sieci kanalizacji sanitarnej.

Etap eksploatacji

• odprowadzanie  wód  z  terenu  przedsięwzięcia  na  podstawie  posiadanego  pozwolenia

wodnoprawnego (decyzja z dnia 02.10.2018 roku, znak: KR.ZUZ.3.421.612.2018.TB, wydana przez

Dyrektora  Zarządu  Zlewni  w  Nowym  Sączu)  na  wprowadzanie  do  ziemi  poprzez  trzy  studnie

chłonne oczyszczonych wód opadowych z terenu wytwórni materiałów do budowy dróg – sortowni

i suszarni  kruszyw zlokalizowanej  na działce ew.  nr 380/50 o powierzchni rzeczywistej  0,49 ha.

Wody  opadowe  i  roztopowe  pochodzące  z  terenu  zakładu  wprowadzane  są  przez  studzienki

kanalizacyjne  do  urządzeń  oczyszczających  i  dalej  poprzez  studnie  chłonne  do  ziemi.  Przed

wprowadzeniem  zanieczyszczonych  wód  opadowych  do  odbiornika  umieszczono  separator

wyposażony w filtr koalescencyjny. Separatory tego typu wyposażone są w urządzenie samoczynnie

zamykające odpływ w przypadku, gdy ilość odseparowanych substancji ropopochodnych przekroczy

dopuszczalną wielkość (pojemność magazynowania) oraz materiał koalescencyjny, składający się

poliamidowej  siatki,  rozpiętej  na  ramie  stalowej.  Cząstki  oleju  trafiają  na  włókna  poliamidowe

(adsorbcja), gdzie łączą się w coraz większe drobiny (koalescencja) i w wyniku zjawiska grawitacji
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migrują  na  powierzchnię,  tworząc  oleistą  zawiesinę.  Zastosowanie  materiału  koalescencyjnego

wydatnie przyspiesza proces oddzielania substancji  ropopochodnych, oraz dzięki  wychwytywaniu

najmniejszych nawet cząsteczek, radykalnie zwiększa skuteczność działania urządzenia. Separator

wyposażony  w  filtr  koalescencyjny  zapewnia  redukcję  zanieczyszczeń  zawartych

w odprowadzanych  ściekach  poniżej  wartości:  zawiesiny  ogólne  –  100,0  mg/l,  węglowodory

ropopochodne – 15,0 mg/l. Przed separatorem zaprojektowano przepływowy osadnik ilasty typu O/S

2000 o objętości czynnej 7,5 m3. Po podczyszczeniu wody opadowe odprowadzane są do ziemi

poprzez trzy studnie chłonne o średnicy 1,5 m i głębokości 2,0 m.

• zastosowanie żelbetowej szczelnej wanny, w której obecnie są umieszczone dwa zbiorniki na olej

opałowy oraz dwa planowane do adaptacji zbiorniki na bitum będące w chwili obecnej zbiornikami

na olej opałowy,

• zastąpienie  oleju  opałowego,  który mógłby się  dostać do wód podziemnych i  powierzchniowych

w czasie ewentualnej awarii, gazem ziemnym;

• okresowa kontrola stanu szczelności istniejącej żelbetowej wanny,

• ścieki bytowe wytwarzane przez pracowników odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji

sanitarnej.

13.4. Metody ochrony gleb i ziemi

 Etap realizacji

Instalacja w fazie realizacji nie będzie oddziaływać na powierzchnię ziemi i gleby ze względu na

zakres prac ograniczający się jedynie do robót montażowych.

Etap eksploatacji

Instalacja w fazie eksploatacji  nie będzie oddziaływać na powierzchnię ziemi i  gleby.  Cały teren

będzie  odpowiednio  zagospodarowany.  Pomiędzy  obiektami  są  wydzielone  drogi  techniczne  oraz  place

parkingowe  o  powierzchni  utwardzonej.  Teren  wyposażony  jest  już  w  odpowiednią  infrastrukturę

kanalizacyjną dla ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych oraz urządzenia podczyszczające

(separator koalescencyjny). Dodatkowo planowana technologia nie jest związana z wytwarzaniem ścieków

przemysłowych, które mogłyby by spowodować zanieczyszczanie gleb i ziemi.

