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1 Wprowadzenie  
1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko pn. „Budowa zakładu do odzysku energii z odpadów o wydajności 400 kg/h na działkach nr 
1947/6 i 2740/3 obręb 0001 Zambrów w m. Zambrów” zwany dalej „Raportem OOŚ”. Niniejszy Raport 
OOŚ jest dokumentem oceniającym oddziaływanie ww. przedsięwzięcia na środowisko. Inwestorem 
planowanego przedsięwzięcia jest firma EMKA S.A. z siedzibą pod adresem ul. Jaktorowska 15A, 96-
300 Żyrardów.  

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie zakładu do odzysku energii, w którym 
eksploatowana będzie instalacja do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych, w tym 
medycznych i weterynaryjnych oraz odpadów innych niż niebezpieczne, o maksymalnej wydajności 
400 kg/h. 

Decyzja o budowie zakładu do odzysku energii z odpadów wynika z dużego zapotrzebowania 
na tego typu instalację w regionie. Dzięki inwestycji zlikwidowane zostanie ryzyko wystąpienia sytuacji 
kryzysowych dotyczących odpadów medycznych i zapewniona zostanie województwu podlaskiemu 
utylizacja odpadów z   zachowaniem   najwyższych   standardów   emisyjnych.   Obecnie   w   
Rzeczpospolitej Polskiej występuje problem z zagospodarowaniem, m.in. zakaźnych odpadów 
medycznych oraz niedostateczną ilością instalacji unieszkodliwiających tego rodzaju odpady. Biorąc 
także pod uwagę obecną sytuację epidemiczną w Rzeczpospolitej Polskiej, możliwość wystąpienia 
podobnych sytuacji w przyszłości oraz możliwe awarie lub planowane postoje instalacji do 
unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych, w celu zapewnienia ciągłości 
przetwarzania ww. odpadów, inwestycje w zakresie budowy nowych instalacji do termicznego 
przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych o właściwościach zakaźnych są jak najbardziej 
uzasadnione. 
 

Szczegółowy opis przedmiotowego przedsięwzięcia znajduje się w Rozdziale 3 niniejszego 
Raportu OOŚ.  
 

Niniejsze przedsięwzięcie klasyfikowane jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1839) jako wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41 ww. rozporządzenia, tj.: instalacje do 
przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.  U. z 
2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579) odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów 
niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych. 
 

W związku z powyższą klasyfikacją, planowane przedsięwzięcie zawiera się w I grupie 
przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 
1.2 Cel i zakres opracowania 

Celem wykonania niniejszego Raportu OOŚ jest określenie potencjalnego wpływu 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko, określenie możliwości jego realizacji we wskazanej 
lokalizacji i preferowanym wariancie technologicznym, określenie potencjalnych zagrożeń dla szeroko 
pojętego środowiska, zarówno z punktu widzenia realizacji celu tego  przedsięwzięcia, jak i warunków 
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eksploatacji, przedstawiając sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom, które zapewnią skuteczną 
ochronę środowiska wskazując metody zapobiegawcze i kompensujące.  

W Raporcie OOŚ 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 
ewentualnej likwidacji. Przedstawiono stan środowiska naturalnego. Omówiono również 
przewidywane oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko i dokonano analizy wpływu 
planowanego przedsięwzięcia w zakresie przede wszystkim: zanieczyszczeń powietrza, gospodarki 
wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz klimatu akustycznego. Określono także, w jakim stopniu 
planowane przedsięwzięcie będzie oddziaływać na zdrowie ludzi. W opracowaniu wskazano lokalizację 
realizacji planowanego przedsięwzięcia, przedstawiając jej szczegółową charakterystykę. Dla 
usytuowania niniejszej inwestycji odniesiono się do obowiązujących dokumentów strategicznych, 
uwzględniono aspekty środowiskowe oraz przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na 
cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. Przeanalizowano 
również ewentualną możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko, oddziaływanie na 
klimat oraz możliwość kumulowania się oddziaływań. 

Niniejszy Raport OOŚ obejmuje pełny zakres, jaki wymagany jest przy sporządzaniu tego typu 
dokumentów, określony w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zwanej dalej 
„ustawą OOŚ”. 

Informacje zawarte w opracowaniu pochodzą z dokumentów Inwestora – firmy EMKA S.A., 
ustaleń własnych, dokumentów powszechnie dostępnych oraz specjalistycznych opracowań. 

 
1.3 Wnioskodawca 

Podmiotem wnioskującym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu do odzysku energii z odpadów o wydajności maksymalnej 400 
kg/h na działce nr 1947/6 i 2740/3 obręb 0001 Zambrów w mieście Zambrów”, zwanego dalej 
„Przedsięwzięciem” lub „Instalacją” lub „Inwestycją”, jest: 

 
EMKA S.A. 

ul. Jaktorowska 15A 
96-300 Żyrardów 

 
EMKA S.A. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429499 

(Załącznik nr 1) oraz do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej pod numerem REGON: 
146249404. Przedsiębiorstwo funkcjonuje pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 838-18-45-401. 
Niniejsze Przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o środki własne, Regionalny  Fundusz Ochrony 
Środowiska, dedykowane dofinansowania unijne oraz kredyty. 

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 2021 r. poz. 247 z późn. zm.); 
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2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. 
zm.); 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1219, z późn. zm.); 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 779, z późn. zm.); 
5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.); 
6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114, z późn. zm.); 
7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 

869); 
8. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 1842 z późn. zm.); 

9. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 
r., poz. 756). 

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.). 
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839); 
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji 

mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 
środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169); 

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów 
unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1819); 

14. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących 
prowadzenia procesu  termicznego  przekształcania  odpadów  oraz  sposobów  postępowania  z 
odpadami  powstałymi w wyniku tego procesu (Dz. U. z 2016 r., poz. 108). 

15. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 
2020 r., poz. 10); 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1510); 

17. 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); 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 845); 

19. 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); 

20. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla 
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania 
odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1860); 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia  pomiarów  wielkości  emisji   oraz   pomiarów   ilości   pobieranej   wody   
(tekst   jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2286, ze zm.); 

22. 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); 
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23. Rozporządzenie Ministra Środowiska dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 112); 

24. 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, z późn. zm.); 

25. 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.); 

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448); 

27. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania 
dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 258); 

28. 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, z późn. zm.); 

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395); 

30. 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); 

31. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 109 poz. 719, z późn. zm.); 

32. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i 
cząstek stałych przez te silniki (Dz. U z 2014 r. poz. 588); 

33. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego 
postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1975); 

34. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego 
postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. 2015 poz. 1694); 

35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, 
które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym 
niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93); 

36. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wymagań dla 
magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742); 

37. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących 
prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz.U. z 2016 r. poz. 108); 

38. Rozporządzenie Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  19 lutego 2020 r. w 
sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane 
lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania 
odpadów (Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  296); 

39. 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); 

40. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742); 
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41. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (tekst 
jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2286 z późn. zm.); 

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

43. 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.); 

44. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków (Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133); 

45. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L327/1 z 
22 grudnia 2000 r.); 

46. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. UE L 206/7 z dnia 22 lipca 1992 r., dalej jako „Dyrektywa 
Siedliskowa”); 

47. Dokument referencyjny dotyczący najlepszych dostępnych technik (BAT) w zakresie spalania 
odpadów. 
 

2.2 Dokumenty źródłowe 
1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zambrów, Warszawa 2015. 
2. Uchwała nr 211/XLI/14 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego 
obszar położony przy ulicy Targowej graniczący z ogródkami działkowymi. 

3. Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 
(Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej z 11 sierpnia 2016 r. poz. 784). 

4. Uchwała Nr XXXII/280/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. „Plan 
Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”. 

5. Uchwała nr XIX/236/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” (Dziennik 
Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2020 r. poz. 2880). 

6. Roczna Ocena Jakości Powietrza w Województwie Podlaskim, Raport za rok 2020 r., sporządzony 
przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w 
Białymstoku Departamentu Monitoringu Środowiska. 

7. Program ochrony środowiska dla Gminy Zambrów na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024. 
8. Szacunki średniorocznych wartości stężeń zanieczyszczenia powietrza dokonane przez Regionalny 

Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku, pismo znak: DM/BI/063-1/76/21/PK z 19 maja 
2021 r. 

9. Instrukcja 338/2003 Zakładu Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej – „Metoda określania emisji 
i immisji hałasu przemysłowego w środowisku”. 

10. Mapa Geologiczna Polski (wydanie B). 
11. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGWDW). 
12. Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (http://geoserwis.gdos.gov.pl); 
13. Geoportal (http://mapy.geoportal.gov.pl); 

http://mapy.geoportal.gov.pl/
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14. http://geoportal.pgi.gov.pl/SOPO; 
15. https://wody.isok.gov.pl/; 
16. google.com/maps  
17. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 (http://natura2000.gdos.gov.pl); 
18. maps.google.pl;  
19. http://mapa.korytarze.pl/; 
20. http://mapy.isok.gov.pl/imap/; 
21. https://pl.climate-data.org/; 
22. https://rationalsewer.com/kalkulatordeszczu/; 
23. http://www.psh.gov.pl/ 

3 Opis planowanego Przedsięwzięcia  
3.1 Charakterystyka Przedsięwzięcia 
3.1.1 Opis planowanego Przedsięwzięcia 

Planowane do realizacji Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce 1947/6 i 2740/3 w 
mieście Zambrów. Plan zagospodarowania terenu planowanego Przedsięwzięcia przedstawiono w 
Załączniku nr 2. 

Przedmiotowe  Przedsięwzięcie  ze  względu  na  przedmiot  i  zakres  klasyfikowane  jest,  
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), jako przedsięwzięcie 
mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Niniejszy dokument stanowi załącznik do 
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego 
przedsięwzięcia, zgodnie z art. 71. ust. 2 pkt 1) ustawy ooś. 

W ramach realizacji Przedsięwzięcia wykonana zostanie instalacja do termicznego 
przekształcania odpadów, w tym medycznych i weterynaryjnych, niebezpiecznych i innych niż 
niebezpieczne, funkcjonującej w technologii pieca obrotowego. Zastosowana technologia pieca 
obrotowego umożliwia dobre wymieszanie odpadów, zapewnia odpowiedni dostęp powietrza oraz 
równomierny rozkład temperatur, gwarantując właściwe termiczne przekształcenie odpadów. 

 
Zakres Przedsięwzięcia będzie obejmował:  
− budowę budynku do przetwarzania odpadów Instalacji do Termicznego Przekształcania Odpadów 

(dalej „ITPO”), w którym zostanie wydzielona/-y: 
• hala technologiczna ITPO, w której wykonane zostaną: 

  linia technologiczna do termicznego przekształcania odpadów; 
  pomieszczenie turbiny parowej; 
 stacja uzdatniania wody - zlokalizowana w pomieszczeniu turbiny parowej wraz ze 

zbiornikiem bezodpływowym na wody popłuczne o pojemności max. 10 m3. Rozważane 
jest również odprowadzanie wód popłucznych do projektowanego zbiornika na ścieki z 
magazynu odpadów zakaźnych medycznych i weterynaryjnych; 
magazyn zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych wykonany w technologii 
chłodni (zwany dalej „chłodnią”), w którym temperatura utrzymywana będzie poniżej 10 
°C. Magazyn posiadać będzie niezależne wejście. Ściany i podłogi w magazynie wykonane 
będą z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dokładną i szybką 
dezynfekcję. Chłodnia posiadać będzie dostęp do bieżącej wody i podłączona zostanie do 
zbiornika bezodpływowego na ewentualne odcieki z odpadów oraz ścieki wytwarzane w 
wyniku mycia powierzchni magazynu; 

http://geoportal.pgi.gov.pl/SOPO
https://wody.isok.gov.pl/
https://rationalsewer.com/kalkulatordeszczu/
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− pomieszczenia socjalno-biurowe; 
− budowę magazynu odpadów przyjmowanych do przetwarzania, innych niż zakaźne, 

przylegającego bezpośrednio do hali technologicznej ITPO; Ściany i podłogi w magazynie 
wykonane będą z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dokładną i szybką 
dezynfekcję. Magazyn wyposażony zostanie w system ujmowania ewentualnych odcieków 
kierowanych do zbiorników lub zbiornika bezodpływowego – wspólnego z magazynem chłodnią, 
każdy o pojemności ok. 10 m3 gromadzącego również ścieki wytwarzane w wyniku mycia 
powierzchni magazynu; 

− budowę miejsca do magazynowania odpadów wytwarzanych w wyniku przetwarzania odpadów, 
wykonanego w formie zadaszonej wiaty o szczelnym podłożu, wyposażonego w system 
ujmowania ewentualnych odcieków kierowanych do separatorów a następnie, po 
podczyszczeniu, odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej; 

− wykonanie stanowiska wagi najazdowej, w celu kontroli masy przyjmowanych odpadów, 
zlokalizowanego bezpośrednio za bramą wjazdową; 

− posadowienie zbiornika na lekki olej opałowy o pojemności do 50 m3, na terenie utwardzonym, 
na zewnątrz hali technologicznej w bezpośrednim jej otoczeniu; 

− wykonanie zadaszonego stanowiska do mycia i dezynfekcji chłodni mobilnych, wyposażonego w 
dedykowany separator do podczyszczania wytwarzanych w wyniku ww. czynności ścieków, 
zlokalizowanego w pobliżu magazynu odpadów innych niż zakaźne medyczne i weterynaryjne; 

− wykonanie zbiorników lub zbiornika bezodpływowego na ścieki przemysłowe z magazynów 
odpadów: zakaźnych medycznych i weterynaryjnych oraz magazynu odpadów innych niż zakaźne 
medyczne i weterynaryjne,  każdy o pojemności ok 10 m3, zbierającego ewentualne odcieki z 
odpadów oraz ścieki wytwarzane w wyniku mycia powierzchni magazynów; 

− wykonanie przyłączy do miejskiej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej;  
− posadowienie separatora/separatorów substancji ropopochodnych do podczyszczania wód 

opadowych z powierzchni utwardzonych terenu; 
− posadowienie chłodni wentylatorowej w bezpośrednim otoczeniu hali ITPO; 
− zagospodarowanie terenu – utwardzenie terenu, wykonanie placu manewrowego i miejsc 

parkingowych, nasadzenie zieleni, wykonanie ogrodzenia terenu, zainstalowanie monitoringu 
wizyjnego terenu. 

 
Proces przetwarzania odpadów prowadzony będzie w instalacji do odzysku energii z odpadów, w 

której skład wchodzić będą następujące urządzenia, układy i systemy: 
  
Układ załadunku odpadów  
Funkcjonować będą dwa układy załadunkowe: 
⇒ główny – automatyczny układ załadunkowy oparty na poziomej komorze załadunkowej z 

popychaczem hydraulicznym wyposażonym w zestaw śluz, znajdujący się przy komorze spalania, 
⇒  alternatywny – układ załadunkowy oparty na komorze z podajnikiem ślimakowym; 
⇒ dodatkowo, w przypadku konieczności zutylizowania ciekłej frakcji odpadów lub ścieków 

powstałych w trakcie funkcjonowania instalacji (ścieki z mycia posadzek) zaprojektowany zostanie 
system podawania odpadów ciekłych składający się z pomp i lanc rozpyłowych, podający odpady 
bezpośrednio do komory spalania. 

  
System załadunkowy oparty o podajnik tłokowy składać się będzie z poziomej komory 

załadunkowej wraz ze śluzą. Pojemność komory będzie wystarczająca do jednorazowego umieszczenia 
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w niej odpadu transportowanego w pojemniku 1100 dm3. Załadunek odpadów do komory odbywać 
się będzie za pomocą windy załadowczej z wywrotnicą w sposób automatyczny, tj. przygotowany 
kontener z odpadami po umieszczeniu w windzie, podnoszony jest do góry i przy użyciu wywrotnicy 
odpady umieszczane są we wnętrzu poziomej komory. Po jej zamknięciu odpady podawane są do pieca 
obrotowego za pomocą popychacza hydraulicznego.  

 

 System załadunkowy oparty o podajnik ślimakowy składa się zaś z leja zasypowego oraz 
systemu podajników ślimakowych transportujących odpady wprost do wnętrza obrotowej komory 
spalania. Odpady do przetwarzania będą transportowane windą załadowczą do leja zasypowego, a 
następnie systemem podajników ślimakowych połączonych węzłami przesypowymi będą trafiać 
bezpośrednio do komory pieca obrotowego. 
 Konstrukcja zastosowanych układów załadunkowych umożliwia sukcesywne dostarczanie 
różnorodnych rodzajów odpadów do komory spalania. Są one całkowicie szczelne, a podciśnienie 
panujące w komorze spalania oraz układ śluz uniemożliwia wydostawanie się spalin z wnętrza pieca 
obrotowego. W obu rozwiązaniach zastosowane zostaną hydrauliczne lub linowe windy załadowcze z 
wywrotnicami.  
  
Piec obrotowy o minimalnej pojemności 30 m3 

Urządzenie zbudowane będzie w kształcie cylindrycznego bębna wypełnionego od wewnątrz 
materiałem ogniotrwałym. Urządzenie zapewni prowadzenie procesu spalania w optymalnych 
warunkach, a powstające w trakcie procesu popiół i żużel posiadać będą niską zawartość substancji 
szkodliwych. Obrotowe ruchy pieca zagwarantują dobre wymieszanie odpadów, utrzymując je w ruchu 
ciągłym oraz bardzo dobry dostęp powietrza, równomierny rozkład temperatury, co pozwoli na 
całkowite zgazowanie mieszanych wewnątrz pieca odpadów. Podczas procesu spalania następować 
będzie rozpad odpadów na produkty stałe i gazowe. Produkty gazowe przechodzić będą do komory 
dopalania. 
 
Komora dopalania o minimalnej czynnej pojemności 35 m3 (zintegrowana z piecem obrotowym), 
wraz z elementami automatyki 

Urządzenie wyłożone będzie od wewnątrz materiałem ogniotrwałym. Dochodzić będzie w nim 
do destrukcji termicznej substancji organicznych i ich utlenienia do końcowych produktów spalania. 
Pojemność komory dopalania zapewni minimum 2 sekundy przebywania spalin w temperaturze 
1100 °C. Zachowanie tego warunku pozwoli na rozpad związków organicznych zawartych w spalinach 
na dwutlenek węgla, azot i parę wodną. Komora będzie miała możliwość awaryjnego spustu spalin 
poprzez komin awaryjny. Na wylocie komina zamontowana będzie klapa zamykająca, która w czasie 
normalnej eksploatacji będzie zamknięta. W sytuacji zagrożenia dla instalacji lub obsługi nastąpi 
zwolnienie siłownika klapy i jej natychmiastowe otwarcie. Otwarcie bezpiecznika równocześnie 
wstrzymywać będzie podawanie odpadów do pieca oraz przerwie proces spalania. Każdorazowe 
zadziałanie spustu awaryjnego będzie rejestrowane w systemie ciągłego monitoringu. Komora 
wyposażona będzie w palniki o regulowanej wydajności, które pozwolą na zachowanie odpowiedniej 
temperatury procesu. Powietrze niezbędne do prawidłowego procesu dozowane będzie przez układ 
podawania powietrza.  

Popiół i żużel, które będą końcowymi produktami spalania transportowane będą za pomocą 
podajnika zlokalizowanego w dolnej części komory dopalania do kontenera zlokalizowanego na 
zewnątrz budynku. 
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Układ podawania powietrza  

Układ ten będzie składał się z wentylatorów, zaworów, przepustnic, palników o regulowanej 
wydajności oraz elementów automatyki, które pozwolą na zachowanie odpowiedniej temperatury 
procesu. 
 
Układ podawania paliwa 

Układ składający się z palników, armatury, elementów automatyki. 
  
Układ przygotowania wody zasilającej  

Układ składający się ze stacji uzdatniania wody, zbiornika/zbiorników zasilających, pomp, 
zaworów, elementów automatyki.  
 
Układ odzysku ciepła  

Układ składający się z:  
− kotła lub kotłów odzysknicowych o łącznej maksymalnej mocy 2,0 MW produkujące maksymalnie 

3,0 t/h pary o ciśnieniu roboczym 17 bar (18 bar ciśnienia absolutnego, maksymalnego) wraz z 
osprzętem i elementami automatyki, w przypadku zastosowania dwóch kotłów przewiduje się 
pracę równoległą, ich łączna moc będzie wynosiła 2,0 MW i będą pracować równolegle,  

− turbiny parowej wraz z osprzętem i elementami automatyki,  

− chłodnicy wentylatorowej o mocy 2,0 MW wraz z osprzętem i elementami automatyki.  
 
W układzie odzysku następować będzie gwałtowne schłodzenie spalin do temperatury 190 - 230 

°C, które kierowane będą do układu oczyszczania spalin. Odebrane w ten sposób ciepło zamienione 
zostanie na parę o ciśnieniu 17 bar (18 bar absolutne). Powstały w ten sposób nośnik ciepła 
wykorzystany będzie do dalszych celów, tj. sprzedaży lub produkcji energii elektrycznej poprzez 
zastosowanie turbiny parowej 
 
System oczyszczania spalin  

System ten będzie się składał z: 
− układu dozowania sorbentu: 

Sorbent będzie mieszaniną pylistego węgla aktywnego i wodorotlenku wapnia lub wodorotlenku sodu. 
Podawany będzie do strumienia spalin w celu chemicznego zobojętnienia kwaśnych związków oraz 
adsorpcji związków organicznych. Wodorotlenek wapniowy uczestniczy w procesie usuwania gazów 
kwaśnych, tj. SO2, HCl i HF. Natomiast węgiel aktywny przyczyni się do adsorpcji metali ciężkich, 
węglowodorów aromatycznych, dioksyn i furan osiadając cienką warstwą na ściankach filtra. 
 
− układu dozowania mocznika: 

Mocznik podawany będzie do strumienia spalin w celu redukcji stężeń tlenków azotu NOx . Instalacja 
opiera się na procesie selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (metoda SNCR). 
 
− układu filtracyjnego: 

Układ filtracyjny składać się będzie z kilku sekcji filtrów tkaninowych, pod którymi ustawiany będzie 
oddzielny pojemnik (big bag) na wydzielony pył. Podczas przechodzenia strumienia gazu przez filtr 
nastąpi oddzielenie produktów reakcji chemicznych (zanieczyszczeń) od czystych gazów. Oczyszczone 
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gazy po przejściu przez system oczyszczania będą emitowane do atmosfery za pomocą wentylatora 
wyciągowego poprzez komin stalowy. W kominie zainstalowane będą króćce pomiarowe do poboru 
próbek emitowanych gazów dla potrzeb prowadzenia ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń oraz 
do wykonywania okresowych pomiarów. 
 
− układu chłodzenia spalin: 

Działanie układu polega na przechodzeniu gorących gazów przez kolumnę, w której wtryskiwana jest 
woda powodująca gwałtowne schłodzenie gazów do temperatury około 180 °C oraz częściowe 
oddzielenie części stałych. Woda po schłodzeniu spalin będzie w większości parować i wraz z 
oczyszczonymi spalinami wydostawać się przez emitor w postaci pary wodnej. Wodę do quencha 
dostarcza się po uzdatnieniu w projektowanej Stacji Uzdatniania Wody.  
 
Układ odbioru popiołu i żużli 

Popiół i żużel, które będą końcowymi produktami spalania transportowane będą za pomocą 
podajnika zlokalizowanego w dolnej części komory dopalania do kontenera zlokalizowanego na 
zewnątrz budynku. 
Wentylator wyciągowy  
 
Komin  

Średnica komina 600 mm, wysokość 20,0 m  
 
System monitoringu instalacji  

System ten składał się będzie z:  
− sondy gazowej - pozwala na łatwy i niezawodny pobór próbki z komina; 
− grzanego przewodu gazowego - transportuje gorącą próbkę gazową do analizatorów; 
− układu kondycjonowania próbki gazowej - przesyła próbkę gazową do analizatorów za pomocą 

pompki gazowej;  
− analizatora do ciągłego pomiaru stężenia związków gazowych, który pozwala na dokładny pomiar 

stężenia związków CO, CO2, NO2, NO, N2O, SO2, HF, HCl, H2O w spalinach. Metoda pomiarowa 
FT-IR opiera się na zdolności wieloatomowych cząstek gazu do pochłaniania promieniowania 
podczerwonego. Każdy gaz absorbuje promieniowanie o charakterystycznej długości fali, co 
umożliwia identyfikację związków w danej mieszaninie. Ilościowa absorpcja jest możliwa dzięki 
zależności wielkości absorpcji od stężenia; 

− analizatora sumy węgla organicznego, który pozwala na pomiar stężenia sumy węglowodorów. 
Metoda pomiarowa FID opiera się na detekcji płomieniowo-jonizacyjnej; 

− analizator tlenu – pozwala na pomiar stężenia tlenu w spalinach;  
− pyłomierz spalin – służy do pomiaru przepływu spalin w kominie;  
− przepływomierz optyczny – miernik stężenia pyłu pracujący w oparciu o metodę optyczną 

rozpraszania światła laserowego;  
− oprogramowanie – system zbierania, rozliczeń i archiwizacji danych o stężeniach substancji 

wydobywających się z emitora;  
− szafa pomiarowa – zawiera wbudowane urządzenia pomiarowe; 
− szafka z gazami kalibracyjnymi – gazy kalibracyjne: azot, wodór i propan, stosowane są do 

kalibracji; 
− system sterowania i zasilania urządzeń. 
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3.1.2. Opis procesu technologicznego przetwarzania odpadów  
Proces technologiczny przetwarzania odpadów składać się będzie z następujących etapów:  

1. Przyjęcie odpadów do przetwarzania. 
2. Magazynowanie odpadów. 
3. Załadunek odpadów do pieca. 
4. Spalanie i dopalanie odpadów. 
5. Odbiór żużli i popiołów. 
6. Redukcja tlenków azotu. 
7. Odzysk ciepła. 
8. Oczyszczanie spalin. 

 
Odpady przetwarzane będą w instalacji do odzysku energii z odpadów w zależności od rodzaju 

następującymi metodami: 
1. R1 – wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14  grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 
779 z późn. zm., zwana dalej „ustawą o odpadach”),  

2. D10 – przekształcanie termiczne na lądzie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o odpadach.  
 

Proces technologiczny prowadzony w instalacji do termicznego przekształcania odpadów będzie 
zasadniczo taki sam dla procesu odzysku R1 i unieszkodliwiania D10. Procesy różnią się jedynie wsadem 
przygotowanym do załadunku. Temperatura w komorze dopalania będzie utrzymywana powyżej 
1100 °C, niezależnie od rodzaju prowadzonego procesu. Dla każdego z ww. procesów oddzielnie 
określono dopuszczone rodzaje i ilości odpadów, stanowiące wsad dla danego procesu.  
 
Rodzaje odpadów poddawane przetworzeniu metodą R1 wskazuje Tabela nr 1. 
 
Tabela nr 1 Rodzaje I ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie R1 

L.p. Rodzaje odpadów Kod 
odpadów 

Ilość odpadów 
w Mg/rok 

1. Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki  

(z wyłączeniem 18 01 03) 

18 01 01 3 400,0 

2. Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 18 01 04 3 400,0 

3. Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 
substancje niebezpieczne 

18 01 06* 3 400,0 

4. Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 
wymienione w 18 01 06 

18 01 07 3 400,0 

5. Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki  

(z wyłączeniem 18 02 02) 

18 02 01  3 400,0 

6. Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 18 02 03 3 400,0 
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7. Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 
wymienione w 18 02 05 

18 02 06 3 400,0 

8. Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie 
z odpadów innych niż niebezpieczne 

19 02 03 3 400,0 

9. Zużyty węgiel aktywny 19 09 04 3 400,0 

10. Inne niewymienione odpady 19 09 99 3 400,0 

11. Odpady palne (paliwo alternatywne) 19 12 10 3 400,0 

12. Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje 
niebezpieczne 

19 12 12 3 400,0 

13. 19 80 01 20 20 01 20 01 01 Odpady komunalne łącznie z 
frakcjami gromadzonymi selektywnie Papier i tektura 
Odpady komunalne segregowane i gromadzone 
selektywnie (z wyłączeniem 15 01) Odpady z 
unieszkodliwiania odpadów medycznych i 
weterynaryjnych nieujęte w innych podgrupach Odpady 
po autoklawowaniu odpadów medycznych i 
weterynaryjnych 

19 80 01 3 400,0 

14. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08 3 400,0 

 

Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie D 10 stanowi Tabela nr 2. 
 
Tabela nr 2 Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie D10  

L.p. Rodzaje odpadów Kod 
odpadów 

Ilość 
odpadów w 
Mg/rok 

1. Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i 
konserwanty służące do jej przechowywania (z 
wyłączeniem 18 01 03) 

18 01 02* 3 400,0 

2. Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 
chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne 
do przeniesienia materiału genetycznego, o których 
wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne 
podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i 
zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, 
podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 

18 01 03* 3 400,0 

3. Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 18 01 08* 3 400,0 

4. Leki inne niż wymienione w 18 01 08 18 01 09 3 400,0 
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5. Odpady amalgamatu dentystycznego 18 01 10* 3 400,0 

6. Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach 
działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych 

18 01 80* 3 400,0 

7. Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach 
działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80 

18 01 81 3 400,0 

8. Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych 18 01 82* 3 400,0 

9. Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 
chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne 
do przeniesienia materiału genetycznego, o których 
wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne 
podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i 
zwierząt 

18 02 02* 3 400,0 

10. Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 
substancje niebezpieczne 

18 02 05* 3 400,0 

11. Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 18 02 07* 3 400,0 

12. Leki inne niż wymienione w 18 02 07 18 02 08 3 400,0 

 

Łączna ilość wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania w ciągu roku nie 
przekroczy  3 400,0 Mg. 

Wskazane procesy odzysku i unieszkodliwiania zachodzą w tej samej instalacji do odzysku 
energii z odpadów, są prowadzone oddzielnie – zarówno co do czasu ich prowadzenia jak i rodzajów 
odpadów, które będą tym procesom poddawane. 

Odpadami wytwarzanymi w wyniku przetwarzania odpadów w instalacji do odzysku energii z 
odpadów będą odpady o kodach: 
1 19 01 07* -  odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych, 
2 19 01 11* - Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne, 
3 19 01 12 - Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 190111, 
4 19 01 15* - Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne. 
 

3.1.3. Rodzaj, cechy i skala planowanego Przedsięwzięcia 
Planowane Przedsięwzięcie będzie polegać na „Budowie zakładu do odzysku energii z odpadów 

o wydajności maksymalnej 400 kg/h.” W ramach realizacji Przedsięwzięcia wykonana zostanie 
instalacja do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych, w tym medycznych i 
weterynaryjnych, i innych niż niebezpieczne, funkcjonującej w technologii pieca obrotowego. 
Zastosowana technologia pieca obrotowego umożliwia dobre wymieszanie odpadów, zapewnia 
odpowiedni dostęp powietrza oraz równomierny rozkład temperatur, gwarantując właściwe termiczne 
przekształcenie odpadów.  

Planowane Przedsięwzięcie, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 41) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 
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2019 poz. 1839), należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, tj. 
do: instalacji do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz.  U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579) odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska 
odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych. 

W związku z tym, że przedmiotowe Przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1) ustawy ooś, wymaga 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

W ramach realizacji planowanego Przedsięwzięcia do odzysku energii z odpadów zostanie 
wykonana linia technologiczna do przetwarzania odpadów, która posiadać będzie wydajność 
maksymalną 400 kg/h, funkcjonować będzie w systemie trójzmianowym 24 h/dobę, co przy 
zakładanym czasie pracy 8500 h/rok pozwoli na przetworzenie rocznie 3400 Mg odpadów o 
kaloryczności ok. 23 MJ/kg. Maksymalna dobowa wydajność linii technologicznej wynosić będzie  
9,6 Mg odpadów, co wynika z założeń projektowych całej linii do przetwarzania termicznego odpadów, 
w związku z powyższy planowane Przedsięwzięcie, nie będzie kwalifikowało się do instalacji, o których 
mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm., dalej jako „Prawo ochrony środowiska”) oraz rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować 
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1169, tj. do instalacji dla których konieczne jest uzyskanie pozwolenia 
zintegrowanego. 
 
3.1.4. Powierzchnie zagospodarowania terenu 

Całkowita powierzchnia terenu na którym planowana jest Inwestycja (działki 1947/6 i 2740/3) 
wynosi ok. 1,07 ha (ok. 10700 m2).   

Powierzchnia zadaszona wyniesie ok. 1470 m2, powierzchnia utwardzona wyniesie ok. 2481 
m2, natomiast tereny zieleni urządzonej (biologicznie czynne) obejmować będą ok. 1449 m2. Całkowita 
powierzchnia zagospodarowania dotycząca planowanej Inwestycji wyniesie ok. 5400 m2.  

Na terenie działek, na których planowana jest Inwestycja, znajduje się Centrum badawczo-
rozwojowe (tworzenie nowych receptur środków myjących do myjni bezdotykowych oraz do użytku 
domowego) z zapleczem socjalno-biurowym, magazynowym oraz infrastrukturą techniczną w 
zabudowie usługowo – produkcyjnej, należące do FeniksChemia Sp. z o.o. z siedzibą w Zambrowie.  
Powierzchnia zadaszona istniejącego obiektu wynosi 629,5 m2, powierzchnie utwardzone wynoszą 
1594,8 m2, a zbiornik retencyjny zajmuje powierzchnię 33,6 m2, co daje całkowitą powierzchnię 
zagospodarowaną równą 2257,9 m2. 

Sumując powierzchnie istniejącej i planowanej Inwestycji otrzymamy następujące wyniki: 
– powierzchnie zadaszone wyniosą ok. 2099,5 m2; 
– powierzchnie utwardzone wyniosą ok. 4075,8 m2; 
– zbiornik retencyjny – 33,6 m2. 

Powierzchnia biologicznie czynna wyniesie ok. 4491 m2:(10700 m2 - 2099,5 m2 - 4075,8 m2 -33,6 m2 ) = 
4491,1 m2, co stanowi  ok. 42% powierzchni całego terenu. 
 
3.2 Lokalizacja Przedsięwzięcia 

Planowane Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach 1947/6 i 2740/3 w mieście 
Zambrów, w województwie podlaskim, położonych w południowej części miasta. W południowej części 
terenu zlokalizowane jest Centrum badawczo-rozwojowe (tworzenie nowych receptur środków 
myjących do myjni bezdotykowych oraz do użytku domowego) z zapleczem socjalno-biurowym, 
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magazynowym oraz infrastrukturą techniczną w zabudowie usługowo – produkcyjnej. Przedmiotowy 
teren graniczy bezpośrednio z pasem drogi dojazdowej ul. Produkcyjnej, innymi działkami 
przeznaczonymi pod zabudowę zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w Miejscowym Planie 
Zagospodarowani Przestrzennego (dalej „MPZP”) oraz z polami uprawnymi. Ponadto, od południa 
sąsiaduje z rowem melioracyjnym, w odległości około 105 m od strony wschodniej znajdują się ogródki 
działkowe, a 200 m od granic działki na południe rozpoczyna się istniejąca zabudowa usługowo-
produkcyjna. Na zachód i północ rozciągają się pola uprawne, a w odległości około 220 m znajduje się 
najbliższa zabudowa zagrodowa. 
 

Przedmiotowy teren nie leży w żadnej formie ochrony przyrody. 
 

Obecnie część terenu, na którym planuje się zlokalizować Przedsięwzięcie, nie jest 
zagospodarowana i pokryta jest różnymi gatunkami traw. Działka uzbrojona jest w instalację 
wodociągową, kanalizacyjną oraz elektryczną. 
 
Lokalizację planowanego Przedsięwzięcia przedstawia Ilustracja nr 1. 
 
 Ilustracja nr 1. Lokalizacja Przedsięwzięcia na tle miasta Zambrów. 
 

 
Źródło:maps.google.pl + interpretacja własna. 

 
Wypis z rejestru gruntów przedstawiono w Załączniku nr 3. 
 
3.3.  Charakterystyka przyrodnicza terenu Przedsięwzięcia, w tym różnorodność biologiczna 

Obecnie teren, na którym ma być realizowane Przedsięwzięcie, jest zagospodarowany w ok. 
21 % przez Centrum badawczo-rozwojowe FeniksChemia Sp. z o.o. Około 79% terenu, który nie został 
przekształcony, pokrywa szata roślinna ograniczająca się do różnych gatunków traw. Na działce brak 
jest krzewów oraz drzew. Teren, na którym zlokalizowana jest firma FeniksChemia sp. z o.o. jest 
utwardzony.  

Skąpa roślinność na terenie objętym Przedsięwzięciem nie stanowi atrakcyjnych siedlisk dla 
zwierząt. Teren ten odwiedzany jest przez kilka gatunków ptaków, m. in. wróbla zwyczajnego Passer 
domesticus, szpaka Turnus vulgaris, kawkę Corvus monedula, wronę Corvus corone, srokę zwyczajną 
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Pica pica, gawrona Corvus frugilegus, kruka zwyczajnego Corvus corax. Z ssaków występować tutaj 
mogą synantropijne gryzonie, tj. szczur wędrowny Raptus norvegicus, mysz domowa Mus musculus 
oraz mysz polna (myszarka polna) Apodemus agrarius.  

Zgodnie z postanowieniami MPZP teren działek 1947/6 i 2740/3 nie wykazuje funkcji 
przyrodniczej i nie jest cenny przyrodniczo. Teren objęty Przedsięwzięciem nie znajduje się na terenach 
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst  
jedn.  Dz. U.  z  2020  r., poz. 55 z późn. zm., dalej jako „ustawa o ochronie przyrody”).  

W granicach Przedsięwzięcia brak jest również pomników przyrody i innych obiektów 
przyrodniczych.  

Biorąc powyższe pod uwagę, nie przewiduje się aby planowane Przedsięwzięcie mogło 
negatywnie wpłynąć na bioróżnorodność w rejonie Przedsięwzięcia. 

 
3.4. Zgodność Przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

Teren, na którym planowane jest przedmiotowe Przedsięwzięcie objęty jest uchwałą Rady 
Miasta Zambrów nr 211/XLI/14 z dnia 30 września 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony przy ulicy 
Targowej graniczący z ogródkami działkowymi (MPZP). Działka nr 1947/6 i 2740/3, na której ma zostać 
zrealizowane Przedsięwzięcie została ujęta w przeznaczeniu terenu zabudowy produkcyjno – 
usługowej oznaczonej symbolem 1P,U.  

Stosownie do zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się lokalizację 
wszelkich form działalności gospodarczej w szczególności zakładów produkcyjnych i usługowych, 
magazynów, składów itp. z wyłączeniem usług takich jak: kultura, oświata i wychowanie, służba 
zdrowia, opieka społeczna itp. (§6 pkt 4 uchwały Rady Miasta Zambrów nr 211/XLI/14 z dnia 30 
września 2014 roku MPZP).   

Poniżej przedstawiono założenia ww. MPZP i przeanalizowano zgodność z nimi planowanego 
Przedsięwzięcia. 
 
§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
1) nakazuje się ochronę powietrza atmosferycznego poprzez zastosowanie niskoemisyjnych paliw;  
2) nakazuje się wyłącznie zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków 

sanitarnych i wód deszczowych poprzez sieć kanalizacyjną, wodociągową i deszczową;  
3) ustala się zakaz lokalizacji inwestycji o uciążliwości wykraczającej poza granice działki lub działek, 

do których inwestor posiada tytuł prawny;  
4) na obszarze objętym planem nie występują obiekty i tereny objęte ochroną na podstawie ustawy 

o ochronie przyrody.  
 
§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  
1) na obszarze objętym planem nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską oraz dobra 

kultury współczesnej.  
 
§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  
1) na obszarze objętym planem nie występują przestrzenie publiczne.  

 
§ 10. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i 
minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczba miejsc do 
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parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w ustaleniach 
szczegółowych. 
 
§ 13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:  
1) zakazuje się lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz sadzenia drzew w odległości mniejszej niż 7,5 

m od osi linii elektroenergetycznych SN 15kV;  
2) zakazuje się zabudowy w przypadku jej kolizji z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury 

technicznej do czasu ich przebudowy zgodnie z przepisami odrębnymi;  
3) w strefie uciążliwości pod linią SN 15kV dopuszcza się zieleń urządzoną niską i średnią zgodnie z 

przepisami odrębnymi. 
 
§ 19. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 1P,U (powierzchnia 1,07 ha); 2P,U (powierzchnia 
1,52 ha); 3P,U (powierzchnia 3,17 ha); 4P,U (powierzchnia 1,58 ha).  
1. Przeznaczenie – tereny zabudowy produkcyjno – usługowej.  
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  

1) wysokość budynków nie wyżej niż 15,0 m;  
2) dachy płaskie, dopuszcza się dachy spadowe o nachyleniu połaci do 45º kryte materiałem w 

odcieniu ceglastej czerwieni, brązu lub grafitu;  
3) kolorystyka elewacji winna być pastelowa;  
4) budynki należy sytuować jedną z elewacji równolegle do dróg, z których działki mają dojazd;  
5) powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 3000 m2 ;  
6) intensywność zabudowy do 0,7;  
7) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni działki 

budowlanej;  
8) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 30,0 m;  
9) w przypadku podziału terenów 1P,U i 2P,U na mniejsze działki, linie podziału wewnętrznego 

winny być prostopadłe do linii rozgraniczającej drogi 09KDD;  
10) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających: a) drogi publicznej klasy zbiorczej 

ul. Targowej – 10,0 m, b) drogi publicznej klasy dojazdowej 9KDD – 8,0 m;  
11) miejsca postojowe zabezpieczyć na terenach własnych działek budowlanych w ilości 

niezbędnej do rodzaju prowadzonej działalności:  
a) dla zabudowy usługowej 3 miejsca na 100 m 2 powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 

2 miejsca na jeden punkt usługowy,  
b) dla zabudowy produkcyjnej nie mniej niż 30 miejsc na 1000 zatrudnionych;  

12) zapewnić dostęp techniczny do linii SN 15 kV;  
13) dostępność komunikacyjna do działek budowlanych z drogi publicznej klasy dojazdowej 9KDD 

lub dróg wewnętrznych;  
14) dla terenu 3P,U adaptuje się istniejące zjazdy na ul. Targową;  
15) dopuszcza się drogi wewnętrzne dla terenów 3P,U i 4P,U zgodnie z zasadami określonymi w § 

14.  
 