Przeglądy techniczne własnych pojazdów również przyczynią się do redukcji negatywnego wpływu

na środowisko gruntowe.

Zmiana  technologi  w  postać  zamiany  oleju  opałowego  na  gaz  ziemny  przyczyni  się  do

wyeliminowania  zagrożenia  awarii  autocysterny  z  olejem  opałowym,  który  mógłby  się  przedostać  do

środowiska gruntowego i tym samym spowodować jego skażenie.

13.5. Metody ochrony przyrody i krajobrazu 

 Działania związane rozbudową wytwórni  materiałów do budowy dróg nie będą miały wpływu na

ochronę przyrody oraz na krajobraz terenu przedsięwzięcia. Na skutek eksploatacji instalacji nie powstanie
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negatywne oddziaływanie, które mogłoby wpłynąć na siedliska i  gatunki podlegające ochronie w ramach

obszarów  chronionych,  w tym  obszarów  Natura  2000.  Teren  zakładu  nie  koliduje  z  terenami  leśnymi

i korytarzami  ekologicznymi.  Podstawowe  oddziaływanie  na  przyrodę  mogłoby  odbywać  się  pośrednio,

poprzez  zanieczyszczenie  powietrza.  Biorąc  pod  uwagę  proponowaną  technologię  poszerzoną

o nowoczesny  system  oczyszczania  gazów,  nie  przewiduje  się  istotnego  wpływu  przedsięwzięcia  na

przyrodę i krajobraz w rejonie planowanej inwestycji.  Oddziaływanie skumulowane nowej instalacji  z już

funkcjonującymi na terenie zakładu, również nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska ze względu na

naprzemienną pracę instalacji  do produkcji  kruszywa drogowego oraz nowej instalacji do produkcji masy

bitumicznej.

14. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA,

O KTÓRYCH MOWA W ART.  143  USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 r.  - PRAWO OCHRONY

ŚRODOWISKA

Z przedstawionych  w niniejszym raporcie  założeń  projektowych  Rozbudowy istniejącej  wytwórni

materiałów  do  budowy  dróg  o  instalacje  do  produkcji  masy  bitumicznej  wynika,  że  zaproponowane

rozwiązania techniczne są rozwiązaniami spełniającymi wymagania art. 143 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 799, z późniejszymi zmianami) w zakresie:

1. Stosowania substancji o małym potencjale zagrożeń

Stwierdza się, że w czasie eksploatacji  instalacji  nie będą stosowane substancje, które mogłyby

powodować potencjalne zagrożenie dla środowiska poza magazynowaniem bitumu na potrzeby produkcji.

Bitum  będzie  magazynowany  w  zbiornikach  dwupłaszczowych  wyposażonych  w  odciąg  oparów

umieszczonych w szczelnej wannie żelbetowej.

2. Efektywnego wytwarzania oraz wykorzystania energii

Zaproponowana technologia zapewnia najkorzystniejsze ekonomicznie i ekologicznie wykorzystanie

energii. Prowadzony będzie również monitoring zużycia energii, co pozwoli na kontrolę procesu.

3. Zapewnienia racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw

W czasie eksploatacji  instalacji  będzie prowadzone racjonalne zużycie wody do celów bytowych

(woda do celów technologicznych – przemysłowych nie będzie zużywana), a także surowców, materiałów

i paliw do celów eksploatacyjnych.