Planowane Przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i zastosowana w nim technologia będzie spełniać wyżej opisane założenia wynikające 
z MPZP.  
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3.5 Zgodność Przedsięwzięcia z  celami  środowiskowymi wynikającymi z dokumentów 
strategicznych 

3.5.1. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 przyjęty został uchwałą Rady Ministrów Nr 88 z dnia 

1 lipca 2016 roku (M.P. poz. 784). Stanowi on aktualizację Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 
(KPGO 2014), uchwalonego w 2010 r. Dokument zawiera informacje dotyczące prognoz, przyjętych 
celów i kierunków koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju, 
określonej na lata 2014-2022 oraz perspektywicznie okresu 2023-2030 r. 
Założonym celem związanym z gospodarowaniem odpadami jest dojście do systemu gospodarki 
odpadami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasadą postępowania z 
odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. 

W KPGO 2022 cele w zakresie gospodarki odpadami podzielone są na poszczególny grupy 
odpadów. Dla odpadów medycznych i weterynaryjnych sformułowano dodatkowo cele szczegółowe: 
− zapewnienie odpowiedniego rozmieszczenia, ilości oraz wydajności spalarni odpadów spalających 

odpady medyczne i weterynaryjne w ujęciu nie tylko krajowym, ale i regionalnym tak, aby 
ograniczyć transport tych odpadów w celu przestrzegania zasady bliskości; 

− podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych, w 
tym segregacji odpadów u źródła powstawania; 

− ograniczenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów niebezpiecznych. 
Dla grupy odpadów medycznych i weterynaryjnych możliwości zapobiegania ich powstawaniu 

są bardzo ograniczone. Jednak ich selektywne zbieranie pozwala na zmniejszenie wtórnie wytwarzanej 
masy odpadów zakaźnych. 

KPGO 2022 przewiduje następujące kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu 
odpadów  oraz  kształtowania  systemu  gospodarki  odpadami  w  odniesieniu  do  odpadów  
medycznych i weterynaryjnych: 
− działania informacyjno-edukacyjne w zakresie należytego postępowania z odpadami medycznymi 

i weterynaryjnymi, w tym segregacja u źródła powstawania; 
− budowa nowych i modernizacja istniejących instalacji mających na celu termiczne przekształcanie 

odpadów medycznych i weterynaryjnych lub modernizacja istniejących instalacji dla innych grup 
odpadów w celu dostosowani ich do przekształcania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych 
odpadów weterynaryjnych; 

− prowadzenie  cyklicznych  kontroli  podmiotów  wytwarzających  odpady  medyczne  i 
weterynaryjne w zakresie zgodności postępowania z obowiązującymi przepisami prawa; 

− realizacja przez właściwe organy kontrolnych przeglądów funkcjonowania spalarni odpadów 
medycznych i weterynaryjnych przynajmniej raz w roku również w celu ustalenia ich rzeczywistej 
oraz maksymalnej wydajności. 

Ilość wytworzonych odpadów medycznych i biologicznych w 2013 roku w stosunku do roku 
2008 wzrosła o ok. 25,6% (tj., z wartości ok. 35,5 tys. Mg do 44,6 tys. Mg). W roku 2011 wytworzono 
ok. 45,1 tys. Mg tej grupy, zaś w 2012 r. ok. 47,6 tys. Mg. W przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku 
2011 zostało wytworzonych 1,17 kg odpadów z grupy 18, w roku 2012 zostało wytworzonych 1,24 kg, 
natomiast w 2013 roku 1,16 kg odpadów z grupy 18. 

Niezależnie od prognoz przyrostu naturalnego zakłada się wytwarzanie stałego poziomu masy 
odpadów w kolejnych latach na poziomie ok. 45-47 tys. Mg rocznie. Niemniej jednak, ze względu na 
starzejące się społeczeństwo czy też wzrost zachorowalności na choroby cywilizacyjne (np.  cukrzyca, 
alergie itp.), wartość ta może być nieznacznie większa. Z uwagi na charakter tych odpadów, dla 
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zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego kraju należy uwzględnić niezbędną nadwyżkę mocy 
przerobowych spalarni w stosunku do strumienia odpadów medycznych i weterynaryjnych. 

Dodatkowo w będącym obecnie, w konsultacjach projekcie uzupełnienia do Krajowego Planu 
Gospodarki Odpadami 2022 o tzw. “Ocenę luki inwestycyjnej (potrzeb inwestycyjnych) w kraju w 
zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz gospodarowania odpadami w związku z nową 
unijną perspektywą  i utrzymania infrastruktury zagospodarowania odpadów”, zwanej dalej „Oceną 
luki inwestycyjnej”, określono również potrzeby inwestycyjne w zakresie instalacji termicznego 
przekształcania odpadów oraz przedstawiono ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych o 
właściwościach zakaźnych, wytworzonych w latach 2016-2018. Zgodnie z przedstawionymi danymi, z 
roku na rok ilość wytworzonych odpadów medycznych i weterynaryjnych o właściwościach zakaźnych 
systematycznie rośnie a moc przerobowa spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie 
kraju jest niewystarczająca. 

W Ocenie luki inwestycyjnej przywołano dane z CSO-Centralnego Systemu Odpadowego 
dotyczące ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych o właściwościach zakaźnych wytworzonych 
w latach 2016-2018. I tak odpadów o kodzie 18 01 02* w 2016 r . zostało wytworzonych 1 263,831 Mg,  
w 2017 r. – 1 1886,97 Mg, podczas gdy w 2018 r. było to już 7 040,38 Mg. Odpadów o kodzie 18 01 
03*: w 2016 r. wytworzono – 51 848,05 Mg, w 2017 r – 147 137,63 Mg, a 2018 r. – 217 278,53 Mg.  
Odpadów o kodzie 18 01 80* 2016 r. wytworzono – 0,012 Mg, 2017 r. – 0,0148 Mg, w 2018 r. – 8,96 
Mg. Odpadów o kodzie 18 01 82* powstało w 2016 r .– 250,74 Mg, w 2017 r. – 226,988 Mg a w 2018 
r. – 303,2851 Mg. Odpadów o kodzie 18 02 02* w  wytworzono 2016 r., – 841,7905 Mg, w 2017 r. – 
819,9265 Mg, w 2018 r. – 1 460,57 Mg. 

W Ocenie luki inwestycyjnej podkreślono również, że biorąc pod uwagę obecną sytuację 
epidemiczną w Polsce, możliwość wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości w celu zapewnienia 
ciągłości przetwarzania ww. odpadów, inwestycje w zakresie budowy nowych instalacji do termicznego 
przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych o właściwościach zakaźnych są uzasadnione 
również ze względu na konieczność przestrzegania zasady bliskości w odniesieniu do unieszkodliwiania 
odpadów o właściwościach zakaźnych, zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach. Tym samym 
zalecane jest, aby spalarnia odpadów medycznych i weterynaryjnych o wystarczających mocach 
przerobowych, funkcjonowała na terenie każdego województwa. 

W KPGO 2022 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji 
przyjęto jako cel zmniejszenie ilości tych odpadów kierowanych na składowiska. Do problemów w 
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami 
ulegającymi biodegradacji należy niewłaściwa jakość zbieranych odpadów spowodowana brakiem 
jednolitych w kraju standardów w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  zbyt duży 
udział odpadów komunalnych poddawanych składowaniu w stosunku do wytwarzanych, 
występowanie przypadków składowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych, 
pomimo zakazu takiego postępowania.  

Przedmiotowe Przedsięwzięcie wpisuje się w działania przeciwdziałające powyższym 
problemom. Dla powyższych celów i kierunków KPGO 2022 wraz z jego uzupełnieniem o tzw. Ocenę 
luki inwestycyjnej, zachodzi zgodność planowanego Przedsięwzięcia EMKA S.A. z przywołanymi 
założeniami i metodami rozwiązywania dostrzeżonych zagrożeń dla gospodarowania odpadami. Tym 
samym planowana inwestycja zapewni skuteczniejszą realizację celów wynikających z powyższych 
aktów. 
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3.5.2. Plan   Gospodarki   Odpadami   Województwa   Podlaskiego   na   lata   2016-2022  
Plan gospodarki odpadami dla województwa podlaskiego zawiera pełen zakres zadań, których 

realizacja zapewnia osiągnięcie zintegrowanej gospodarki odpadami na Podlasiu. Wskazuje cele do 
osiągnięcia dla poszczególnych grup odpadów, działania konieczne do realizacji tych celów oraz 
przedstawia ogólny zarys funkcjonowania całego systemu na terenie województwa.  

W zakresie odpadów, które przeznaczone są do termicznego przekształcania w przedmiotowej 
Instalacji ww. dokument przewiduje cele i warunki tylko dla grupy odpadów: 
 
Odpady medyczne i weterynaryjne 

Według danych z Wojewódzkiego Systemu Odpadów (WSO) w 2014 roku na terenie 
województwa podlaskiego wytworzono 1 668,822 Mg odpadów medycznych i 59,701 Mg odpadów 
weterynaryjnych. Najwięcej zostało wytworzonych odpadów o kodzie 18 01 03* i 18 02 02*, czyli 
odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do 
przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne 
podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt. Zgodnie z ustawą o odpadach odzysk 
odpadów medycznych i weterynaryjnych jest zakazany. Zakaźne odpady medyczne lub weterynaryjne 
unieszkodliwia się przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych, 
równocześnie zakazuje się unieszkodliwiania ich we współspalarniach odpadów. Odpady te muszą 
zostać unieszkodliwione na terenie województwa, w którym zostały wytworzone, zgodnie z zasadą 
bliskości. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., stosownie do danych z WSO, na terenie 
województwa podlaskiego unieszkodliwianiu poddano 504,984 Mg odpadów medycznych i odpadów 
weterynaryjnych. Odpady te poddawane były unieszkodliwianiu jedynie w procesie D10, czyli 
przekształcaniu termicznemu na lądzie. 

Prognozy wskazują, że biorąc pod uwagę zakładany w Rzeczpospolitej Polskiej wzrost 
dostępności usług medycznych oraz starzenie się społeczeństwa, wzrastać będzie ilość odpadów 
niebezpiecznych, tj. medycznych i weterynaryjnych.  

Cele jakie są zakładane w stosunku do odpadów niebezpiecznych medycznych i 
weterynaryjnych są następujące: 
− zapewnienie odpowiedniego rozmieszczenia, ilości oraz wydajności spalarni odpadów spalających 

odpady medyczne i weterynaryjne w ujęciu nie tylko krajowym, ale i regionalnym tak, by 
ograniczyć transport tych odpadów w celu przestrzegania zasady bliskości,  

− podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych, w 
tym segregacji odpadów u źródła powstawania. 

Najważniejsze problemy w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi to: 
− niewystarczające moce przerobowe istniejących na terenie województwa podlaskiego instalacji 

do spalania odpadów medycznych i weterynaryjnych.  
W świetle wiedzy Wnioskodawcy, obecnie, w województwie podlaskim, tylko dwie jednostki 

dysponują obowiązują decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, tj.:: 
1) instalacja o wydajności 200 kg/h oraz 450 Mg/rok (ilość odpadów dopuszczona do 

unieszkodliwienia zgodnie z posiadaną decyzją wynosi 450 Mg/rok) zlokalizowana w Białymstoku 
przy ul. Żurawiej 14 i eksploatowana przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku na 
podstawie decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 11 września 2013 r. (termin 
obowiązywania do 10 września 2023 r.); 
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2) instalacja o wydajności 70 kg/h oraz 408,8 Mg/rok (ilość odpadów dopuszczona do 
unieszkodliwienia zgodnie z posiadaną decyzją wynosi 383,3 Mg/rok) zlokalizowana w Hajnówce 
przy ul. Lipowej 190 i eksploatowana przez MPO Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie decyzji 
Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. (termin obowiązywania do 30 
grudnia 2024 r.). 

Suma mocy przerobowych obu ww. instalacji wynosi 833,3 Mg/rok i stanowi mniej niż połowę 
realnego zapotrzebowania województwa podlaskiego na utylizację ciągle rosnącej ilości odpadów 
medycznych i weterynaryjnych.  

Jak wskazuje się w omawianym Planie, biorąc pod uwagę zakładany w Rzeczpospolitej Polskiej 
wzrost dostępności usług medycznych oraz starzenie się społeczeństwa, wzrastać będzie ilość 
odpadów medycznych i weterynaryjnych. 

W gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi przyjęto zatem w latach 2016 – 2028 
następujące cele: 
• zapewnienie odpowiedniego rozmieszczenia, ilości oraz wydajności spalarni odpadów spalających 

odpady medyczne i weterynaryjne w ujęciu nie tylko krajowym, ale i regionalnym tak, by 
ograniczyć transport tych odpadów w celu przestrzegania zasady bliskości; 

• podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych, w 
tym segregacji odpadów u źródła powstawania. 

Wśród kierunków działań w zakresie odpadów niebezpiecznych, tj. odpadów medycznych i 
weterynaryjnych wskazuje się: 
• działania informacyjno-edukacyjne w zakresie należytego postępowania z odpadami medycznymi 

i weterynaryjnymi, w tym segregacja u źródła powstawania;  
• budowa nowych i modernizacja istniejących instalacji mających na celu termiczne przekształcanie 

odpadów medycznych i weterynaryjnych lub modernizacja istniejących instalacji ze wskazanych 
wyżej grup odpadów w celu dostosowania ich do przekształcania zakaźnych odpadów 
medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych;  

• prowadzenie cyklicznych kontroli podmiotów wytwarzających odpady medyczne w zakresie 
zgodności postępowania z obowiązującymi przepisami prawa;  

• realizację przez właściwe organy kontrolne przeglądów funkcjonowania spalarni odpadów 
medycznych i weterynaryjnych przynajmniej raz w roku również w celu ustalenia ich rzeczywistej 
oraz maksymalnej wydajności; 

• planowaną budowę spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych o zasięgu 
ponadregionalnym. 

W związku z powyższym, planowane Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia Planu 
Gospodarowania Odpadami Województwa Podlaskiego. 
 
3.5.3. Program Ochrony Powietrza 

Uchwałą nr XIX/236/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Podlaskiego zmienił 
uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej”. Programy ochrony 
powietrza dla wszystkich stref województwa podlaskiego dzielą się na dwie podstawowe strefy, tj. 
aglomeracja białostocka (obszar miasta Białegostoku) oraz strefy podlaskiej. Zambrów i realizowana 
Inwestycja należą do strefy podlaskiej. Program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej jest oznaczony 
kodem strefy PL2002. Z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.  

Program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej otrzymał kod PL2002PM2,5aBaPa_2018. W 
ocenie rocznej za rok 2018 w strefie podlaskiej, w której znajduje się realizowane Przedsięwzięcie, 
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wskazano przekroczenia norm i stwierdzono konieczność realizacji działań naprawczych mających na 
celu poprawę jakości powietrza ze względu na ochronę zdrowia ludzi, czyli: pyłu zawieszonego PM2,5 
oraz benzo(a)pirenu.  

Program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej opracowano w oparciu o:  
1) monitoring zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 w 2018 r. w strefie podlaskiej, 

który realizowany był w oparciu o trzy stacje tła miejskiego (Augustów, Łomża, Suwałki) oraz  
2) monitoring zanieczyszczeń powietrza benzo(a)pirenem w 2018 r. w strefie podlaskiej realizowany 

w oparciu o jedną stację tła miejskiego w Suwałkach. 
Do wyznaczonych w Programie działań mających na celu przywrócenie dobrego stanu powietrza 

należą: 
− ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i 

przygotowania ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności 
publicznej w miastach na prawach powiatu, miastach siedzibach powiatów strefy podlaskiej oraz 
w mieście Łapy; 

− szczegółowa inwentaryzacja źródeł niskiej emisji – ogrzewania lokali mieszkalnych, handlowych, 
usługowych oraz użyteczności publicznej w gminach miejskich oraz miasta będących siedzibą gmin 
miejsko-wiejskich strefy podlaskie; 

− opracowanie i przyjęcie w miastach na prawach powiatu oraz miastach siedzibach powiatów 
strefy podlaskiej oraz w mieście Łapy szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

− zwiększanie powierzchni zieleni w Łomży; 
− edukacja ekologiczna.  

Z powyższego wynika, iż przedmiotowe Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na realizację 
ustalonych działań, a instalacje tego typu nie stanowią głównego zagrożenia dla uzyskania poprawy 
jakości powietrza na analizowanym terenie. 
 
3.5.4. Uzasadnienie spełnienia warunków, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 
lipca 2017 r. – Prawo wodne, jeżeli przedsięwzięcie wpływa na możliwość osiągnięcia celów 
środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ust. 1 tej ustawy 

Warunki, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne 
nie mają zastosowania dla niniejszego Przedsięwzięcia, gdyż sposób prowadzenia działalności nie 
będzie wiązał się z wpływem na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 
56, art. 57, art. 59 i art. 61 ust. 1 tej ustawy. Gospodarka wodno-ściekowa, która w głównej mierze 
może wpłynąć na jednolite części wód, będzie prowadzona z wykluczeniem bezpośredniego poboru 
wód podziemnych oraz zrzutu ścieków do wód lub do ziemi. Również wszelkie działania związane z 
magazynowaniem odpadów oraz substancji niebezpiecznych wykorzystywanych w procesie 
przetwarzania odpadów będą prowadzone na powierzchniach utwardzonych, szczelnych i 
zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do ziemi i dalej do wód podziemnych czy 
powierzchniowych. 

 
3.5.5.  Ocena   wpływu   planowanego   Przedsięwzięcia   na   możliwość   zwiększenia   zagrożenia 
powodziowego 

Planowane Przedsięwzięcie nie wiąże się z ryzykiem zwiększenia zagrożenia powodziowego, 
gdyż w najbliższym otoczeniu Inwestycji nie znajdują się żadne duże cieki i zbiorniki wodne, wszystkie 
powstające ścieki będą kierowane do kanalizacji miejskiej w ilościach dozwolonych w umowie z 
odbiorcą ścieków i/lub uzyskanym w późniejszym etapie pozwoleniu wodnoprawnym, jeśli będzie 
wymagane. Wody opadowe lub roztopowe z terenu Inwestycji będą wprowadzane do kanalizacji 
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deszczowej miasta. Okoliczny teren nie znajduje się również w obszarze zagrożenia powodziowego co 
zostało przedstawione na poniższej Ilustracji nr 2. 

 
 
 
 
 

Ilustracja nr 2 Lokalizacja planowanego Przedsięwzięcia na tle obszarów zagrożenia powodziowego 

 

Źródło: https://wody.isok.gov.pl/ + opracowanie własne 
 
 
 
 
 
 

https://wody.isok.gov.pl/
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4 Główne cechy charakterystyczne procesu technologicznego 
Proces technologiczny przetwarzania odpadów składać się będzie z następujących etapów:  

1. Przyjęcie odpadów. 
2. Magazynowanie odpadów  
3. Załadunek odpadów do instalacji do przetwarzania odpadów.  
4. Spalanie i dopalanie odpadów. 
5. Odbiór żużli i popiołów.  
6. Redukcja tlenków azotu.  
7. Odzysk ciepła.  
8. Oczyszczanie spalin. 
9. Przekazanie wytworzonych odpadów do dalszego zagospodarowania uprawnionym odbiorcom. 

 
4.1 Charakterystyka i opis procesu technologicznego 
Przyjęcie odpadów  

Odpady do przetwarzania dostarczane będą własnym specjalistycznym transportem lub przez 
dostawców zewnętrznych. Transport odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie zgodnie z 
wymaganiami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2021 r., poz. 756).  

Pojazdy przewożące odpady niebezpieczne będą odpowiednio przystosowane, wyposażone i 
oznakowane zgodnie z umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. 
poz. 641), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do 
Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób, w zakresie dotyczącym przewozu 
materiałów niebezpiecznych.  

Dostarczone odpady poddawane będą wstępnej kontroli mającej na celu sprawdzenie 
zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w kartach przekazania odpadu. Następnie 
pojazdy wraz z odpadami zważonymi na wadze kierowane będą do wyładunku.  

Rozładunek odpadów odbywać się będzie w sposób ręczny przez przeszkolonych pracowników 
zakładu wyposażonych w środki ochrony indywidualnej.  
 
Charakterystyka dostarczanych odpadów  

Do przetwarzania dostarczane będą odpady medyczne i weterynaryjne zapakowane w 
szczelnie zamknięte worki polietylenowe jednorazowego użytku, umieszczone w specjalnych 
kontenerach.  

Odpady w zależności od rodzaju znajdować się będą w odpowiednim kolorze worka: 
− czerwony – odpady zakaźne,  
− żółty – odpady specjalne bądź niebezpieczne,  
− inny niż czerwony i żółty np. zielony, niebieski – odpady pozostałe.  

Odpady sortowane są w poszczególne worki i opakowania w miejscu ich powstawania, a więc na 
terenach jednostek opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej. Każda partia odpadów dostarczana na teren 
zakładu będzie odpowiednio ewidencjonowana oraz ważona po wjeździe na teren Przedsięwzięcia.  
 
Magazynowanie odpadów 
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Odpady zakaźne medyczne i weterynaryjne kierowane będą do magazynu chłodni wydzielonej 
w budynku hali technologicznej ITPO lub do mobilnych chłodni kontenerowych, które będą czekać 
przed halą magazynową na rozładunek do kontenerów.  

Magazyn chłodnia posiadać będzie niezależne wejście, odpowiednio zabezpieczone przed 
dostępem osób nieupoważnionych, a także owadów, gryzoni i innych zwierząt. Ściany i podłogi 
wykonane będą z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dokładną dezynfekcję. 
Magazyn chłodnia posiadać będzie dostęp do bieżącej wody i wyposażony zostanie w zbiornik 
bezodpływowy na ewentualne odcieki z odpadów oraz ścieki wytwarzane w wyniku mycia powierzchni 
magazynu. 

Odpady inne niż zakaźne medyczne i weterynaryjne kierowane będą do magazynu odpadów 
przylegającego bezpośrednio do hali technologicznej ITPO. Ściany i podłogi w magazynie wykonane 
będą z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dokładną i szybką dezynfekcję. 
Magazyn wyposażony zostanie w system ujmowania ewentualnych odcieków kierowanych do 
zbiorników lub zbiornika bezodpływowego – wspólnego z magazynem chłodnią, każdy o pojemności 
ok 10 m3, gromadzącego również ścieki wytwarzane w wyniku mycia powierzchni magazynu. 

Odpady o konsystencji ciekłej magazynowane będą w magazynie odpadów przylegającego 
bezpośrednio do hali technologicznej ITPO. Odpady ciekłe magazynowane będą w szczelnych, 
zamkniętych, oznakowanych zbiornikach metalowych lub z tworzyw sztucznych.  
 
Załadunek odpadów do instalacji do przetwarzania odpadów.  

Instalacja wyposażona będzie w dwa główne systemy załadunku: 
1. system oparty o podajnik tłokowy; 
2. system oparty o podajnik ślimakowy; 

oraz dodatkowo: 
3. układ załadunku odpadów płynnych. 

System załadunkowy oparty o podajnik tłokowy składać się będzie z poziomej komory 
załadunkowej wraz ze śluzą. Pojemność komory będzie wystarczająca do jednorazowego umieszczenia 
w niej odpadu transportowanego w pojemniku do 1100 dm3.  

Załadunek odpadów do komory odbywa się za pomocą windy załadowczej z wywrotnicą w 
sposób automatyczny, tj. przygotowany kontener z odpadami po umieszczeniu w windzie, podnoszony 
jest do góry i przy użyciu wywrotnicy odpady umieszczane są we wnętrzu poziomej komory. Po jej 
zamknięciu odpady podawane są do pieca obrotowego za pomocą popychacza hydraulicznego.  
  System załadunkowy oparty o podajnik ślimakowy składa się z leja zasypowego oraz systemu 
podajników ślimakowych transportujących odpady wprost do wnętrza obrotowej komory spalania. 
Odpady do przetwarzania będą transportowane windą załadowczą do leja zasypowego, a następnie 
systemem podajników ślimakowych połączonych węzłami przesypowymi będą trafiać bezpośrednio do 
komory pieca obrotowego. 
 Konstrukcja obu zastosowanych układów załadunkowych umożliwia sukcesywne dostarczanie 
różnorodnych rodzajów odpadów do komory spalania. Są one całkowicie szczelne, a podciśnienie 
panujące w komorze spalania oraz układ śluz uniemożliwia wydostawanie się spalin z wnętrza pieca 
obrotowego. W obu rozwiązaniach zastosowane zostaną hydrauliczne lub linowe windy załadowcze z 
wywrotnicami.  
  Układ załadunku odpadów płynnych składać się będzie ze zbiornika pośredniego na odpady 
ciekłe, pompy i lancy. Układ ten umożliwiał będzie również dozowanie do komory pieca ścieków 
powstałych w trakcie funkcjonowania instalacji (ścieków z mycia posadzek). Przed załadunkiem 
zbiornik z odpadami ciekłymi jest przetransportowany z magazynu do układu dozowania odpadów 
płynnych. Dozowanie tych odpadów odbywać się będzie za pomocą lancy z wtryskiwaczem, znajdującej 
się w płycie czołowej pieca. 
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 Załadunek odpadów zakaźnych medycznych i weterynaryjnych  do komory spalania odbywać 
się będzie bezpośrednio – bez mieszania z innymi odpadami – za pomocą windy załadowczej z 
wywrotnicą w sposób automatyczny. Przygotowany kontener z odpadami, po umieszczeniu w windzie, 
jest podnoszony i przy użyciu wywrotnicy odpady wysypywane są do wnętrza poziomej komory. 
Po jej zamknięciu odpady podawane są do pieca obrotowego za pomocą popychacza hydraulicznego. 
  Opróżnione kontenery po odpadach kierowane są do pomieszczenia, zwanego myjką, gdzie 
poddawane są czyszczeniu przy użyciu wody i środków dezynfekujących.  

 
Oczyszczone kontenery zostaną umieszczone w wyznaczonej strefie w hali ITPO. 

 
Proces termicznego przekształcania odpadów 

Proces przetwarzania odpadów prowadzony będzie w instalacji, w której skład wchodzić będą 
następujące urządzenia, układy i systemy: 
  
Układ załadunku odpadów – scharakteryzowany w pkt 3.1.1. powyżej. 

Instalacja wyposażona będzie w dwa główne systemy załadunku: 
1. system oparty o podajnik tłokowy, 
2. system oparty o podajnik ślimakowy 
oraz dodatkowo: 
3. układ załadunku odpadów płynnych. 

 
Piec obrotowy o minimalnej pojemności 30 m3, 

Urządzenie zbudowane będzie w kształcie cylindrycznego bębna wypełnionego od wewnątrz 
materiałem ogniotrwałym. Urządzenie zapewni prowadzenie procesu spalania w optymalnych 
warunkach, a powstające w trakcie procesu popiół i żużel posiadać będą niską zawartość substancji 
szkodliwych. Obrotowe ruchy pieca zagwarantują dobre wymieszanie odpadów, utrzymując je w ruchu 
ciągłym oraz bardzo dobry dostęp powietrza, równomierny rozkład temperatury, co pozwoli na 
całkowite zgazowanie mieszanych wewnątrz pieca odpadów. Podczas procesu spalania następować 
będzie rozpad odpadów na produkty stałe i gazowe. Produkty gazowe przechodzić będą do komory 
dopalania. 
 
Komora dopalania o minimalnej pojemności 35 m3 (zintegrowana z piecem obrotowym), wraz z 
elementami automatyki 

Urządzenie wyłożone będzie od wewnątrz materiałem ogniotrwałym. Dochodzić będzie w nim 
do destrukcji termicznej substancji organicznych i ich utlenienia do końcowych produktów spalania. 
Pojemność komory dopalania zapewni minimum 2 sekundy przebywania spalin w temperaturze 1100 
°C. Zachowanie tego warunku pozwoli na rozpad związków organicznych zawartych w spalinach na 
dwutlenek węgla, azot i parę wodną. Komora będzie miała możliwość awaryjnego spustu spalin 
poprzez komin awaryjny. Na wylocie komina zamontowana będzie klapa zamykająca, która w czasie 
normalnej eksploatacji będzie zamknięta. W sytuacji zagrożenia dla instalacji lub obsługi nastąpi 
zwolnienie siłownika klapy i jej natychmiastowe otwarcie. Otwarcie bezpiecznika równocześnie 
wstrzymywać będzie podawanie odpadów do pieca oraz przerwie proces spalania. Każdorazowe 
zadziałanie spustu awaryjnego będzie rejestrowane w systemie ciągłego monitoringu. Powietrze 
niezbędne do prawidłowego procesu dozowane będzie przez układ podawania powietrza.  

Komora wyposażona będzie w palniki o regulowanej wydajności, które pozwolą na zachowanie 
odpowiedniej temperatury procesu. 
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Żużel, który jest pierwszym końcowym produktem spalania transportowany będzie za pomocą 
podajnika zlokalizowanego w dolnej części komory dopalania do kontenera zlokalizowanego na 
zewnątrz budynku. 
 
 
Układ podawania powietrza  

Układ ten będzie składał się z wentylatorów, zaworów, przepustnic, palników o regulowanej 
wydajności oraz elementów automatyki, które pozwolą na zachowanie odpowiedniej temperatury 
procesu. 
 
Układ podawania paliwa 

Układ składający się z palników, armatury, elementów automatyki. 
  
Układ przygotowania wody zasilającej  

Układ składający się ze stacji uzdatniania wody, zbiornika/zbiorników zasilających, pomp, 
zaworów, elementów automatyki.  

 
Układ odzysku ciepła  

Układ składający się z:  
− kotła lub kotłów odzysknicowych o łącznej maksymalnej mocy 2,0 MW produkujące maksymalnie 

3,0 t/h pary o ciśnieniu roboczym 17 bar (18 bar ciśnienia absolutnego, maksymalnego) wraz z 
osprzętem i elementami automatyki, w przypadku zastosowania dwóch kotłów przewiduje się 
pracę równoległą, ich łączna moc będzie wynosiła 2,0 MW i będą pracować równolegle;  

− turbiny parowej wraz z osprzętem i elementami automatyki;  
− chłodnicy wentylatorowej o mocy 2,0 MW wraz z osprzętem i elementami automatyki.  

W układzie odzysku następować będzie gwałtowne schłodzenie spalin do temperatury 190 -
230 °C, które kierowane będą do układu oczyszczania spalin. Odebrane w tej sposób ciepło zamienione 
zostanie na parę o ciśnieniu 17 bar (18 bar absolutne). Powstały w ten sposób nośnik ciepła 
wykorzystany będzie do dalszych celów, tj. sprzedaży lub produkcji energii elektrycznej poprzez 
zastosowanie turbiny parowej. 

 
System oczyszczania spalin  

System składający się z: 
− układu dozowania sorbentu: 

Sorbent będzie mieszaniną pylistego węgla aktywnego i wodorotlenku wapnia lub wodorotlenku sodu. 
Podawany będzie do strumienia spalin w celu chemicznego zobojętnienia kwaśnych związków oraz 
adsorpcji związków organicznych. Wodorotlenek wapniowy uczestniczy w procesie usuwania gazów 
kwaśnych, tj. SO2, HCl i HF. Natomiast węgiel aktywny przyczyni się do adsorpcji metali ciężkich, 
węglowodorów aromatycznych, dioksyn i furan osiadając cienką warstwą na ściankach filtra. 
 
− układu dozowania mocznika: 

Mocznik podawany będzie do strumienia spalin w celu redukcji stężeń tlenków azotu NOx. Instalacja 
opiera się na procesie selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (metoda SNCR). 
 
− układu filtracyjnego: 
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Układ filtracyjny składać się będzie z kilku sekcji filtrów tkaninowych, pod którymi ustawiany będzie 
oddzielny pojemnik (big bag) na wydzielony pył. Podczas przechodzenia strumienia gazu przez filtr 
nastąpi oddzielenie produktów reakcji chemicznych (zanieczyszczeń) od czystych gazów. Oczyszczone 
gazy po przejściu przez system oczyszczania będą emitowane do atmosfery za pomocą wentylatora 
wyciągowego poprzez komin stalowy. W kominie zainstalowane będą króćce pomiarowe do poboru 
próbek emitowanych gazów dla potrzeb prowadzenia ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń oraz 
do wykonywania okresowych pomiarów. 
 
− układu chłodzenia spalin: 

Działanie układu polega na przechodzeniu gorących gazów przez kolumnę, w której wtryskiwana jest 
woda powodująca gwałtowne schłodzenie gazów do temperatury około 180 °C oraz częściowe 
oddzielenie części stałych. Woda po schłodzeniu spalin będzie w większości parować i wraz z 
oczyszczonymi spalinami wydostawać się przez emitor w postaci pary wodnej. Wodę do quencha 
dostarcza się po uzdatnieniu w Stacji Uzdatniania Wody. 
  
Układ odbioru popiołu i żużli 

Popiół i żużel, które będą końcowymi produktami spalania transportowane będą za pomocą 
podajnika zlokalizowanego w dolnej części komory dopalania do kontenera zlokalizowanego na 
zewnątrz budynku. 
 
Wentylator wyciągowy  
 
Komin  
Średnica komina 600 mm, wysokość 20,0 m. 
  
System monitoringu instalacji  
Dla projektowanej Instalacji przewiduje się zastosowanie systemu ciągłego monitoringu emisji 
zanieczyszczeń wyposażonego w kompletną aparaturę pomiarową. Mierzone i monitorowane będą 
substancje oraz parametry określone w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz 
pomiarów ilości pobieranej wody (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2286 z późn. zm.) zgodnie z 
określonymi w nim metodykami referencyjnymi do wykonywania pomiarów ciągłych. 
 
Układ urządzeń pomiarowych składa się z następujących elementów: 
a) część pomiarowa w skład, której wchodzi: 

− układ poboru i transportu próbki gazowej, 
− układ pomiaru zapylenia oraz parametrów referencyjnych (strumień objętościowy, 

temperatura, ciśnienie i wilgotność) niezbędnych do wykonania przeliczeń, 
− zespół analizatorów zamontowanych w szafie pomiarowej; 

 
b) część przetwarzająco-obliczeniowa w skład, której wchodzi: 

− koncentrator danych pomiarowych przetwarzającego dane pochodzące z analizatorów i 
czujników z postaci analogowej na cyfrową, 

− komputer emisyjny realizujący akwizycję, archiwizację, weryfikację i prezentację danych 
pomiarowych (tworzenie wykresów oraz generowanie raportów), 
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c) część pomocnicza: 
− zestaw gazów kalibracyjnych (do ciągłej kalibracji analizatorów). 

 
System monitoring w instalacji składać się będzie z:  
− sondy gazowej - pozwala na łatwy i niezawodny pobór próbki z komina; 
− grzanego przewodu gazowego - transportuje gorącą próbkę gazową do analizatorów; 
− układu kondycjonowania próbki gazowej - przesyła próbkę gazową do analizatorów za pomocą 

pompki gazowej;  
− analizatora do ciągłego pomiaru stężenia związków gazowych, który pozwala na dokładny pomiar 

stężenia związków CO, CO2, NO2, NO, N2O, SO2, HF, HCl, H2O w spalinach. Metoda pomiarowa 
FT-IR opiera się na zdolności wieloatomowych cząstek gazu do pochłaniania promieniowania 
podczerwonego. Każdy gaz absorbuje promieniowanie o charakterystycznej długości fali, co 
umożliwia identyfikację związków w danej mieszaninie. Ilościowa absorpcja jest możliwa dzięki 
zależności wielkości absorpcji od stężenia; 

− analizatora sumy węgla organicznego – który pozwala na pomiar stężenia sumy węglowodorów. 
Metoda pomiarowa FID opiera się na detekcji płomieniowo-jonizacyjnej; 

− analizator tlenu – pozwala na pomiar stężenia tlenu w spalinach;  
− pyłomierz spalin – służy do pomiaru przepływu spalin w kominie;  
− przepływomierz optyczny – miernik stężenia pyłu pracujący w oparciu o metodę optyczną 

rozpraszania światła laserowego;  
− oprogramowanie – system zbierania, rozliczeń i archiwizacji danych o stężeniach substancji 

wydobywających się z emitora;  
− szafa pomiarowa – zawiera wbudowane urządzenia pomiarowe;  
− szafka z gazami kalibracyjnymi – gazy kalibracyjne: azot, wodór i propan, stosowane są do 

kalibracji; 
− system sterowania i zasilania urządzeń.  

 
Metoda przetwarzania odpadów 

Odpady przetwarzane będą w instalacji do odzysku energii z odpadów, w zależności od rodzaju 
następującymi metodami: 
− R1 – wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach,  
− D10 – przekształcanie termiczne na lądzie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o odpadach.  

Proces technologiczny prowadzony w instalacji termicznego przekształcania odpadów będzie 
zasadniczo taki sam dla procesu odzysku R1 i unieszkodliwiania D10. Procesy różnią się jedynie wsadem 
przygotowanym do załadunku. Temperatura w komorze dopalania będzie utrzymywana powyżej 
1100 °C, niezależnie od rodzaju prowadzonego procesu. Dla każdego z ww. procesów oddzielnie 
określono dopuszczone rodzaje i ilości odpadów, stanowiące wsad dla danego procesu.  
 

Rzut  lokalizacji  urządzeń linii technologicznej ITPO został  przedstawiony w Załączniku nr 4.  
Schemat technologiczny linii do przetwarzania odpadów ITPO został przedstawiony w 

Załączniku nr 5. 
 
Postępowanie z odpadami wytworzonymi  

Odpady wytwarzane w wyniku procesów przetwarzania odpadów w Instalacji magazynowane 
będą selektywnie w zależności od rodzaju, w zamykanych, szczelnych oznakowanych pojemnikach, 
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kontenerach, beczkach, big-bagach w wyznaczonym do tego celu miejscu na terenie zakładu, 
wykonanego w formie zadaszonej wiaty, zlokalizowanej z tyłu hali technologicznej, o szczelnym 
podłożu, wyposażonego w system ujmowania ewentualnych odcieków kierowanych do separatorów a 
następnie, po podczyszczeniu w separatorach, odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.  

Pojemniki z odpadami magazynowane będą w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem 
się ewentualnych zanieczyszczeń z odpadów do gleby i wód podziemnych oraz na tereny sąsiednie np. 
poprzez rozpylenie i rozwiewanie. Odpady nie będą stwarzały zagrożenia dla środowiska naturalnego.  

Po zebraniu partii transportowej uzasadniającej ekonomicznie transport, przekazywane będą 
uprawnionym odbiorcom zewnętrznym posiadającym wymagane prawem decyzje administracyjne w 
zakresie gospodarki odpadami, do dalszego zagospodarowana zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa. 

 
4.2 Parametry techniczne Instalacji 

Parametry techniczne Instalacji zostały przedstawione zbiorczo w Tabeli nr 3. 
 
Tabela nr 3 Parametry techniczne Instalacji. 

PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI 
CHARAKTERYSTYKA ODPADÓW 

 

 

Rodzaj odpadów: 

Odpady niebezpieczne, w 

tym medyczne i 

weterynaryjne, 

    Wartość opałowa odpadów: 23 MJ/kg 
PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI 

 

Zdolność przerobowa godzinowa: 

400 kg/h 

0,4 Mg/h 

Czas pracy rzeczywisty: 8500 h/rok 
 

Zdolność przerobowa roczna: 

3400000 kg/rok 

3400 Mg/rok 

Moc cieplna odzysku ciepła z 0,4 t/h odpadów: 1,5-2,0 MW 

Maksymalna moc cieplna układu odzyskowego 2,0 MW 

Minimalna pojemność pieca obrotowego 30 m3 

Minimalna czynna pojemność komory dopalania (dla zapewnienia 2 
sekund) 

35 m3 

Temperatura w piecu obrotowym 850-950 °C 

Temperatura gazów surowych na wyjściu z komory dopalania: 1100-1200 °C 

Temperatura gazów surowych na wyjściu z kotła parowego: 190-230 °C 

Temperatura gazów oczyszczonych na wyjściu z instalacji: 120-180 °C 

Czas przebywania spalin w komorze dopalania w temp. 1100 °C min. 2 s 

Ilość gazów spalinowych oczyszczonych na wyjściu z komina: 5000 m3/h 

Prędkość spalin na wylocie z komina: 8,8 m/s 

Prędkość spalin na wylocie z komina w czasie rozruchu: 7,3 m/s 
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Ilość emitorów: 1 szt. 

Wysokość emitorów: 20 m 

Średnica emitorów 600 mm 
 

4.2.1. Czas przebywania spalin w komorze dopalania 
Do  wyliczenia  czasu  przebywania  spalin  w  komorze  dopalania  wykorzystuje  się  

następujące zależności: 
1) Strumień objętości spalin w warunkach normalnych: 

 

𝑉𝑉𝑁𝑁 = 6236,2
𝑚𝑚3

ℎ
 

2) Strumień objętości spalin w komorze dopalania w temperaturze 1 100 °C: 

 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑁𝑁 × �
273 + 𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠

273
� 

 

gdzie: tsp – temperatura spalin = 1100 °C 

 

𝑉𝑉 = 6236,2
𝑚𝑚3

ℎ
× �

273 + 1100
273

� = 31363,75
𝑚𝑚3

ℎ
= 8,7

𝑚𝑚3

𝑠𝑠
 

3)   Objętość komory dopalania: 

 

𝑉𝑉𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 35𝑚𝑚3 

4)   Zakładany czas retencji: 

 

𝑡𝑡 =
𝑉𝑉𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑉𝑉
=

35𝑚𝑚3

8,7𝑚𝑚
3

𝑠𝑠

= 4 𝑠𝑠 

 

  Tabela nr 4. Obliczenie czasu retencji komory dopalania. 