4. Stosowania technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwości odzysku powstających

odpadów 

Zastosowana  technologia  i  urządzenia  powodują  powstawanie  odpadów  w  czasie  eksploatacji

Wytwórni, których zminimalizowanie osiąga się przez odpowiednie gospodarowanie materiałami i surowcami

oraz postępowanie z odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. Inwestor posiada

stosowne zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

5. Rodzaju, zasięgu oraz wielkości emisji 

Z przeprowadzonej w niniejszej dokumentacji analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

wynika,  że  występować  będzie  oddziaływanie  w  zakresie  emisji  hałasu  do  środowiska,  emisji

zanieczyszczeń  do powietrza,  emisji  ścieków bytowych  oraz wód  opadowych,  a  także  emisji  odpadów,
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Analiza wykazała jednak, że emisja hałasu oraz emisja zanieczyszczeń do powietrza przy zastosowaniu

wytycznych zawartych w niniejszym opracowaniu nie  będzie  powodować przekroczenia  dopuszczalnych

norm.  Wody opadowe z powierzchni utwardzonych poprzez studzienki kanalizacyjne odprowadzane będą

tak jak dotychczas do kanalizacji deszczowej i skierowane do separatora z filtrem koalescencyjnym zgodnie

z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym, natomiast ścieki bytowe odprowadzane będą do kanalizacji

sanitarnej. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi emisji hałasu, emisji zanieczyszczeń do powietrza,

emisji odpadów oraz emisji ścieków, projektowane przedsięwzięcie po uwzględnieniu wytycznych zawartych

w  niniejszym  opracowaniu  ma  zagwarantować  dotrzymanie  dopuszczalnych  stężeń  substancji

zanieczyszczających i poziomów hałasu.

6. Wykorzystywania porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w     skali

przemysłowej

Z przeprowadzonej  analizy wynika,  że w projektowanym obiekcie zastosowane zostaną procesy

oraz urządzenia stosowane już w skali przemysłowej.

7. Postępu naukowo-technicznego

W  Zakładzie  zastosowane  zostaną  procesy  oraz  urządzenia  posiadające  atesty,  certyfikaty

i pozwolenia oraz nowatorska instalacja o bardzo wysokiej  sprawności,  która nie występuje w typowych

instalacjach  produkujących  mieszanki  mas  bitumiczno-mineralnych  (asfaltowych).  Będzie  ona

dezaktywować gazy występujące na każdym etapie produkcji: węglowodory aromatyczne (WWA) i pyły.

15. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST KONIECZNE USTANOWIENIE

OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

Dla  przedmiotowego  przedsięwzięcia  nie  zachodzi  konieczność  ustanawiania  obszaru

ograniczonego użytkowania  w rozumieniu  przepisów  Prawa ochrony  środowiska.  Realizacja  niniejszego

przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego oddziaływania na tereny sąsiednie. Brak takiej konieczności

wykazały analizy i wyliczenia dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu czy też sposobu

prowadzenia gospodarki wodnościekowej i gospodarki odpadami podczas fazy eksploatacji przedsięwzięcia.

16. ANALIZA  MOŻLIWYCH  KONFLIKTÓW  SPOŁECZNYCH  ZWIĄZANYCH  Z PLANOWANYM

PRZEDSIĘWZIĘCIEM

W  przypadku  analizowanej  inwestycji,  przyczyną  pojawienia  się  sprzeciwu  społecznego  są

wątpliwości związane głownie z  emisją  zanieczyszczeń  do powietrza atmosferycznego oraz emisją hałasu.

W celu rozwiązania zaistniałych konfliktów społecznych na etapie wcześniej prowadzonego postępowania

Inwestor  zaproponował  rozwiązanie  polegające  na  uszczelnieniu  całości  procesu  produkcji  poprzez

zastosowanie  instalacji  odciągowej  mającej  na  celu  dezaktywację  gazów  występujących   na  każdym

etapie  produkcji.  Ponadto  Inwestor  zlecił  wykonanie  badania  oddziaływania  akustycznego  istniejącej

działalności. 