Parametr Jednostka Wielkość 

Temperatura OC 1 100 

Objętość komory dopalającej m3 35 

Czas retencji sek. 4 
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4.2.3. Zapotrzebowanie na media i surowce 
4.2.3.1. Wykorzystywanie zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi 
 
Tabela nr 5 Zapotrzebowanie na media i surowce dla Instalacji 

ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA I SUROWCE DLA INSTALACJI 

MEDIA 

Zużycie energii elektrycznej: 250 kW 

Zużycie gazu ziemnego i/lub oleju opałowego 350 m3/h i/lub 350 l/h 

Zużycie wody: 4,22 m3/h 

ZUŻYCIE REAGENTÓW 

Zużycie sorbentu: 12 kg/h 

Zużycie moczniku: 10 l/h 
 

4.2.3.2. Zapotrzebowanie na energię i jej zużycie w ramach Przedsięwzięcia 
 
Tabela nr 6 Parametry techniczne układu odzysku ciepła 

PARAMETRY TECHNICZNE UKŁADU ODZYSKU CIEPŁA 

KOCIOŁ/KOTŁY ODZYSKNICOWE 

 

Maksymalna moc układu: 

2000 kW 

2 MW 

Maksymalna wydajność układu: 3,0 t/h 

Ciśnienie robocze: 17 bar 

Ciśnienie maksymalne: 18 bar 

WODA KOTŁOWA 

Zużycie wody: 1,75 m3/h 
 
W układzie odzysku następować będzie gwałtowne schłodzenie spalin do temperatury 180 -240 

°C, które kierowane będą do układu oczyszczania spalin. Odebrane w ten sposób ciepło zamienione 
zostanie na parę o ciśnieniu 17 bar (18 bar absolutne). Powstały w ten sposób nośnik ciepła 
wykorzystany będzie do dalszych celów, tj. sprzedaży lub produkcji energii elektrycznej poprzez 
zastosowanie turbiny parowej. Opisywany odzysk  energii pozwoli na częściowe pokrycie  własnego 
zapotrzebowania energetycznego, co bezpośrednio przełoży się na ograniczenie szkodliwego wpływu 
na środowisko. Wykorzystanie jako paliwa w planowanym procesie określonej kategorii odpadów, 
wzmocni efekt ekologiczny poprzez znaczącą redukcję zużycia tradycyjnych paliw. 
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5 Warunki użytkowania terenu w fazie realizacji Inwestycji 
Faza realizacji Inwestycji polegać będzie na budowie instalacji do termicznego przekształcania 

odpadów niebezpiecznych, w tym medycznych i weterynaryjnych, i innych niż niebezpieczne. Całość 
instalacji zostanie usytuowana w hali technologicznej na działkach o numerach geodezyjnych 1947/6 i 
2740/3 w Zambrowie. Zakłada się, iż okres realizacji Przedsięwzięcia będzie trwał do 24 miesięcy. 

Prowadzone prace budowlane, na wskazanych działkach, będą wiązać się z robotami ziemnymi 
oraz z wykorzystaniem do tego  celu  specjalistycznego  parku  maszyn  i  urządzeń  budowlanych.  Ze 
względu na charakter typowych prac budowlanych, a także konstrukcyjno-montażowych, 
wykorzystywane  będą środki transportu do dostawy materiałów budowlanych, elementów 
konstrukcyjnych oraz urządzeń technologicznych na wyposażenie hali w odpowiednie urządzenia. 
Spowoduje to okresowe zwiększenie ruchu pojazdów na drodze dojazdowej na teren działek. 

Używane w czasie budowy pojazdy i sprzęt budowlany będą sprawne technicznie oraz będą 
posiadać szczelne układy paliwowe i olejowe, co pozwoli na uniknięcie przedostawania się substancji 
ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego. Parking dla pracujących na placu budowy maszyn 
zostanie zorganizowany na utwardzonym podłożu. Transport materiałów sypkich będzie 
zorganizowany w szczelnych  skrzyniach  pojazdów.  Dodatkowo  praca  maszyn  zostanie  ograniczona  
do  pory  dziennej, a prace budowlane będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
budowlanymi tak, aby nie spowodować zagrożenia dla terenów sąsiednich oraz środowiska 
naturalnego. 
 Zaplecze budowy zostanie zorganizowane na terenie utwardzonym. Oleje i smary będą 
przechowywane w szczelnych pojemnikach a teren Inwestycji utrzymywany będzie w czystości. Na 
etapie realizacji odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach, w sposób 
uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym przenikanie składników 
odpadów do środowiska. Następnie odpady przekazane będą odpowiednim jednostkom 
dysponującym niezbędnymi pozwoleniami na odbiór odpadów. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa plac budowy będzie chroniony, a także zostanie wykonane 
ogrodzenie wraz ze znakami ostrzegawczymi. Wyznaczone zostaną miejsca na zaplecze techniczne oraz 
miejsca do okresowego składowania materiałów budowlanych. Zabezpieczone zostaną wszystkie 
wykopy, pozostawiony sprzęt techniczny oraz miejsca składowania materiałów budowlanych. 

Z uwagi na powyższe, realizacja Przedsięwzięcia nie będzie miała znaczącego wpływu na 
zakłócenie stosunków gruntowo-wodnych, stanu wód powierzchniowych i jakości powietrza, ale może 
mieć wpływ na wzrost poziomu hałasu, jednak w ograniczonym zakresie z uwagi na prowadzenie prac 
w godzinach dziennych 06:00-22:00.  

W związku z powyższym oddziaływanie obiektu na etapie budowy sprowadza się do 
konieczności zagospodarowania występujących ilości odpadów budowlanych. 

6  Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z realizacji planowanego  
Przedsięwzięcia 

6.1 Emisja zanieczyszczeń do powietrza 
Realizacja Przedsięwzięcia obejmować będzie budowę hali technologicznej wraz z niezbędną 

infrastrukturą oraz montaż linii termicznego przekształcania odpadów ITPO. Ponieważ montaż 
instalacji ITPO będzie prowadzony wewnątrz nowej hali technologicznej jego wpływ na stan jakości 
powietrza atmosferycznego będzie znikomy, dlatego też analizując oddziaływanie Inwestycji w fazie 
realizacji na stan jakości powietrza atmosferycznego skupiono się na etapie budowie hali 
technologicznej. 
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W fazie realizacji wystąpi przede wszystkim emisja wtórna pyłu związana z prowadzeniem 
robót ziemnych oraz  emisja  pyłu  pochodząca  z  prac  związanych  ze  stosowaniem  materiałów  
budowlanych tj. piasku, cementu, wapna. Pozostałe prace fazy realizacji będą odbywać się wewnątrz 
nowo powstałej hali i będą to prace typowo konstrukcyjno-montażowe. 

Środki transportu oraz samochody dostawcze biorące udział w fazie realizacji, a także maszyny 
i urządzenia wykorzystywane podczas budowy i montażu poszczególnych elementów Instalacji, będą 
dodatkowym źródłem zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania paliw, powodując 
niezorganizowaną emisję takich zanieczyszczeń jak dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla i 
węglowodory alifatyczne. Zanieczyszczenia te będą emitowane jednak w stosunkowo niewielkiej ilości 
z ograniczonym ich rozprzestrzenianiem i tylko w określonym czasie. 

Emisja zanieczyszczeń związanych z transportem i pracami pomocniczymi będzie miała 
charakter lokalny, związany z miejscem ich powstawania. Zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy 
(harmonogram prac) pozwoli na ograniczenie wpływu zanieczyszczeń na otoczenie. Prace prowadzone 
będą w godzinach od 6 – 22 (w porze dziennej) i potrwają ok. 24 miesięcy, co przekłada się na czas 
pracy wynoszący ok. 11 000 h. Przyjęto, iż realny czas pracy każdej z maszyn biorących udział w pracach 
budowlanych stanowić będzie ok. 5 % całkowitego czasu prowadzenia prac, czyli ok. 275 roboczogodzin 
w ciągu roku.  

Wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych oraz pyłu powstających w fazie realizacji 
Przedsięwzięcia oraz ich wpływ na stan jakości powietrza przedstawiono w Załączniku nr 6. 

 
6.2 Emisja hałasu 

Realizacja Przedsięwzięcia obejmować będzie budowę hali technologicznej wraz z niezbędną 
infrastrukturą oraz montaż linii termicznego przekształcania odpadów ITPO. Ponieważ montaż 
instalacji ITPO będzie prowadzony wewnątrz nowo powstałej hali technologicznej jego wpływ na stan 
klimatu akustycznego będzie znikomy, dlatego też analizując oddziaływanie Inwestycji w fazie realizacji 
na stan klimatu akustycznego skupiono się na etapie budowie hali technologicznej. 

Etap realizacji w całości będzie odbywać się na terenie Inwestora. Prace prowadzone będą 
maksymalnie przez 16 godzin pory dziennej tj.: od 6:00 do 22:00. Zmiana klimatu akustycznego będzie 
miała charakter czasowy (na czas prowadzenia robót) i umiejscowiony jedynie w miejscu 
wykonywanych prac w związku z tym etap realizacji nie będzie istotnym źródłem hałasu do środowiska.  

Wyniki przeprowadzonej analizy oddziaływania Inwestycji na stan klimatu akustycznego w 
fazie jej realizacji przedstawiono w Załączniku nr 7. 

 
6.3   Emisja odpadów 

Prace budowlane oraz konstrukcyjno-montażowe, związane z budową zakładu do odzysku 
energii z odpadów, będą wiązać się z powstawaniem odpadów głównie innych niż niebezpieczne. Na 
etapie realizacji niniejszego Przedsięwzięcia powstawać będą: 
• odpady z materiałów budowlanych wykorzystywanych do prac konstrukcyjnych i budowlanych, 
• odpady opakowaniowe po materiałach budowlanych, 
• odpady  związane  z  obsługą  techniczną  placu  budowy  (np.  zużyte  oleje  pochodzące z maszyn 

budowlanych), 
• odpady gleby i ziemi, 
• odpady komunalne. 

Przy zapewnieniu właściwej gospodarki wytwarzanymi odpadami, powstające odpady nie będą 
stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego. Przede wszystkim przy zapewnieniu właściwych 
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warunków ich magazynowania na zabezpieczonym terenie, przeznaczonym wyłącznie na rzecz 
wykonywanych operacji prac związanych z planowaną budową instalacji. 

Wykonawca prac budowlanych jako wytwórca odpadów jest zobowiązany do gospodarowania 
wytworzonymi przez siebie odpadami. 
Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów, s z a c u n k o w y c h  ilości oraz sposobów 
gospodarowania poszczególnymi rodzajami wytwarzanych odpadów na etapie realizacji 
przedstawiono w rozdziale  17.1.4.  Raportu OOŚ.  Wytworzone w trakcie realizacji Inwestycji odpady, 
przekazywane mogą być jedynie podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia na 
zbieranie bądź przetwarzanie odpadów. 

6.4 Pobór wody i emisja ścieków przemysłowych, bytowych i wód opadowych 
Woda na potrzeby etapu budowy planowanego Przedsięwzięcia pobierana będzie z sieci 

wodociągowej, do której Inwestor będzie posiadał przyłącze. Przed przystąpieniem do prac związanych 
z przygotowaniem placu budowy, Inwestor wystąpi do gestora sieci o wskazanie warunków dla 
zasilania placu budowy w wodę i odprowadzania ścieków dla zaplecza budowy. 

Podczas etapu budowy nie będą powstawać ścieki przemysłowe. Ścieki bytowe powstające 
podczas prowadzenia robót budowlanych nie będą odprowadzane do wód ani do ziemi – przewiduje 
się zastosowanie przenośnych toalet. 
 
6.5 Warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji Inwestycji 

Określony teren Przedsięwzięcia w czasie eksploatacji będzie wykorzystywany zgodnie z jego 
przeznaczeniem oraz z przewidzianym planem funkcjonowania. Prowadzona będzie działalność ściśle 
związana z procesem termicznego przekształcania odpadów. 

Odpady medyczne i weterynaryjne przeznaczone do przetworzenia dostarczane będą do 
zakładu w szczelnie zamkniętych workach polietylenowych jednorazowego użytku. Rozładunek 
odpadów na terenie zakładu odbywać się będzie ręcznie przez przeszkolonych pracowników, 
wyposażonych w odpowiednie stroje  oraz  środki  ochrony  indywidualnej.  Rozładowane  do  
specjalnych  kontenerów  odpady  medyczne i weterynaryjne kierowane będą po zewidencjonowaniu 
i zważeniu do chłodzonego magazynu odpadów, usytuowanego w hali technologicznej lub do 
kontenerowych chłodni mobilnych, gdzie będą tymczasowo magazynowane w temperaturze poniżej 
10 °C. Następnie partia odpadów kierowana będzie bezpośrednio do układu załadunkowego. 

Pojazdy ciężarowe oraz pojazdy techniczne będą poruszały się po ściśle wyznaczonych drogach 
technicznych w obrębie zakładu. Wszystkie drogi komunikacyjne i parkingi będą utwardzone. Wody 
deszczowe i roztopowe z tych nawierzchni odprowadzane będą przy pomocy wewnętrznego systemu 
kanalizacji do kanalizacji miejskiej. 

Teren zakładu będzie ogrodzony. 
Powierzchnie zabudowań oraz terenów utwardzonych na terenie pod instalację wyniosą: 

⇒ powierzchnia hali – ok. 1470 m2, 
⇒ powierzchnie utwardzone (w tym parkingi) – ok. 2481 m2. 

Prace  związane   z   procesem    termicznego   przekształcania   odpadów   będą   realizowane 
w zamkniętej hali. 

Część socjalno-biurowa będzie znajdować się w hali ITPO na antresoli. 
Odebrane ciepło w układzie odzysku energii zamienione zostanie na parę o ciśnieniu 17 bar (18 

bar absolutne). Powstały w ten sposób nośnik ciepła wykorzystany będzie do dalszych celów, tj. 
sprzedaży lub produkcji energii elektrycznej poprzez zastosowanie turbiny parowej. Odzysk ten 
pozwoli na częściowe pokrycie własnego zapotrzebowania. Wykorzystanie jako paliwa w planowanym 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.:  
„Budowa zakładu do odzysku energii z odpadów o wydajności 400 kg/h  
na działkach nr 1947/6 i 2740/3 obręb 0001 Zambrów w m. Zambrów” 

 

 
str. 42 
 

procesie określonej kategorii odpadów, wzmocni efekt ekologiczny poprzez znaczącą redukcję zużycia 
tradycyjnych paliw. 
 

7 Przewidywane  rodzaje  i  ilości  emisji,  w  tym  odpadów,  wynikające  z funkcjonowania 
planowanego Przedsięwzięcia 

7.1 Emisja gazów i pyłów do powietrza 
Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych na terenie zakładu będzie prowadzony 

proces technologiczny, polegający na termicznym przekształcaniu odpadów w instalacji ITPO. 
Oceniając wpływ Instalacji na jakość powietrza uwzględniono główne składniki spalin pochodzących z 
procesu termicznego przekształcania odpadów, jakie normowane są przez standardy emisyjne takie 
jak: tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), chlorowodór (HCl), fluorowodór (HF), 
rtęć (Hg), metale ciężkie (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V), a także substancje organiczne w postaci 
gazów i par (wyrażane jako całkowity węgiel organiczny – TOC), dioksyny i furany oraz amoniak i 
benzo(a)piren. 

Towarzyszącym źródłem emisji zanieczyszczeń dla planowanego Przedsięwzięcia będzie 
niezorganizowana emisja pyłu pochodząca z ruchu pojazdów na terenie zakładu oraz substancji 
będących produktami spalania paliw w silnikach samochodów osobowych pracowników i gości zakładu 
oraz samochodów ciężarowych dostarczających odpady, materiały eksploatacyjne, surowce do 
instalacji oraz odbierających odpady poprocesowe. 
 
7.2 Emisja odorów 

Obecnie brak jest w Rzeczpospolitej Polskiej obowiązujących uregulowań prawnych i zaleceń 
technicznych określających  dopuszczalne  poziomy  odorów  w  powietrzu  i  metody  ich  oceny.  
Ocenia  się  jednak, iż zastosowanie  najnowszych  dostępnych  technik  dla  instalacji  termicznego  
przekształcania  odpadów w zakresie postępowania z odpadami przed ich wprowadzeniem do procesu 
termicznego przekształcania zapewni maksymalne ograniczenie emisji związków odorowych do 
powietrza. 

Właściwy sposób postępowania z odpadami przewidzianymi do przetwarzania, w tzw. reżimie 
sanitarnym, od momentu odebrania odpadów z miejsc ich wytwarzania, poprzez etap transportu 
przystosowanymi do danego rodzaju odpadów środków transportu na teren zakładu odzysku energii z 
odpadów, a następnie ich magazynowanie właściwe dla danego rodzaju odpadów na terenie 
planowanego Przedsięwzięcia (tj. magazynowanie odpadów zakaźnych medycznych i weterynaryjnych 
selektywnie w magazynie chłodni, gdzie temperatura utrzymywana będzie stale poniżej 10 0C , a 
pozostałych rodzajów również selektywnie w szczelnych, zamykanych i oznakowanych 
pojemnikach/zbiornikach, etc., wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników 
zawartych w odpadach, w wydzielonym magazynie przylegającym bezpośrednio do hali 
technologicznej ITPO, przez ich załadunek do komory spalania i w końcowym etapie właściwie 
przeprowadzony proces ich przetwarzania w planowanej instalacji do termicznego przetwarzania, 
pozwala stwierdzić, że możliwość powstawania i późniejszego ewentualnego uwalniania się substancji 
złowonnych w na etapie funkcjonowania planowanego Przedsięwzięcia jest ograniczone do zera. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie 
szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1975) proces termicznego 
przekształcania odpadów medycznych winien odbywać się z ich bezpośrednim załadunkiem do pieca. 
Natomiast jeżeli w niektórych przypadkach wymagane jest ich czasowe przechowywanie, chłodnia w 
której przechowywane są odpady medyczne i weterynaryjne dostosowana jest do przepisów w 
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zakresie postępowania z tego rodzaju odpadami, a w szczególności zapewnia wewnątrz wymaganą 
temperaturę poniżej 10 °C, bez względu na temperaturę otoczenia. W takiej temperaturze odory nie 
będą wydostawać się na zewnątrz (biorąc również pod uwagę konstrukcję tego pomieszczenia co jest 
wymagane przepisami prawa) ponieważ prężność par związków złowonnych w tak niskiej 
temperaturze jest bardzo niewielka. 

Powyższe, jak i wyniki przeprowadzonych analiz przedstawione w niniejszym Raporcie OOŚ, 
m.in. emisji do powietrza, pozwalają na stwierdzenie, że eksploatacja planowanego Przedsięwzięcia 
nie będzie źródłem uciążliwości zapachowych. 

 
7.3  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 budowie zakładu odzysku energii z odpadów, 
zlokalizowane będzie na terenie należącym do Inwestora. Zgodnie z postanowieniami MPZP tereny te 
klasyfikowane są jako tereny produkcyjno-usługowe, dla których nie określa się dopuszczalnych 
poziomów hałasu. 

Teren w fazie eksploatacji będzie wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem i 
przewidywanym planem funkcjonowania. Prace związane z procesem termicznego przekształcania 
odpadów na terenie zakładu będą realizowane w zamkniętych halach i pomieszczeniach. Dowóz 
odpadów, materiałów eksploatacyjnych i części, będzie realizowany poprzez utwardzone drogi 
dojazdowe. 

Podczas eksploatacji planowanej Inwestycji największe znaczenie w emisji hałasu będzie miał 
budynek technologiczny, w którym znajdować się będzie instalacja termicznego przekształcania 
odpadów wraz z urządzeniami towarzyszącymi. 

W analizie założono najbardziej niekorzystny wariant pod względem emisji hałasu do 
środowiska, tzn.  pracę   wszystkich   urządzeń.   Z   przeprowadzonych   analiz   wyniki,   że   eksploatacja   
instalacji w proponowanym zakresie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu 
dal najbliższych terenów  chronionych   akustycznie,   tj.  terenów  rekreacyjno-wypoczynkowych   
położonych w odległości ok. 105 m w kierunku wschodnim od terenu Inwestycji. 

W rozdziale 17.2. Raportu OOŚ zostanie przedstawiona analiza emisji hałasu do środowiska 
podczas eksploatacji Inwestycji zarówno w porze dziennej, jak i nocnej. 

 
7.4  Emisja odpadów 

Instalacja do termicznego przekształcania odpadów przetwarzać będzie odpady inne niż 
niebezpieczne i niebezpiecznie, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, jednocześnie prowadzony 
będzie odzysk energii cieplnej. W instalacji przetwarzane będą odpady, których wykaz został 
przestawiony m.in. w rozdziale 3  

Na etapie eksploatacji przedmiotowej Instalacji wytwarzane będą odpady niebezpieczne oraz 
inne niż niebezpieczne. Źródłem emisji odpadów będzie eksploatacja linii technologicznej, konserwacja 
urządzeń infrastruktury technicznej, eksploatacja pojazdów oraz ewentualne prace remontowe. 

Najbardziej charakterystycznymi odpadami generowanymi w wyniku pracy Instalacji, tj. 
odpadami technologicznymi wytwarzanymi w wyniku przetwarzania odpadów będą: 
− odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych (19 01 07*) powstające w ilości ok. 119 Mg/rok, 
− żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne (19 01 11*) mogące powstawać  

w ilości ok. 340 Mg/rok, 
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− żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje inne niż wymienione w 19 01 11* (19 01 12) 
mogące powstawać w ilości ok. 340 Mg/rok, 

− pyły z kotła zawierające substancje niebezpieczne (19 01 15*), czyli pozostałości z okresowego 
czyszczenia układu odzyskowego w ilości ok. 3,4 Mg/rok. 

Niezależnie od prowadzonego procesu przetwarzania odpadów w wyniku termicznego 
przekształcania odpadów powstaną odpady o kodach 19 01 07* oraz 19 01 15*. Rodzaj odpadów 
poddawanych  przekształceniu  będzie  miał  wpływ  na  charakter  generowanego  odpadu  w  postaci  
żużla i popiołu (odpad niebezpieczny lub inny niż niebezpieczny). W celu potwierdzenia, iż jest to odpad 
innych niż niebezpieczny, będzie on podlegać badaniom laboratoryjnym w laboratorium zewnętrznym 
w celu określenia jego klasyfikacji oraz dalszego zagospodarowania przez podmioty zewnętrzne. 
 
7.5  Pobór wody 

Woda na potrzeby planowanego Przedsięwzięcia potrzebna będzie do celów: 
a) socjalno-bytowych: 

• sprzątanie pomieszczeń socjalnych, 
• zużycie wody przez pracowników, 

b) technologicznych: 
• woda do układu odzysku ciepła, 
• woda do schładzania spalin – quench, 
• woda do odżużlacza, 
• woda do regeneracji SUW, 
• mycie pojazdów dostarczających odpady, 
• mycie kontenerów na odpady, 
• mycie powierzchni "brudnych", 

c) przeciwpożarowych, 
d) ewentualnie: utrzymanie zieleni. 

Pobór  wody  na  potrzeby  planowanego  Przedsięwzięcia  następował  będzie  z  miejskiej  sieci 
wodociągowej w oparciu o umowę z miejskimi wodociągami. W ramach realizacji Przedsięwzięcia 
zaprojektowano podłączenie nowej instalacji do istniejącej sieci wodociągowej. 

Prognozę zapotrzebowania w wodę na potrzeby raportu wykonano według obliczeń własnych 
na podstawie danych uzyskanych od Inwestora, zapotrzebowania w wodę dla technologii oraz przy 
uwzględnieniu postanowień rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w 
sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70). 
 
Woda do celów sanitarno-bytowych 

Woda do celów socjalno-bytowych jest to woda wykorzystana przez pracowników oraz woda, 
która służy do mycia powierzchni w pomieszczeniach socjalnych budynku instalacji termicznego 
przekształcania odpadów. 

Do obliczeń przyjęto następujące założenia:  
1. Liczba pracowników - 25 osób. 
2. Liczba zmian w ciągu dnia: 3 zmiany (3 x 8 godzin). 

 
Jednostkowe zużycie wody: 
q = 60 l/osoba na dobę (0,060 m3/d)  
Współczynniki nierównomierności wody: 
Nd = 1,2 – współczynnik nierównomierności dobowej  



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.:  
„Budowa zakładu do odzysku energii z odpadów o wydajności 400 kg/h  
na działkach nr 1947/6 i 2740/3 obręb 0001 Zambrów w m. Zambrów” 

 

str. 45 

 

Nh = 2,0 – współczynnik nierównomierności godzinowej 
Średniodobowe zapotrzebowanie wody:  
QdśrA = 25 x 0,060 = 1,5 m3/d 
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:  
Qdmax = 1,5 x 1,2 = 1,8 m3/d 
Średniogodzinowe zapotrzebowanie wody:   
Qhśr = QdśrA : (3x8) = 1,5 : 24 = 0,0625 m3/h 
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody:  
Qhmax = Qhśr x Nh = 0,0625 x 2 = 0,125 m3/h 
 

W tabeli poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie zużycia wody przez poszczególne grupy 
pracowników. 
 
Tabela nr 7. Zestawienie poboru wody na cele socjalno-bytowe pracowników. 

Pobór wody na cele 
socjalno-bytowe 

Ilość 
[osoba] qjedn [l/d] Qdśr 

[m3/d] Nd Qdmax 

[m3/d] 
Qhśr 

[m3/h] Nh Qmaxh 

[m3/h] 

praca brudna 25 60 1,5 1,2 1,8 0,0625 2 0,125 

 
Szacowana ilość pobieranej wody na cele socjalno-bytowe dla nowego Przedsięwzięcia przy 

założeniu, że instalacja będzie pracować ok. 8500 h (tj. 354 dni) powinna wynieść ok. 532 m3/rok. 
 
Woda do celów technologicznych 

W procesie termicznego przekształcania odpadów woda wykorzystywana będzie głównie do 
celów: 
− produkcji pary w układzie odzysku, 
− schładzania spalin w układzie oczyszczania spalin instalacji termicznego przekształcania odpadów, 
− funkcjonowania odżużlacza, 
− funkcjonowania stacji uzdatniania wody, 
− mycia pojazdów, pojemników, 
− utrzymania czystości w hali technologicznej. 

Kotły odzysknicowe wymagają regularnego usuwania gromadzących się w nich zanieczyszczeń, 
dlatego niezbędnym wyposażeniem tych urządzeń są układy automatycznego odsalania i odmulania. 
Woda w układzie odzysku będzie krążyła w obiegu zamkniętym, w którym zakłada się 50% straty, co 
przekłada się na zapotrzebowanie wody do tego celu na poziomie ok. 1,75 m3/h. 

Poza wodą niezbędną do funkcjonowania instalacji odzysku ciepła, woda będzie również 
potrzebna do celu mycia powierzchni "brudnych" w pomieszczeniach budynku instalacji termicznego 
przekształcania odpadów i magazynu, mycia pojazdów dostarczających odpady oraz mycia 
pojemników na odpady. Mycie odbywać się będzie w myjni na zewnątrz hali, w miejscu zaznaczonym 
na planie zagospodarowania terenu (Załącznik nr 2). Niewielkim zapotrzebowaniem cechować się 
będzie stacja uzdatniania wody oraz układ schładzania spalin – quench. Przewiduje się 
zapotrzebowanie na wodę w ilościach: 
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Tabela nr 8. Cele poboru wody wraz z szacowaną ilością pobieranej wody. 

 

Cele poboru wody 

Ilość pobieranej wody 

m3/h m3/d m3/rok 

Woda do odzysku ciepła ok. 1,75 ok. 42,0 ok. 14868 

Woda do schładzania spalin - QUENCH ok. 0,03 ok. 0,6 ok. 212,4 

Woda do odżużlacza ok. 0,20 ok. 4,8 ok. 1699,2 

Woda do regeneracji SUW ok. 0,003 ok. 0,07 ok. 23,6 

Woda do mycia pojazdów dostarczających odpady ok. 0,58 ok. 14 ok. 4956 

Woda do mycia pojemników na odpady ok. 0,08 ok. 2 ok. 708 

Woda do mycia powierzchni „brudnych” ok. 0,02 ok. 0,5 ok. 177 

Łącznie: ok. 2,67 ok. 64 ok. 22644 

 
Ogólny pobór wody – podsumowanie 

W tabeli poniżej zestawiono pobory wody na poszczególne cele. 
 

Tabela nr 9. Prognozowany pobór wody dla zakładu (Przedsięwzięcia).  

Cele poboru wody 
Zakład termicznego 

przekształcania 
odpadów 

Ilość pobieranej wody 

m3/h m3/d m3/rok 

socjalno- bytowe 
Woda na potrzeby 

pracowników i mycia 
pomieszczeń socjalnych 

ok. 0,0625 ok. 1,5 ok. 532 

technologiczne Woda do odzysku ciepła ok. 1,75 ok. 42,0 ok. 14868 

Woda do schładzania 
spalin - QUENCH ok. 0,03 ok. 0,6 ok. 212,4 

Woda do odżużlacza ok. 0,20 ok. 4,8 ok. 1699,2 
Woda do regeneracji 

SUW ok. 0,003 ok. 0,07 ok. 23,6 

Woda do mycia pojazdów 
dostarczających odpady ok. 0,58 ok. 14 ok. 4956 

Woda do mycia 
pojemników na odpady ok. 0,08 ok. 2 ok. 708 

Woda do mycia 
powierzchni "brudnych" ok. 0,02 ok. 0,5 ok. 177 

Łącznie: ok. 2,73 ok. 65,5 ok. 23176 

 
Woda do nowego Przedsięwzięcia będzie dostarczana z miejskich wodociągów. Wnioskowana 

ilość pobieranej wody dla zakładu wynosi: 
Qśrh = 2,73 m3 /h; 
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Qśrd = 65,5 m3 /d;  
Qśrrok = 23 176 m3 /rok 
 
7.6   Ścieki przemysłowe, bytowe i wody opadowe 

W związku z eksploatacją linii do termicznego przekształcania odpadów powstawać będą 
następujące rodzaje ścieków: 
− ścieki przemysłowe, 
− ścieki bytowe, 
− wody opadowe lub roztopowe. 

 

7.6.1 Ścieki przemysłowe 
Ścieki technologiczne stanowią ścieki powstające w wyniku: 

− mycia powierzchni brudnych (posadzek w budynkach i magazynach), 
− mycia pojemników do przechowywania odpadów, 
− mycia samochodów dowożących odpady, 
− czyszczenia filtrów ze stacji uzdatniania wody, 
− odprowadzenia skroplin w kotłowni. 

Ścieki powstające w halach i pomieszczeniach technologicznych (magazyn odpadów) będą 
ujmowane w system kanalizacji poprzez koryta odwodnieniowe rozmieszczone w całym budynku 
technologicznym. Dodatkowo w celu zabezpieczenia budynku przed niekontrolowanym 
przemieszczaniem się ścieków, posadzki we wszystkich pomieszczeniach będą wykonane z materiałów 
nieprzepuszczalnych. 
 
Tabela nr 10 Źródła ścieków i ich szacowane ilości  

 

Źródło ścieków 
Ilość 

m3/h m3/d m3/rok 

Mycie powierzchni „brudnych” 0,02 0,50 177,00 

Mycie pojemników 0,08 2,00 708,00 

Mycie samochodów 0,58 14,00 4956,00 

Ścieki z kotłowni (ze stacji uzdatniania, ze 
schładzania skroplin, ze zbiornika 

 

0,04 1,00 354,00 

Łącznie: 0,73 17,50 6195,00 

 

Łączna ilość ścieków technologicznych wytwarzanych przez zakład wynosić będzie około 17,5 
m3/d co daje w ciągu roku ilość około 6195 m3/rok. Ścieki przemysłowe, po podczyszczeniu w 
separatorach, będą odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej lub zostaną zebrane do 
zbiorników lub  zbiornika bezodpływowego o pojemności ok 10 m3 każdy i wykorzystane na potrzeby 
własne Instalacji  np. do schładzania spalin. 
 
7.6.2. Ścieki bytowe 

Ilość wytwarzanych ścieków bytowych równa jest ilości wody pobieranej na ten cel, zgodnie ze 
wskazaniami wodomierza. Szacuje się, że będzie to około 1,5 m3/dobę, ok. 532 m3 rocznie. 
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Wszystkie ścieki bytowe z zaplecza socjalnego, odprowadzane będą poprzez zaprojektowane 
piony i poziomy oraz studzienki inspekcyjne do miejskiej kanalizacji na podstawie umowy z odbiorcą. 
 
  
7.6.3. Wody opadowe 

Woda opadowa lub roztopowa spływająca z dachów, dróg, parkingów i  innych  terenów 
utwardzonych będzie zbierana w systemie kanalizacji deszczowej. Przed skierowaniem ich do miejskiej 
kanalizacji deszczowej, oczyszczane będą zgodnie z wymaganiami gestora sieci. 

Wody opadowe, które powstaną na omawianym terenie Przedsięwzięcia można podzielić na 
dwa rodzaje, tj.: 
1) wody opadowe „czyste” - z dachów, 
2) wody opadowe „brudne” - z terenów utwardzonych, tj.: dróg, placów manewrowych, magazynów 

składowych, chodników, itp. 
Objętość wód opadowych deszczu miarodajnego (Q) zbieranych w systemie kanalizacji 

deszczowej jest uzależnione od wielkości powierzchni zlewni, jej pokrycia i natężenia opadu.  
 
Przewidywaną  ilość ścieków dla deszczu nawalnego określono na podstawie wzoru: 

 
Q = q⋅ Ψ ⋅F 

gdzie: 
Q – objętość ścieków deszczowych [dm3/s]  
q – natężenie deszczu 
Ψ – współczynnik spływu, przyjęto: 

• dla powierzchni utwardzonych i dachów: Ψ=0,90 
• dla powierzchni zielonych: Ψ= 0,1  

F - powierzchnia zlewni, zgodnie z planem zagospodarowania terenu przyjęto: 
• powierzchnie utwardzone – około 0,2481 [ha] 
• powierzchnie dachów – około 0,1470 [ha] 
• powierzchnia terenów zielonych – około 0,1449[ha] 

 
Natężenie deszczu obliczono korzystając z normy PN-EN 752 z 2017 r., formuły Bogdanowicza 

– Stachy oraz „Kalkulatora natężenia deszczu” zamieszczonego na stronie 
https://rationalsewer.com/kalkulatordeszczu/. Zgodnie z normą proponuje się rozróżnianie częstości 
wylewów z kanalizacji, w siedmiostopniowej skali wpływu zagrożenia na środowisko, tj. dla 7 
zdefiniowanych lokalizacji. Skalę tą przedstawia Tabela nr 11. 

 
Tabela  nr  11.  Przykładowe  kryteria  oceny  zagrożeń  oraz  dopuszczalne  częstości  wylewów  z 
kanałów  i podtopień terenów wg PN-EN 752:2017. 

Lp. Stopień zagrożenia Przykładowe lokalizacje Częstość wylewów 
[1 raz na C lat] 

1. Bardzo mały Drogi lub otwarte przestrzenie z dala od budynków 1 

2. Mały Tereny rolnicze (w zależności od wykorzystania, np. 
pastwiska, grunty orne) 2 

3. Mały do średniego Otwarte przestrzenie wykorzystane do celów publicznych 3 

4. Średni Drogi lub otwarte przestrzenie w pobliżu budynków 5 
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5. Średni do wysokiego Zalania zamieszkanych budynków z wyłączeniem piwnic 10 

6. Wysoki Głębokie zalania zamieszkanych piwnic lub przejazdów 
pod ulicami 30 

7. Bardzo wysoki Infrastruktura krytyczna 50 
 

Biorąc pod uwagę, że Przedsięwzięcie nie będzie obejmowało pomieszczeń  pod  powierzchnią 
terenu przyjęto stopień zagrożenia jako „średni do wysokiego”, czyli częstość wylewów do obliczeń 
wynosi 1 raz na 10 lat. Czas trwania deszczu przyjęto: 15 minut. 
Natężenie deszczu wyniosło q = 251,3 dm3/s*ha. Wartość ta została wykorzystana w dalszych 
obliczeniach. 
 
Po podstawieniu wszystkich danych objętość wód opadowych wynosić będzie: 
1. Dla powierzchni utwardzonych - wody opadowe „brudne”:  

Q = 0,2481 [ha] · 0,9 · 251,3 [dm3/s*ha] 
Q = 56,11 [dm3/s] 

2. Dla powierzchni dachów - wody opadowe „czyste”:  
Q = 0,1470 [ha] · 0,9 · 251,3 [dm3/s*ha]    
Q = 33,25 [dm3/s] 

3. Dla terenów zielonych - wody opadowe „czyste”:  
Q = 0,1449 [ha] · 0,1 · 251,3 [dm3/s*ha]  
Q = 3,64 dm3/s 

 
Odpływ wód deszczowych z dachów wynosi zatem ok. 33 dm3/s, natomiast odpływ wód 

deszczowych z terenów utwardzonych ok. 56 dm3/s. Odpływ z terenów zielonych wyniesie ok. 3,6 
dm3/s. 

Zagadnienie wód opadowych i roztopowych należy rozważać także na etapie pozwolenie 
budowlanego oraz uzyskania warunków przyłączenia do kanalizacji. Dokładne parametry 
powierzchniowe Przedsięwzięcia będą znane po wykonaniu projektu budowlanego. 

Kanalizacja deszczowa na terenie Instalacji zostanie tak zaprojektowana, by przejąć całkowitą 
ilość wód opadowych i roztopowych „czystych” i „brudnych” powstających w granicach terenu zakładu. 
Kanalizacja deszczowa wyposażona zostanie w systemy podczyszczania, dobrany odpowiednio do 
rodzaju i ilości przewidzianych wód opadowych. 

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych, jak i dachów będą 
zagospodarowywane zgodnie z wymaganiami MPZP oraz warunkami technicznymi gestora sieci. 

Zastosowane rozwiązanie podczyszczania wód opadowych gwarantuje dotrzymanie wartości 
dopuszczalnych zawiesiny oraz substancji ropopochodnych. W związku z czym nie przewiduje się 
niekorzystnego oddziaływania wód opadowych przekazywanych do kanalizacji zewnętrznej. 

Wody opadowe z terenów zielonych będą tak jak dotychczas naturalnie infiltrować w głąb. 
Wody te nie będą miały styczności z powierzchnią zakładu, a więc nie będą narażone na 
zanieczyszczenie. 

 
7.7  Emisja pół 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. 
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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. 

Problem oddziaływania pól elektromagnetycznych dla omawianego terenu Inwestycji nie 
będzie występować, z uwagi na brak urządzeń i linii przesyłowych powodujących powstawanie 
znaczącego promieniowania elektromagnetycznego. 
7.8  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, w hali technologicznej, pracować będą wentylatory oraz sprężarki, mogące 
być potencjalnym źródłem niechcianych drgań. Negatywny wpływ drgań maszyn wirujących 
pracujących w przemyśle może prowadzić do wystąpienia uszkodzeń i awarii. Inwestor zdaje sobie 
sprawę, że elementy urządzeń z czasem ulegają naturalnemu zużyciu co może prowadzić do pojawienia 
się drgań lub ich zwiększenia poza dopuszczalne przez producenta urządzenia normy. Z tego powodu 
na terenie zakładu prowadzone będą cykliczne 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 
napędowego 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. Nadmierne drgania mogą powodować 
wadliwą pracę urządzeń, zmniejszenie trwałości maszyn i urządzeń oraz powodują szybkie zużywanie 
się elementów podatnych.  

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 20 km/h, co również pozytywnie wpływa na 
minimalizację występowania drgań. 
  
7.9  Etap likwidacji 
 Nie przewiduje się likwidacji instalacji termicznego przekształcania odpadów, która będzie 
funkcjonowała w wyniku realizacji planowanego Przedsięwzięcia, przez okres najbliższych 
kilkudziesięciu lat.  

Jeśli jednak doszłoby 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 będą wówczas selektywnie magazynowane i przekazywane firmom posiadającym 
odpowiednie zezwolenia na ich transport, zbieranie lub przetwarzanie. Odpady te w zależności od 
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rodzaju mogą być poddawane procesom odzysku bądź procesom unieszkodliwiania z zachowaniem 
hierarchii postępowania z odpadami (art. 17 ustawy o odpadach). 

Przed zakończeniem eksploatacji, a rozpoczęciem likwidacji, konieczne będzie zatrzymanie 
przyjmowania odpadów oraz zakończenia prowadzenia procesu przetwarzania odpadów w instalacji. 
Odpady powstające w wyniku prowadzenia procesów technologicznych pozostaną usunięte z terenu 
działalności, a sposób postępowania z nimi będzie taki sam jak w fazie eksploatacji. 

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. 
 
7.10  Gospodarka odpadami na etapie likwidacji 

W przypadku ewentualnej likwidacji przedmiotowego Przedsięwzięcia, dostawy odpadów 
zostaną wstrzymane. Znajdujące się na terenie zakładu odpady, które wymagać będą przetworzenia 
zostaną przekazane podmiotom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów. Również odpady wtórne zostaną  przekazane  uprawnionym  podmiotom  zewnętrznym  
celem ich dalszego odzysku bądź unieszkodliwienia. Zdemontowane zostaną elementy linii 
technologicznych oraz urządzenia towarzyszące. 

Rodzaje i szacunkowe ilości odpadów jakie mogłyby powstać w sytuacji rozbiórki Instalacji oraz 
obiektów jej towarzyszących, określono w tabeli nr 49 (to jest w rozdziale 17.3).  

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. 

8 Prace rozbiórkowe dla Przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
Omawiana Inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko. Obszar przewidziany pod budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów jest 
niezagospodarowany. Przed przystąpieniem do budowy Instalacji nie zajdzie zatem potrzeba 
wykonywania prac rozbiórkowych. 

Prace rozbiórkowe mogą wystąpić dopiero na etapie likwidacji Przedsięwzięcia, której 
wystąpienia nie przewiduje się przez okres kilkudziesięciu lat. W sytuacji, gdy funkcjonalność ITPO nie 
pozwoli na jej dalsze eksploatowanie lub zostanie podjęta decyzja o zamknięciu zakładu,  wówczas  jej  
likwidacja będzie musiała przebiegać zgodnie z obowiązującymi w tym okresie wymogami ochrony 
środowiska, być poprzedzona wnikliwą analizą techniczną, wykonaniem specjalistycznej dokumentacji 
oraz uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych i zezwoleń. 

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  art. 248  ustawy  z  dnia  27  kwietnia   2001 r.  Prawo   ochrony   środowiska (tekst 
jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się na 
terenie zakładu, uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR) albo za zakład o 
dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR). 

Artykuł 3 pkt 23 i 24 Prawa ochrony środowiska definiuje odpowiednio „poważną awarię” oraz 
„poważną awarię przemysłową”. „Poważna awaria” jest definiowana jako zdarzenie, w szczególności 
emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub  
transportu,  w   których   występuje   jedna   lub   więcej   niebezpiecznych   substancji,   prowadzące 
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do natychmiastowego powstawania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub 
powstawania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Natomiast „poważna awaria przemysłowa” 
rozumiana jest jako poważna awaria w zakładzie. 

Zgodnie z rozporządzeniem 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, dalej jako „rozporządzenie w sprawie substancji niebezpiecznych”) do zakładu o dużym 
ryzyku zalicza się zakład, w którym występuje jedna lub więcej substancji niebezpiecznych w ilości 
równej lub większej niż określona w załączniku do ww. rozporządzenia. 

Z danych projektowych wynika, iż w trakcie eksploatacji instalacji do prowadzenia procesu 
termicznego przekształcania odpadów wśród substancji wykorzystywanych w procesie może być 
wykorzystywana także substancja niebezpieczna, której obecność na terenie instalacji w odpowiednich 
ilościach mogłaby ten zakład kwalifikować do zakładów zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej. Substancją tą będzie lekki olej opałowy służący do wspomagania 
procesu spalania, który jest alternatywą dla gazu ziemnego. 

Substancja te zostały sklasyfikowana według tabeli nr 1 z załącznika do ww. rozporządzenia, 
której fragment przedstawiono w poniższej Tabeli nr 12. 
 