Procedura oceny oddziaływania na środowisko umożliwia  udział  społeczeństwa w postępowaniu

administracyjnym.  W  trakcie  prowadzonego  dotychczas  postępowania  Inwestor  odpowiadał  na  uwagi
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wniesione przez stronę społeczną w  latach 2013-2016. Zasadność wnoszonych uwag oraz adekwatność

odpowiedzi na nie została oceniona w  wykonanej przez mgr inż. Grzegorza Dutkiewicza „Opinii technicznej”

z  kwietnia 2017 r.  oraz w wykonanej  przez mgr inż.  Włodzisława Ćwiąkalskiego „Ekspertyzie”  z lutego

2019 r.  Ponadto,  część  związanych  z  inwestycją  aspektów  poruszonych  w  uwagach  znalazła  swoje

rozwinięcie w niniejszym Raporcie. Dotyczy to m.in. kwestii weryfikacji danych na temat bilansu zużywanych

surowców, uzupełnienia informacji dotyczących oddziaływania na obszary chronione Natura2000, czy też

przedstawienia sposobu działania instalacji oczyszczającej powietrze.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest zgodnie z przeznaczeniem terenu. Z uwagi na to, iż jest

ona zaliczana do inwestycji  mogących znacząco oddziaływać na środowisko może budzić obawy przed

powstaniem negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi,  co przyczynia się do powstawania

konfliktów społecznych związanych z realizacją i eksploatacją inwestycji. W fazie realizacji nie przewiduje

się występowania uciążliwości  ze względu na mocno ograniczony zakres niezbędnych prac.   Na etapie

eksploatacji   emisje  związane  z  funkcjonowaniem przedmiotowej  inwestycji  w  zakresie  emisji  ścieków,

hałasu, zanieczyszczeń do powietrza i odpadów, nie będą przekraczały wartości dopuszczonych przepisami

prawa.  Ponadto,  zastosowane  zostaną  rozwiązania  techniczne  oraz  inne  działania  mające  na   celu

minimalizację możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.

17. PROPOZYCJA  MONITORINGU  ODDZIAŁYWANIA  PLANOWANEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA  NA

ETAPIE  JEGO  REALIZACJI  I  EKSPLOATACJI  LUB  UŻYTKOWANIA  W SZCZEGÓLNOŚCI  NA

FORMY  OCHRONY  PRZYRODY,  O  KTÓRYCH  MOWA W  ART.  6  UST.  1  USTAWY  Z  DNIA 16

KWIETNIA  2004  R.  O  OCHRONIE  PRZYRODY,  W  TYM  NA CELE  I  PRZEDMIOT  OCHRONY

OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH

17.1. Monitoring na etapie realizacji

 Wybrany wariant  do realizacji  inwestycji  na etapie  realizacji  nie  będzie  wymagać prowadzenia

monitoringu w zakresie ochrony środowiska poza wymogiem prowadzenia ewidencji o której mówi art. 66

i 67 ustawy o odpadach. Powstające w fazie realizacji przedsięwzięcia odpady zostaną zagospodarowane

zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi przez podmioty posiadające odpowiednie pozwolenia.

Odpady  te  w  zależności  od  rodzaju  mogą  być  poddawane  procesom  odzysku  bądź  procesom

unieszkodliwiania  z zachowaniem  hierarchii  postępowania  z  odpadami.  Magazynowanie  powstających

odpadów  prowadzone  będzie  selektywnie  w przeznaczonych  do  tego  miejscach,  zapewnione  zostaną

odpowiednie warunki magazynowania celem ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko. 

17.2. Monitoring na etapie eksploatacji

17.2.1. Monitoring stanu powietrza

 Monitoring emisji  zanieczyszczeń gazowych oraz pyłu do powietrze realizowany będzie poprzez

kontrole zużycia surowców oraz paliw wykorzystywanych w procesie produkcji. Urządzenia oczyszczające

powietrze poddawane będą ciągłej kontroli oraz konserwacji w celu zachowani ich wysokiej skuteczności
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oczyszczania.  Takie  postępowanie  pozwoli  na  dotrzymanie  warunków  i  wielkości  emisji  na  poziomach

określonych w przedmiotowym raporcie, co gwarantuje dotrzymanie standardów jakości powietrza. 