Tabela nr 12. Substancje niebezpieczne zgodnie z fragmentem tabeli nr 1 wynikającą z rozporządzenia 
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). 

Substancje lub grupy substancji 
Ilość substancji decydująca o zaliczeniu do zakładu o: 

 
zwiększonym ryzyku [Mg] Dużym ryzyku[Mg]  

H3 DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA 
NARZĄDY DOCELOWE – NARAŻENIE 

JEDNORAZOWE Działanie toksyczne na 
narządy docelowe, narażenie 

jednorazowe, kategoria 1 

50 200  

 
Przykładowa Karta Charakterystyki mówi o następujących właściwościach oleju opałowego 

lekkiego: 
Klasyfikacja zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP] 
Flam Liq. 3; H226 Łatwopalna ciecz i pary. 
Asp. Tox. 1; H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 
Skin Irrit. 2; H315 Działa drażniąco na skórę. 
Acute Tox.4; H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 
Carc. 2; H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. 
STOT RE 2; H373 Może powodować uszkodzenie narządów szpiku kostnego, grasicy, wątroby poprzez 
długotrwałe lub narażenie powtarzane. 
Aquatic Chronic 2; H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 

Pozostałe planowane do stosowania w zakładzie odzysku energii z odpadów substancje nie 
zostały wskazane w rozporządzeniu w sprawie substancji niebezpiecznych oraz zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i z dyrektywą Rady 67/548/EWG nie zostały sklasyfikowane jako 
niebezpieczne. 
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Zgodnie z ww. rozporządzeniem o tym, czy dany zakład należy zaliczyć do zakładów 
zwiększonego lub dużego ryzyka decyduje ilość substancji znajdujących się w zakładzie w danej chwili 
(substancje magazynowane). 

Na terenie planowanego Przedsięwzięcia zlokalizowany zostanie zbiornik na lekki olej opałowy 
o pojemności do 50 m3 (gęstość około 830 kg/m3) czyli w jednym czasie gromadzić będzie olej opałowy 
w ilości około 41,5 Mg. 

Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, że Instalacja nie zalicza się do zakładów o 
zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Ponadto, w celu uniknięcia wystąpienia poważnej awarii na terenie planowanego 
Przedsięwzięcia przewidziano następujące rozwiązania organizacyjne: 
− wszystkie zbiorniki oraz miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych będą odpowiednio 

zabezpieczone, wentylowane i oznaczone zgodnie z obowiązującymi wymogami; 
− zbiornik dwupłaszczowy będzie wyposażony w system monitoringu przecieku; 
− w pobliżu magazynu, w którym wydzielone zostanie miejsce magazynowania substancji 

niebezpiecznych wykorzystywanych w procesie przetwarzania, będzie znajdował się sprzęt i 
substancje neutralizujące, zgodnie z przepisami p.poż.; 

− sposób napełniania i opróżniania zbiorników przeznaczonych na magazynowanie substancji 
niebezpiecznych będzie zapewniał hermetyczność i będzie eliminował skażenie środowiska, a w 
szczególności powierzchni ziemi i powietrza. 

Personel zakładu zostanie odpowiednio przeszkolony zarówno w kwestii bezpiecznej 
eksploatacji wszystkich urządzeń i procesów technologicznych wchodzących w skład instalacji, jak 
również w sposobie zachowania się w sytuacjach awaryjnych. Organizowane będą w tym celu szkolenia 
przygotowawcze oraz okresowe, w tym z zakresu bhp i p.poż. 
 
Zabezpieczenia przeciwpożarowe dla projektowanego zakładu 

Cały zakład do odzysku energii z odpadów będzie wyposażony w systemy przeciwpożarowe 
oraz rozwiązania zapewniające jego bezpieczną pracę i minimalizujące możliwość wystąpienia awarii. 
Podstawowym i niezbędnym wyposażeniem będzie system wczesnego wykrywania i powiadamiania w 
przypadku powstania pożaru lub sytuacji potencjalnie stwarzającej możliwość poważnej awarii 
przemysłowej. 

 Na terenie lokalizacji przedmiotowego Przedsięwzięcia zostanie zaprojektowana instalacja 
przeciwpożarowa zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719, z późn. zm.). Sieć dostawy wody 
zostanie zaprojektowana zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (tekst 
jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 869), wraz z przepisami wykonawczymi. 

Na terenie zakładu zamontowany zostanie podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Gaśnice będą rozmieszczone: 
→ w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności przy wejściach do budynków, na 

klatkach schodowych, korytarzach i przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 
→ w  miejscach  nienarażonych  na  uszkodzenia  mechaniczne  oraz  działanie  źródeł  ciepła  (piece, 

grzejniki); 
→ w obiektach wielokondygnacyjnych – w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeśli 

pozwolą na to istniejące warunki. 
Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej 

gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m. 
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Podsumowując, przedmiotowej Instalacji nie zalicza się do kategorii zakładów o zwiększonym 
ryzyku, ani tym bardziej do kategorii zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej. Wystąpienie stanów awaryjnych cechuje bardzo niskie prawdopodobieństwo. Zakład 
będzie wyposażony w systemy przeciwpożarowe i wczesnego wykrywania oraz powiadamiania. Obiekt 
podlegać będzie rygorystycznym przepisom związanym z dozorem technicznym. W trakcie postojów 
technologicznych wykonywane będą szczegółowe przeglądy instalacji i jej ewentualne remonty. 

W przypadku awarii linii technologicznej, mającej wpływ na przyjęcie dostaw odpadów, 
powiadomieni zostaną dostawcy odpadów o zaistniałej sytuacji i o przewidywanym czasie trwania 
awaryjnego wyłączenia instalacji. Strumień odpadów zostanie skierowany do innych zakładów 
wchodzących w skład systemu gospodarki odpadami. 

W sytuacji wystąpienia poważnej awarii zakładu, praca instalacji zostanie zatrzymana i 
przywrócona dopiero  po usunięciu  wszelkich  skutków wystąpienia awarii. Uruchomione zostaną 
procedury działania w takiej sytuacji. W zależności od zagrożenia powiadomione zostaną odpowiednie 
jednostki ratownicze i włączona zostanie akcja ewakuacyjna zakładu. 
 
Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej  

W czasie realizacji i eksploatacji Przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia poważnych awarii 
i katastrof budowlanych. W myśl ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 
poz. 1333 z późn. zm.) katastrofa budowlana jest to jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu 
budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń 
formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów (art. 73 ust. 1).  

Przedmiotowa działalność prowadzona będzie w obiektach projektowanych i budowanych 
zgodnie z wymaganymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz z zasadami wiedzy 
technicznej stosując się jednocześnie do wymagań Unii Europejskiej. Zgodnie z prawem budowlanym 
projektowane obiekty użytkowane będą w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami 
ochrony środowiska, a także będą utrzymywane w należytym stanie technicznym, nie dopuszczając 
jednocześnie do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i technicznych w zakresie:  
– nośności i stateczności konstrukcji,  
– bezpieczeństwa pożarowego, 
– higieny, zdrowia i środowiska, 
– bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,  
– ochrony przed hałasem,  
– oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,  
– zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.  

Obiekty mogą być okresowo kontrolowane, zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Obiekty 
projektowane są przez osoby kompetentne, posiadające stosowną wiedzę i uprawnienia, pozwalające 
na zaprojektowanie obiektów zgodnie z wymogami sztuki budowlanej, w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo ludzi, środowiska i samych obiektów. Powyższe działania pozwalają na ograniczenie 
ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej.  

 
Ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych oraz zmian klimatu  

Opisane poniżej katastrofy naturalne są zjawiskami występującymi od zawsze, jednak w 
kontekście zmian klimatycznych część z nich może wystąpić częściej. Według zestawienia Europejskiej 
Agencji Środowiska skutków zdarzeń katastrofalnych dotykających Europę pod koniec XX wieku, trzy 
zjawiska ekstremalne powinny być szczególnie uwzględniane w strategiach adaptacyjnych - upały, 
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powodzie i burze (w tym deszcze nawalne) - ze względu na częstotliwość występowania (82% zjawisk), 
wielkość strat materialnych i liczbę ofiar śmiertelnych.  

 
 

Ekstremalne opady  
Spośród katastrof naturalnych największe ryzyko dotyczy ekstremalnych opadów. Planowane 

Przedsięwzięcie przewiduje zmianę pokrycia terenu na szczelny, więc w przypadku deszczy nawalnych 
mogłoby dojść do zalania instalacji, jednak teren zostanie wyposażony w instalację kanalizacji 
deszczowej, która będzie przechwytywała całość wód opadowych z terenów utwardzonych i dachów i 
kierowana do miejskiej kanalizacji deszczowej. Instalacja zostanie zwymiarowana i zaprojektowana tak, 
aby przyjąć całość wód opadowych lub roztopowych.  

W przypadku wyjątkowo obfitych opadów śniegu możliwe będzie jego usuwanie z dachów. 
Projekt budowlany będzie przewidywał odpowiednią nośność dachów i dostęp do dachu w celu 
usunięcia nadmiernych ilości zalegającej pokrywy śnieżnej.  
 
Powódź  

Ze względu na ukształtowanie terenu oraz położenie Przedsięwzięcia, można wykluczyć ryzyko 
powodzi. Zgodnie z danymi mapowymi zawartymi w serwisie Informatycznego Systemu Ochrony Kraju 
(Ilustracja nr 2), teren Inwestycji znajduje się poza terenami zagrożenia powodziowego.  

 
Silne wiatry  

Istnieje pewne ryzyko wystąpienia wyjątkowo silnych wiatrów (np. trąba powietrzna), która 
mogłaby uszkodzić elementy infrastruktury jak np. urządzenia na dachu, zaparkowane pojazdy itp. 
Wykonanie budynków zgodnie ze sztuką budowlaną pozwoli na zachowanie wymogów nośności i 
stateczności konstrukcji, jednak przy ekstremalnie silnych wiatrach może dojść do naruszenia 
budynków. W momencie zaobserwowania ekstremalnych zjawisk prowadzący instalację zachowa 
procedury bezpieczeństwa i w razie konieczności wezwie odpowiednie służby.  

 
Ruchy masowe ziemi  

Teren przedmiotowej Inwestycji znajduje się na terenie łagodnie opadającym w kierunku 
południowozachodnim, położonym poza dolinami rzek jak też poza obszarami aktywnymi sejsmicznie. 
W związku z tym nie wystąpi zagrożenie pojawienia się osuwisk. Potwierdzają to mapy Systemu 
Ochrony Przeciwosuwiskowej (http://geoportal.pgi.gov.pl/SOPO). Ze względu na położenie skrajnie 
mało prawdopodobne jest wystąpienie trzęsień ziemi.  
 
Wyładowania atmosferyczne 

Towarzyszące wyładowaniom atmosferycznym (burzom) pioruny powstają naturalnie. 
Stanowią one zagrożenia mogące powodować pożary, awarie sieci przesyłowych, sieci trakcyjnych, co 
może prowadzić do paraliżu komunikacyjnego. Impulsy elektryczne mogą powodować uszkodzenia 
urządzeń elektrycznych. Na terenie Inwestycji istnieje ryzyko wystąpienia ekstremalnych burz i 
wyładowań atmosferycznych, dlatego budynki wykorzystywane na cele Przedsięwzięcia wyposażone 
będą w instalacje odgromowe zapewniające bezpieczeństwo w przypadku uderzenia pioruna w 
konstrukcje budynku.  
 
Susze  
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Katastrofa naturalna w postaci suszy nie będzie miała wpływu na funkcjonowanie 
Przedsięwzięcia. Zakład wykorzystywać będzie nieznaczne ilości wody, która będzie pobierana z 
istniejącej sieci wodociągowej. W przypadku wystąpienia ekstremalnej suszy ograniczającej zasoby i 
możliwości poboru wody może dojść do konieczności wyłączenia pracy zakładu.  
 
Ekstremalne temperatury  

Skrajnie niskie temperatury powodować mogą awarie systemów, ciepłowniczych, 
wodociągów, kanalizacji, linie przesyłowych co może skutkować zakłóceniem lub koniecznością 
wyłączenia pracy obiektów. W przypadku wystąpienia bardzo wysokich temperatur, warunki pracy na 
hali mogą odbiegać od komfortowych. Przeciwdziałać temu będzie planowana wentylacja ogólna. W 
ekstremalnych przypadkach instalacja zostanie wyłączona do czasu ustabilizowania się warunków 
pogodowych.  
 
Wpływ na zmiany klimatu 

W związku z funkcjonowaniem Przedsięwzięcia nie przewiduje się zmiany warunków klimatycznych 
ani jego znaczącego wpływu na klimat zarówno w aspekcie lokalnym, jak też globalnym. Oddziaływania 
na klimat związane będą z zajęciem i utwardzeniem terenu, co w bezpośredni sposób zmieni warunki 
krążenia wód (wsiąkanie, parowanie). Pośrednie oddziaływania wiążą się z zajęciem terenu 
biologicznie czynnego, co uniemożliwi wzrost roślinności odpowiadającej za pochłanianie CO2.  

Do podstawowych gazów cieplarnianych zostały zaliczone dwutlenek węgla, metan i podtlenek 
azotu. Substancjami, które przyczyniają się do tworzenia gazów cieplarnianych są gazy prekursorowe 
w postaci tlenków azotu, tlenku węgla i dwutlenku siarki. W opracowaniu wykonano obliczenia emisji 
dla wymienionych gazów. Emisja prekursorów gazów cieplarnianych wynikać będzie z procesu 
termicznego przekształcania odpadów, rozruchu instalacji oraz ruchu samochodowego w obrębie 
terenu Inwestycji.  

Głównym gazem odpowiedzialnym za zmiany klimatu, który w znacznych ilościach emitowany 
jest w trakcie procesu termicznego przekształcania odpadów jest CO2, zgodnie z Dokumentem 
Referencyjnym dla najlepszych dostępnych technik dla spalania odpadów (sierpień 2006) wskaźnik 
emisji CO2 mieści się w zakresie 0,7-1,7 Mg/Mg odpadów. W przypadku przyjęcia średniego zakresu 
emisji CO2 (1,2 Mg/Mg) przy uwzględnieniu maksymalnej wydajności instalacji, roczna ilość 
emitowanego CO2 wyniesie ok. 4 080 Mg, ilość ta nie wpłynie w sposób znaczący na zmiany klimatu 
(wartości te zbliżone są w przypadku alternatywnego wariantu realizacji Inwestycji).  

Jak podano w Raporcie OOŚ w trakcie rozruchu instalacji w najbardziej niekorzystnym 
wariancie (tj. podczas spalania oleju opałowego) będzie również emitowany CO2 w ilości 255,6098 
Mg/rok. Przy emisji CO2 najważniejszym kryterium było zużycie paliw i ich jakość.  
 

Postęp techniczny zmierzający do poprawy jakości paliw skoncentrowany jest na:  
• zmniejszeniu emisji węglowodorów poprzez zmniejszenie prężności par składników paliwa, 
• zmniejszeniu zawartości siarki w paliwach,  
• zmniejszeniu zawartości węglowodorów aromatycznych (w tym benzenu),  
• obniżeniu emisji tlenku azotu (stosowanie układów wielozaworowych, wzrost szybkości wtrysku 

paliwa, regulacja czasu wtrysku). 
Zaostrzające się normy emisyjne dotyczące spalin są także czynnikiem stymulującym poprawę 

jakości paliw. Pośredni wzrost emisji gazów cieplarnianych nastąpi również w wyniku zużycia energii 
elektrycznej. W wyniku planowanego Przedsięwzięcia dojdzie do wzrostu zużycia energii w stosunku 
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do stanu obecnego. Emisja wiązać się będzie także ze spalaniem paliw w silnikach pojazdów 
poruszających się po terenie Inwestycji.  

W związku z realizacją planowanej Inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew i 
krzewów, które nie występują na zajmowanej powierzchni. Po zrealizowaniu obiektów z infrastrukturą 
możliwe jest wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w miejscach niekolidujących z projektowanym 
zagospodarowaniem. Usunięta zostanie natomiast pokrywa roślinności jednorocznej.  

Brak jest też potencjalnej możliwości, aby zmiany klimatyczne obserwowane w ujęciu całego 
kraju oddziaływały w sposób negatywny na funkcjonowanie planowanej Inwestycji.  

Planowana do zastosowania przy realizacji budynków technologia jest przystosowana do 
ewentualnego wzrostu lub spadku średnich rocznych temperatur, z uwagi na niewielką skalę 
możliwych zmian oraz konieczność przystosowania obiektów do naturalnie występujących w tym 
regionie rocznych amplitud temperatury. Wzrost temperatur będzie skutkować wzrostem zużycia 
energii elektrycznej w związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniej temperatury w hali, a przede 
wszystkim w chłodni.  

Potencjalnym utrudnieniem w funkcjonowaniu Inwestycji mogą być nieprzewidziane 
gwałtowne burze lub znaczne opady śniegu (powodujące przerwy w dostawie prądu lub trudności 
komunikacyjne).  

W związku z powyższym przewiduje się, że realizacja, eksploatacja i likwidacja Przedsięwzięcia, 
nie przyczyni się negatywnie w sposób istotny do pogłębiania zmian klimatu. 

 
Tabela nr 13. Charakterystyka rodzaju i skali oddziaływań na klimat.  

Zagadnienie Rodzaj i etap oddziaływania Zasięg oddziaływania  

Bezpośredni wzrost emisji 
gazów cieplarnianych i ich 
prekursorów. 

Oddziaływanie związane z 
etapem realizacji oraz 
likwidacji Przedsięwzięcia to 
emisja ze spalania paliw w 
silnikach samochodów. 

 

Oddziaływanie związane z 
etapem funkcjonowania 
Przedsięwzięcia to emisja z 
procesu termicznego 
przekształcania odpadów, 
emisja z etapu rozruch 
instalacji oraz emisja ze 
spalania paliw w silnikach 
samochodów. 

Zasięg wyliczonego 
oddziaływania 
ponadnormatywnego 
ogranicza się do terenu 
objętego Inwestycją. 

Pośredni wzrost emisji gazów 
cieplarnianych i ich 
prekursorów. 

Z fazą realizacji, 
funkcjonowania oraz 
likwidacji Przedsięwzięcia 
związane jest 
zapotrzebowanie na energię 
elektryczną. Referencyjny 
wskaźnik emisyjności dla 

Zasięg planowanego 
Przedsięwzięcia. 
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produkcji energii elektrycznej 
(opracowany przez KOBiZE w 
2011 r.) wynosi 0,812 Mg CO2 
/MWh. 

Utrata siedlisk 
zapewniających sekwestrację 
CO2. 

Z fazą realizacji 
Przedsięwzięcia związane jest 
usunięcie pokrywy roślinno – 
glebowej w miejscach 
posadowienia obiektów i 
infrastruktury technicznej. 

Usunięta roślinność niska, 
ma niewielki potencjał 
pochłaniania CO2. 

 
Poniżej przeprowadzono analizę wrażliwości Przedsięwzięcia na czynniki i zagrożenia 

klimatyczne 
 
 
 
Tabela nr 14 Ocena wrażliwości planowanego Przedsięwzięcia na zmiany klimatyczne 

Czynniki i zagrożenia klimatyczne Stopień wrażliwości 

Stopniowy wzrost temperatury powietrza  Brak  

Ekstremalny wzrost temperatury Niewielki – konieczna praca urządzeń 
chłodniczych ze zwiększoną wydajnością 

Stopniowa zmiana opadów  Brak 

Ekstremalna zmiana opadów Niewielka, chwilowa (możliwość chwilowego 
zalewania powierzchni)  

Średnia prędkość wiatru Niewielka (wpływ na rozprzestrzenianie się 
zanieczyszczeń w powietrzu) 

Maksymalna prędkość wiatru  Brak 

Temperatura wody morskiej Brak 

Względny wzrost poziomu morza Brak 

Wilgotność Brak 

Promieniowanie słoneczne Brak 

Dostępność wody  Średni (funkcjonowanie Przedsięwzięcia wiąże 
się z ciągłym zapotrzebowaniem na wodę) 

Burze Średni (możliwość wystąpienia przerw w 
dostawie prądu na skutek awarii 
spowodowanymi przez burze) 

Powodzie (przybrzeżne i rzeczne)  Brak 
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Erozja gleby Brak 

Zasolenie gleby Brak 

Pożary  Średni (ryzyko wystąpienia minimalizowane 
poprzez odpowiednią lokalizację 
infrastruktury oraz zastosowanie procedur i 
sprzętu p.poż, a także odpowiednie 
wyszkolenie pracowników w tym zakresie) 

Niestabilność ziemi/ osuwiska  Brak 

Miejska wyspa ciepła Brak 

Sezon wegetacyjny Brak 

 
Analizując zapisy powyższej Tabeli można stwierdzić, że przedmiotowe Przedsięwzięcie nie 

wymaga adaptacji do postępujących zmian klimatycznych ani nie jest zależne od zmian klimatycznych.  
Brak jest potencjalnej możliwości, aby zmiany klimatyczne obserwowane w ujęciu całego kraju 

oddziaływały w sposób negatywny na funkcjonowanie planowanego Przedsięwzięcia. Planowana do 
zastosowania technologia przetwarzania odpadów jest niezależna od ewentualnego wzrostu lub 
spadku średnich rocznych temperatur a Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie położonym poza 
obszarami narażonymi na powodzie oraz ruchy masowe ziemi występujące na skutek nawalnych 
opadów.  