17.2.2. Monitoring hałasu

 Podczas  eksploatacji  zakładu  nie  przewiduje  się  prowadzenia  ciągłego  monitoringu  hałasu.

Działalność zakładu nie powoduje przekroczeń poziomów hałasu na terenach chronionych pod względem

akustycznym. Wykonana na potrzeby Raportu analiza akustyczna oddziaływania skumulowanego również

nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na tych terenach. 

17.2.3. Monitoring wód podziemnych

W ramach inwestycji nie planuje się budowy ujęcia wód podziemnych w związku z czym monitoring

wód podziemnych nie jest wymagany.

17.2.4. Monitoring poboru wody i wytwarzanych ścieków

Woda na potrzeby przedsięwzięcia będzie pobierana jedynie na cele socjalno-bytowe z miejskiej

sieci wodociągowej. Zakład wytwarza jedynie ścieki bytowe, które są odprowadzane do kanalizacji miejskiej.

Nie planuje się prowadzenia dodatkowego monitoringu w czasie eksploatacji nowej instalacji.

Inwestor jest zobowiązany przepisami prawa oraz pozwoleniem wodnoprawnym do dokonywania co

najmniej  2  razy  do  roku  oceny  jakości  wód  opadowych  na  podstawie  przeglądów  eksploatacyjnych

urządzenia  oczyszczającego.  Zakład  prowadzi  w  tym  celu  dokumentację  potwierdzającą  czyszczenie

separatora i  zbiorników magazynowych paliw oraz ich przegląd zgodnie z instrukcją eksploatacji  2 razy

w ciągu roku.

17.2.5. Monitoring gospodarki odpadami

  Posiadacz odpadów, zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach obowiązany jest do prowadzenia

na  bieżąco  ilościowej  i  jakościowej  ewidencji  odpadów,  zgodnie  z  przyjętym  katalogiem  odpadów.

W przypadku posiadaczy odpadów ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem takich dokumentów

jak karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów. Podmiot prowadzący instalację zobowiązany jest

do sporządzania rocznych sprawozdań w zakresie przetwarzania odpadów.

W  ramach  monitoringu  gospodarki  odpadami  prowadzone  mogą  być  również  kotrole miejsc

magazynowania  odpadów  pod  kątem  stanu  pojemników,  ich  czystości  i  prawidłowego  prowadzenia

selektywnej zbiórki.

17.2.6. Monitoring gleb i ziemi

Projektowana  inwestycja  stanowić  będzie  nowoczesny  obiekt  zaopatrzony  w  rozwiązania

technologiczne zapobiegające negatywnemu oddziaływaniu na środowisko gruntowo-wodne. W zawiązku

z czym funkcjonowanie inwestycji nie będzie skutkować znaczącym oddziaływaniem na powierzchnię ziemi
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lub  gleby.  Kontrola  środowiska  gruntowo-wodnego  prowadzona  będzie  jedynie  poprzez  zewnętrzny

monitoring wód podziemnych.

Inwestycja przy wskazanych metodach ochrony i  właściwych zabezpieczeniach  (punkt 13.4) nie

powinna oddziaływać negatywnie na powierzchnię ziemi lub gleby. 

17.2.7. Monitoring efektywności wykorzystania energii

Zakład  będzie  prowadził  monitoring  wykorzystywanej  energii  co  pozwoli  na  stały  nadzór  nad

przebiegiem procesu technologicznego pod względem energetycznym. 

17.2.8. Monitoring parametrów procesu technologicznego

Czas pracy urządzenia będzie w analizowanej instalacji automatycznie rejestrowany i zapisywany

w pamięci systemu elektronicznego, w jaki jest wyposażona instalacja. Do obsługi, sterowania i wizualizacji

pracy wytwórni, jak i archiwizacji recept, parametrów wytwórni, produkcji i danych użytkowania instalację

wyposażono  w  automatykę  opartą  o  sterownik  mikroprocesorowy.  Cały  proces  monitoringu  jest

automatyczny. 

17.2.9. Monitoring efektywności wykorzystania zasobów

Aby właściwie określić efektywność wykorzystywanych zasobów w Zakładzie prowadzony będzie

ciągły monitoring m. in. zużycia surowców, materiałów pomocniczych i mediów energetycznych, co stanowi

podstawę do prowadzenia analiz oraz korekt  w odniesieniu do planowania zużycia materiałów i  energii,

a także  do  właściwego  prowadzenia  procesu  technologicznego.  Monitoring  zasobów  jest  kontrolowany

równocześnie z parametrami procesu technologicznego.

17.2.10. Monitoring przyrodniczy

Analizy przeprowadzone w przedmiotowym raporcie wykazały iż na skutek oddziaływania inwestycji

oraz oddziaływania skumulowanego nie będzie dochodzić do przekroczenia wartości dopuszczalnych poza

terenem inwestora a  więc stwierdza się  iż  nie  będzie  oddziaływał  negatywnie na przyrodę.  W związku

z powyższym nie przewiduje się potrzeby prowadzenia monitoringu przyrodniczego.

17.2.11. Informacje  o  dostępnych  wynikach  innego  monitoringu,  mających  znaczenie  dla

ustalenia obowiązków w tym zakresie

Analiza  oddziaływania  na środowisko ujęta  w niniejszym raporcie  nie  wskazuje  na  konieczność

prowadzenia  monitoringu  w  innym  zakresie  niż  w  wymienionym  w  poprzednich  punktach.  Przegląd

dokumentów źródłowych również nie wskazuje,  aby na tym terenie lub przy tym rodzaju technologii  był

prowadzony inny monitoring. 
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18. WSKAZANIE  TRUDNOŚCI  WYNIKAJĄCYCH  Z  NIEDOSTATKÓW  TECHNIKI  LUB  LUK

WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT

  Przy opracowywaniu Raportu zespół autorski korzystał z materiałów i opracowań dostarczonych

przez Inwestora oraz z własnych doświadczeń, obserwacji,  a także z opracowań archiwalnych urzędów

i instytucji, które są ogólnodostępne.

Opracowując raport nie natrafiono na trudności wynikające z niedostatków techniki lub braków we

współczesnej  wiedzy.  Treść  niniejszego  dokumentu  powstała  przy  dbałości  o  jak  najwyższy  stopnień

szczegółowości  analiz  i  kompleksowo  ujmuje  problem  wpływu  analizowanego  Przedsięwzięcia  na

poszczególne elementy środowiska. 

Jednakże  nie  jest  możliwe  uniknięcie  pewnego  marginesu  błędu  w  analizach  lub  pominięcie

w symulacjach niektórych czynników i zmiennych. Nie można przewidzieć wszystkich zjawisk jakie mogą

zaistnieć na danym obszarze. 

O ile informacje o obecnym stanie środowiska i posiadanej infrastrukturze na terenie zakładu oraz

oddziaływań na komponenty środowiska były weryfikowane podczas inwentaryzacji terenowych i w ramach

prowadzenia analiz modelowych, o tyle stan faktyczny może się różnić w pewnym stopniu do przyjętych

założeń.

Uciążliwość poszczególnych oddziaływań, szczególnie w zakresie emisji do powietrza i hałasu mogą

być realnie zweryfikowane dopiero po zrealizowaniu zapisów niniejszego raportu podczas pracy zakładu po

przeprowadzeniu pomiarów. 

Dodatkowo należy mieć na uwadze że odczuwanie uciążliwości związanych z pracą zakładu przez

okolicznych mieszkańców jest sprawą bardzo subiektywną i indywidualną.
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19. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Teren, na którym będzie usytuowana przedmiotowa inwestycja jest objęty ustaleniami miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego i jest z nimi zgodny.

2. Planowana technologia nie wymaga wykorzystania wody,  ani nie wiąże się z produkcją ścieków

przemysłowych. Woda wykorzystywana będzie jedynie na cele socjalno-bytowe.

3. Na  terenie  Zakładu  będą  powstawać  wody  opadowe  odprowadzane  zgodnie  z  pozwoleniem

wodnoprawnym do ziemi przez studnie chłonne. Realizacji inwestycji nie wiąże się ze zwiększeniem

powierzchni utwardzonych, a tym samym ze zwiększeniem ilości odprowadzanych wód opadowych

lub roztopowych.

4. Przewidywane  oddziaływanie  zakładu  na  zdrowie  okolicznych  mieszkańców  nie  będzie

występowało, ponieważ zamyka się ono w granicach zakładu.

5. Teren inwestycji nie znajduje się w żadnym obszarze objętym formą ochrony , o których mowa w art.

6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

6. Eksploatacja  inwestycji  nie  będzie  zagrażać  bytowaniu  zwierząt  chronionych.  Nie  dojdzie  do

naruszenia integralności Obszaru Natura 2000. Eksploatacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na

siedliska przyrodnicze, siedliska gatunków oraz gatunki roślin i  zwierząt, stanowiących przedmiot

ochrony  na  obszarach  chronionych.  Sam teren  zakładu  jest  odpowiednio  zabezpieczony  przed

przedostawaniem się zanieczyszczeń do wód i gruntu, co mogło by mieć pośredni wpływ na obszary

poza granicami terenu należącego do Inwestora.

7. Przedsięwzięcie  na  etapie  użytkowania  nie  będzie  oddziaływać  na  gleby.  Teren  zakładu  jest

utwardzony i szczelny. 

8. Dotychczasowy  charakter  zagospodarowania  terenu  występujący  na  analizowanym  obszarze

nie ulegnie zmianie.

9. Z  punktu  widzenia  ochrony  środowiska  planowane  przedsięwzięcie  po  realizacji  zapewni

odpowiednie  zabezpieczenie  poszczególnych  komponentów  środowiska  naturalnego,

co potwierdzają przeprowadzone analizy w niniejszym Raporcie.

10. Dla  przedmiotowego  przedsięwzięcia  nie  zachodzi  konieczność  ustanawiania  obszaru

ograniczonego  użytkowania.  Realizacja  niniejszego  przedsięwzięcia  nie  będzie  powodowała

negatywnego oddziaływania na tereny sąsiednie.

11.  Przedsięwzięcie  nie  spowoduje  przekroczenia  norm  jakości  powietrza  na  terenach  sąsiednich

zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji.

12.  Eksploatacja  przedsięwzięcia  nie  spowoduje  przekroczenia  dopuszczalnych  norm  hałasu  na

terenach chronionych akustycznie w porze dziennej.
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20. ZESPÓŁ AUTORSKI

Niniejszy dokument został opracowany przez zespół ds. opracowań i ekspertyz środowiskowych:

pod kierownictwem:

mgr inż. Włodzisława Ćwiąkalskiego

Skład  autorski  posiada  uprawnienia  zawodowe  w zakresie  inżynierii  i  ochrony  środowiska  oraz

bogate doświadczenie m.in. w sporządzaniu dokumentacji w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

Dane kontaktowe:

Nazwa firmy:  EMIPRO Sp. z o.o.

Adres: ul. A. Libera 28, 30-821 Kraków

Kontakt:
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21. OŚWIADCZENIE AUTORA O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ

Oświadczenie kierującego zespołem autorskim o spełnieniu wymagań zostało przedstawione jako

Załącznik nr 18. do niniejszego wniosku.

22. STRESZCZENIE

Streszczenie w języku niespecjalistycznym stanowi Załącznik nr 19. do Raportu.
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