Potencjalnym utrudnieniem w funkcjonowaniu Przedsięwzięcia mogą być jedynie gwałtowne 
burze, brak dostępu do wody, energii lub sytuacje awaryjne, jak np. pożar. 

 
10 Ocena   wpływu   planowanego   Przedsięwzięcia   na   możliwość   zwiększenia   zagrożenia 

powodziowego 
Planowane Przedsięwzięcie nie wiąże się z ryzykiem zwiększenia zagrożenia powodziowego, 

gdyż w najbliższym otoczeniu Inwestycji nie znajdują się żadne duże cieki i zbiorniki wodne, wszystkie 
powstające ścieki będą kierowane do kanalizacji miejskiej w ilościach dozwolonych w umowie z 
odbiorcą ścieków i/lub uzyskanym w późniejszym etapie pozwoleniu wodnoprawnym, jeśli będzie 
wymagane. Wody opadowe lub roztopowe z terenu Inwestycji będą wprowadzane do kanalizacji 
deszczowej miasta. Okoliczny teren nie znajduje się również w obszarze zagrożenia powodziowego co 
zostało przedstawione w poniższej Ilustracji nr 3. 
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Ilustracja nr 3 Lokalizacja Przedsięwzięcia na tle dostępnych map zagrożenia powodziowego. 

 

Źródło: https://wody.isok.gov.pl/ + opracowanie własne 

11 Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego 
oddziaływania planowanego Przedsięwzięcia 

11.1 Warunki klimatyczne i meteorologiczne 
11.1.1. Klimat w rejonie Inwestycji 

Klimat w mieście Zambrów, na którego terenie zlokalizowane będzie planowane 
Przedsięwzięcie, znajduje się w podlaskim regionie klimatycznym – obejmującym centralną i 
południową część województwa podlaskiego. Jest to region będący pod wpływem klimatu  
umiarkowanego przejściowego z zaznaczającymi się wpływami kontynentalnymi i dużym 
zróżnicowaniu  opadowym.  

Klimat panujący w regionie kształtowany jest pod niewielkim wpływem Morza Bałtyckiego oraz  
wzrastającego oddziaływania kontynentalizmu wschodniego, o czym świadczą przede wszystkim  
amplitudy roczne temperatury powietrza wynoszące 23,5 °C.  

Średnia roczna temperatura powietrza na omawianym terenie jest znacznie niższa w 
porównaniu do większości terenów Polski i wynosi 6,5°C. Średnia temperatura miesiąca 
najcieplejszego – lipiec – również nie jest wysoka i wynosi 17,3 °C, zaś średnia temperatura miesiąca 
najchłodniejszego – stycznia  – jest bardzo niska i wynosi –6,2 °C. Roczna amplituda temperatury 
wynosi, zatem 23,5 °C. Najwyższe temperatury maksymalne notowane są w miesiącach najcieplejszych 
z maksymalna wartością 22,7 °C występująca w lipcu. W porównaniu do większości terenów Polski 

https://wody.isok.gov.pl/
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wartość ta nie jest wysoka. Niska jest średnia temperatura minimalna miesiąca najchłodniejszego 
(stycznia) i wynosi – 9,3 °C, która  świadczy o narastającym wpływie cech kontynentalnych.  

W ciągu roku notuje się średnio około 127 dni przymrozkowych (temperatura minimalna 
poniżej  0°C), co jest wielkością charakterystyczną dla wschodniej Polski. Dni przymrozkowe pojawiają 
się już we wrześniu i występują jeszcze w maju. Dni mroźnych (temperatura maksymalna poniżej 0°C)  
notowanych jest około 65, a bardzo mroźnych (temperatura minimalna poniżej -10°C) około 36. Dni  
mroźne i bardzo mroźne najczęściej występują w miesiącu najchłodniejszym – styczniu. Na omawianym  
terenie obserwowanych jest stosunkowo mało dni gorących (około 26). Najczęściej występują w lipcu. 

Okres wegetacyjny trwa od 200 do 210 dni w roku. Długość tego okresu jest charakterystyczna 
dla  Polski wschodniej i północnej. Rozpoczyna się w drugiej pentadzie kwietnia, a kończy się miedzy 
25 i 28  października.  

Średnioroczna wilgotność względna powietrza kształtuje się na poziomie 81%. Wartość ta  
zbliżona jest do przeciętnej na terenie Polski. Terenami najbardziej narażonymi na powstawanie 
zastoisk wilgotnego powietrza, a także powstawania i utrzymywania się mgieł są obszary wilgotnych 
łąk i  pastwisk, znajdujące się głównie w dolinach cieków wód powierzchniowych.  

Na terenach tych parowanie wód powierzchniowych jest szczególnie duże, a tym samym 
wilgotność względna powietrza wysoka (w ciepłej połowie roku).  

Średnie roczne zachmurzenie na omawianym terenie jest nieco wyższe od przeciętnego dla 
Polski i  wynosi 6,5° w skali jedenastostopniowej. W przebiegu rocznym największe zachmurzenie 
obserwowane  jest w listopadzie (8,1°) i grudniu (8,0°), natomiast najniższe we wrześniu (5,2° pokrycia 
nieba). Dni pogodne – z zachmurzeniem średnim nieprzekraczającym 20° pokrycia nieba – notowane 
są średnio około 42 razy w roku. Najczęściej obserwowane są w kwietniu (5,5 dnia), sierpniu i wrześniu 
(5,2 i 5,1  dnia), zaś najrzadziej w listopadzie (0,7 dnia). Łącznie, w ciągu roku obserwuje się tu koło 143 
dni  pochmurnych. Jak wynika z powyższego, najkorzystniejsze warunki pogodowe panują we wrześniu, 
zaś najmniej korzystne w listopadzie i grudniu.  

Warunki fizjograficzne obszaru miasta Zambrów są zbyt mało zróżnicowane, aby mogły mieć  
wpływ na rodzaj i wielkość zachmurzenia. Rejon miasta otrzymuje w ciągu roku około 245 
cal/cm2/dobę promieniowania całkowitego słońca.  Średnie roczne usłonecznienie (tj. ilość godzin ze 
słońcem na dobę) omawianego terenu wynosi nieco  ponad 4,4 godziny, co jest charakterystyczne dla 
Polski wschodniej.  

Rejon Zambrowa otrzymuje od 560 do 571 mm opadu w skali rocznej, z czego na okres  
wegetacyjny (IV – IX) przypada 360 mm. Maksimum opadów w ciągu roku obserwuje się w sierpniu – 
84  mm, zaś minimum w lutym – 27 mm. Opady letnie różnią się od zimowych długotrwałością i 
natężeniem. Latem są one zazwyczaj krótkotrwałe i o dużym natężeniu, zaś zimą długotrwałe i o 
niewielkim natężeniu. Pokrywa śnieżna zalega dosyć długo – średnio około 94 dni w roku. Jest ona 
obserwowana od  listopada do kwietnia, lecz nie utrzymuje się stale z uwagi na odwilże. Maksimum 
dni z pokrywą śnieżną  obserwuje się w styczniu (około 28).  
 
Ogólne warunki klimatyczne modyfikowane są przez lokalne czynniki fizjograficzne.  

Największy wpływ na zmiany klimatu lokalnego mają rzeźba terenu, rodzaj gruntu, stosunki 
wodne, pokrycie roślinnością. Miasto posiada niewielką powierzchnie terenów cechujących się 
niekorzystnymi warunkami termicznymi. Należą do nich: dolina rzeki Jabłonki oraz inne mniejsze 
dolinki drobnych cieków oraz  zagłębień bezodpływowych. Tereny te, zajęte głównie przez łąki i 
pastwiska, narajone są na  występowanie podwyższonych dobowych amplitud temperatury w okresie 
lata (w dniach pogodnych przy  tzw. pogodzie radiacyjnej). Pozostałe tereny charakteryzują się dobrymi 
warunkami termicznymi. 
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Elementem ważnym gospodarczo i związanym bezpośrednio z opadami jest pokrywa śnieżna, 
której wysokość, a zwłaszcza okres zalegania odgrywa kluczową rolę w rolnictwie i gospodarce wodnej. 
W latach 2010-2030 tendencje malejące liczby dni z pokrywą  śnieżną są  niewielkie,  natomiast trzeba 
się liczyć z dużymi wahaniami pomiędzy kolejnymi sezonami zimowymi.  
 
11.1.2. Określenie warunków meteorologicznych w rejonie Inwestycji 

Na omawianym terenie dominują wiatry zachodnie (20,7% przypadków w ciągu roku).  
Najrzadziej notowane są wiatry północno-wschodnie (5,6% przypadków). Rozkład kierunków wiatru w  
poszczególnych porach roku jest identyczny jak w rozkładzie rocznym. Bardzo rzadko występują cisze.  
Średnio w roku występują one w 2,5% obserwacji, najczęściej latem (3,3%), a najrzadziej zimą (2,1%).  
Cechą charakterystyczną dla tego terenu jest występowanie niewielkiej ilości cisz oraz wiatrów o  
stosunkowo niewielkich prędkościach. Średnia prędkość wiatru wynosi tu 3,2 m/s. Największymi  
prędkościami charakteryzują się wiatry zachodnie (szczególnie wiosną i zimą).  

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 Ostrołęce. Szczegółowe informacje 
przedstawiono w Załączniku nr 8. 
 
11.1.3. 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 = 0,373. 
 
11.1.4. 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 Podlaskim, Raport za 
rok 2020 r., sporządzonym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - Regionalny Wydział 
Monitoringu Środowiska w Białymstoku Departamentu Monitoringu Środowiska. Dokument ten 
stanowi najbardziej aktualne opracowanie w trakcie przygotowywania niniejszego Raportu OOŚ.  Na 
podstawie oceny przeprowadzonej pod kątem ochrony zdrowia dla strefy podlaskiej [PL2002] ze 
względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń Pyłu PM10, oraz B(a)P przedmiotowa 
strefa została zaliczona do klasy C. Pod względem kryterium ochrony roślin strefa została zaliczono do 
klasy A.  
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11.1.5. Tło zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 

Aktualne tło zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w rejonie lokalizacji przedmiotowej 
Instalacji, ustalono na podstawie szacunków średniorocznych wartości stężeń zanieczyszczenia 
powietrza dokonanego przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku, pismo znak: 
DM/BI/063-1/76/21/PK z 19 maja 2021 r. (Załącznik nr 9).    

 
11.2 Geomorfologia, hydrografia i hydrogeologia terenu 

Według fizyczno-geograficznego podziału Polski (J. Kondracki) obszar miasta Zambrów należy 
do  Wysoczyzny Wysokomazowieckiej. Rzeźba terenu jest mało urozmaicona, a jej powstanie związane 
jest z  akumulacyjną działalnością lądolodu środkowopolskiego (stadiału Mławy) oraz akumulacyjno-
erozyjną działalnością wód lodowcowych i rzecznych w okresie zlodowacenia środkowopolskiego.  

Procesy denudacyjne, soliflukcyjne, wietrzenie mrozowe, zachodzące w warunkach panowania  
klimatu peryglacjalnego doprowadziły do silnego złagodzenia rzeźby. W rzeźbie obszaru miasta 
dominuje płaska, silnie zdenudowana wysoczyzna morenowa,  wyniesiona do wysokości 132 – 135 m 
n.p.m. Jej płaska powierzchnia opada łagodnymi, lecz wyraźnymi i  regularnymi zboczami w kierunku 
dolin rzecznych. Spadki zboczy wahają się granicach 5 – 10%, lokalnie  powyżej 10%. Na wschód od 
miasta położone są płaskie (2 – 5 m) pagórki moren czołowych, silnie zdenudowane, bardzo 
niewyraźnie zarysowujące się na tle monotonnej powierzchni wysoczyzny. Na południe od miasta 
przebiega równoleżnikowo późno plejstoceńska dolina rzeczna, wcięta w  powierzchnie wysoczyzny na 
głębokość 5 – 10 m. Dno doliny jest płaskie, a szerokość wynosi 200 – 300m.  
 
Budowa geologiczna 

Pod względem geologicznym obszar miasta położony jest w obrębie Wyniesienia Mazursko 
Suwalskiego. Bezpośrednie podłoże utworów czwartorzędowych stanowią utwory trzeciorzędu, 
głównie iły, piaski i mułki. Według Mapy Geologicznej Polski (wydanie B) miąższość utworów 
czwartorzędowych jest zróżnicowana, od około 160 m na północy omawianego terenu do ponad 220 
m na jego południu, co związane jest z przebiegiem w tym rejonie głębokiej doliny 
podczwartorzedowej. W najgłębszych otworach archiwalnych, zlokalizowanych w rejonie dawnych 
Zakładów Bawełnianych i Osiedla Pokoszarowego, do głębokości 122 m nie stwierdzono spągu 
utworów czwartorzędowych. Utwory czwartorzędowe reprezentowane są tu przez kilka poziomów 
plejstoceńskich osadów akumulacji lodowcowej (przeważnie gliny zwałowe) przewarstwionych 
osadami akumulacji wodnolodowcowej  (piaski i żwiry) i zastoiskowej (iły, mułki) oraz przez utwory 
holoceńskie.  
 

Utwory plejstoceńskie i młodoplejstoceńskie budują:  
1. mułki zastioskowe występujące miejscami (stwierdzone wierceniami głównie w rejonie 

zainwestowania miejskiego) w podłożu pod glinami na głębokości 3 – 4 m, a także głębiej. Utwory  
te wykształcone są w postaci pyłów twardoplastycznych i zagęszczonych piasków pylastych,  
rzadziej w postaci glin pylastych. Miąższość tych utworów jest zmienna od 1 m do powyżej 4 m;  

2. gliny zwałowe i piaski gliniaste budujące powszechnie charakteryzowany teren. Utwory te  
wykształcone są w postaci glin piaszczystych, przeważnie zwartych i półzwartych oraz glin 
pylastych twardoplastycznych i plastycznych. Charakterystyczne jest ich silne spiaszczenie w  
stropie, zwłaszcza w glinach występujących w północnej części terenu. Częste są również 
przewarstwienia piasków gliniastych, a lokalnie na różnych głębokościach występowanie 
soczewek piasków i żwirów, lub żwirów gliniastych. Miąższość glin zwałowych przekracza 4,5 m;  
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piaski i żwiry, a także gliny budujące pagórki moren czołowych, występujących na północ od  doliny 
bezimiennego dopływu rzeki Jabłonki. Miąższość tych utworów wynosi powyżej 4, 5 m, a  są to 
piaski o zróżnicowanej frakcji, żwiry i miejscami gliny pylaste;  

3. piaski wodnolodowcowe występujące miejscami, w postaci nieregularnych, niewielkich płatów. 
Są to piaski drobne, często z otoczkami, średnio zagęszczone i zagęszczone, lokalnie żwiry.  
Miąższość ich jest zmienna od 0, 5 m do powyżej 4,5 m, w przewadze o miąższości 1 – 3 m.  
Stwierdzono lokalne występowanie piasków wodnolodowcowych, w podłożu glin zwałowych na  
głębokości około 3 – 3,5 m; piaski i żwiry rzeczne budujące wyższe tarasy rzeki Jabłonka oraz 
wypełniające dna doliny  plejstoceńskiej. Utwory te wykształcone są przeważnie w postaci średnio 
zagęszczonych piasków drobnych, podrzędnie żwirów (głównie na północy terenu) i piasków 
średnich, a lokalnie piasków pylastych. Miąższość ich wynosi przeważnie powyżej 4,5 m, jedynie 
w plejstoceńskiej dolinie rzecznej fragmentarycznie stwierdzono miąższość do 2 m. Utwory 
holoceńskie na obszarze miasta budują dna dolin rzecznych i denudacyjnych, a także zagłębień 
bezodpływowych. Utwory rzeczno-bagienne i bagienne wypełniają dna zagłębień, a przede  
wszystkim budują tereny zalewowe rzeki Jabłonka i jej dopływów. Są to namuły pylaste, pyły i 
piaski  pylaste z humusem, średnio zagęszczone piaski drobne, a lokalnie żwiry z otoczakami. 
Również lokalnie  stwierdzono występowanie przewarstwień torfu.  

 
Miąższość holoceńskich utworów rzecznych jest zmienna, z tendencja zwiększania się ku 

północy  do powyżej 4,5 m. Występowanie torfów większymi płatami stwierdzono w północnym 
fragmencie doliny rzeki Jabłonka oraz na wschód od niej, na peryferiach miasta w zgłębieniach 
bezodpływowych. Są to torfy o zróżnicowanym stopniu rozłożenia, o zmiennych miąższościach, w 
przewadze 2 – 3 m, lokalnie ponad 4,5 m. Dna mniejszych dolin wypełnione są piaskami, mułkami i 
żwirami rzeczno-deluwialnym, i  wykształconymi w postaci piasków drobnych, pylastych lub gliniastych 
oraz pyłów i glin z domieszką części organicznych, lokalnie namułów pylastych. Są to utwory luźne, 
mało spoiste nieskonsolidowane, a  miąższość ich jest zmienna od kilku cm do około 2 m.   

Na terenie zwartej zabudowy miasta oraz znacznym fragmencie doliny rzeki Jabłonki 
stwierdzono  występowanie nasypów o miąższości ponad 2 m. Są to przeważnie grunty mineralne – 
piaszczyste i  gliniaste z domieszką części organicznych oraz gruzu ceglanego, kamieni i żwirów.  

Dla terenu lokalizacji planowanego Przedsięwzięcia, tj. działek o numerach ewidencyjnych 
1946/6 i 2740/3 wykonana została w 2017 r. opinia geotechniczna dla posadowienia budynków 
przemysłowych z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym (Załącznik nr 
10). Wykonano pięć otworów badawczych do głębokości 4,0 m p.p.t.. Cechy gruntów jako podłoża 
budowlanego wyznaczono na podstawie badań polowych, natomiast parametry geotechniczne 
wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowej. Zespoły geotechniczne gruntu wyznaczono 
zgodnie z obowiązującą normą PN-81/B-03020. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, 
że podłoże, na którym ma powstać przedmiotowe Przedsięwzięcie, stanowi nośne warstwy piaszczyste 
i gliniaste ułożone poziomo. W dwóch odwiertach badawczych stwierdzono występowanie gruntów 
organicznych o obniżonej nośności, które znajdują się pomiędzy warstwą pasków i gliną. W trakcie 
przeprowadzania wierceń nie stwierdzono natomiast gruntów słabonośnych.  

W opinii stwierdzono, na podstawie przeprowadzonych badań oraz oględzin w terenie, że 
lokalizacja Przedsięwzięcia na przedmiotowym terenie jest właściwa.  
  
Warunki hydrogeologiczne 

Na obszarze gminy Zambrów rozpoznane i ujmowane są głównie wody w utworach 
czwartorzędowych.  Występują one w pięciu poziomach wodonośnych – poziomie wód gruntowych i 
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czterech poziomach  międzyglinowych, z czego dwa występują w granicach administracyjnych gminy. 
Poziom wód gruntowych nie ma znaczenia użytkowego ze względu na ograniczoną izolację oraz 
znaczną wrażliwość na zanieczyszczenia.  

Pierwszy poziom wodonośny stanowi główne źródło zaopatrzenia w wodę, znajduje się w 
okolicach wsi  Czerwony Bór, a jego strop leży na głębokości 15–50 m. Zasilany jest poprzez infiltrację 
z poziomu wód  gruntowych lub przesączanie opadów atmosferycznych. Drugi poziom wodonośny 
eksploatowany jest głównie poprzez studnie, a zasilany poprzez sączenie pionowe przez słabo 
przepuszczalne utwory rozdzielające warstwy  wodonośne. Leży na głębokości ok. 60–100 m. Oba 
poziomy spełniają kryteria głównego poziomu użytkowego. 

Głównym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę pitną oraz na potrzeby gospodarskie jest 
pierwsze  piętro wody podziemnej. Ujęcie wody w mieście Zambrów oparte jest na 6 studniach 
głębinowych wierconych usytuowanych w pobliżu stacji uzdatniania wody o numerach: SW-4, SP-1, 
SW-I, SW-II, SW-III, SW-IV,  które pracują w dwóch zestawach: a/ SW-I, SW-III, SW-4 i b/ SP-1, SW-II, 
SW-IV. Pięć z nich zlokalizowanych jest bezpośrednio na terenach wykorzystywanych rolniczo, a jedna 
na  terenie stacji uzdatniania przy ul. Papieża Jana Pawła II. Woda pobierana (surowa) z tych studni 
oceniana  jest ogólnie, jako dobra, wymaga jedynie uzdatnienia w zakresie redukcji żelaza i manganu. 
Pod  względem bakteriologicznym woda także nie budzi zastrzeżeń.   
 
Parametry studni:  
− SW-4 głębokość h = 58m, wydajność eksploatacyjna Qe = 77m³/h, depresja dynamiczna s = 7,2m 

SP-1 głębokość h = 112m, wydajność eksploatacyjna Qe = 78m³/h, depresja dynamiczna s = 5,4m; 
− SW-I głębokość h = 115m, wydajność eksploatacyjna Qe = 93m³/h, depresja dynamiczna s = 5,3m; 
− SW-II głębokość h = 98m, wydajność eksploatacyjna Qe = 131m³/h, depresja dynamiczna s = 4,5m; 
− SW-III głębokość h = 110m, wydajność eksploatacyjna Qe = 104m³/h, depresja dynamiczna s = 

5,5m;  
− SW-IV głębokość h = 80m, wydajność eksploatacyjna Qe = 71m³/h, depresja dynamiczna s = 4,0m. 

  
Studnia SW-4 zlokalizowana jest na terenie stacji wodociągowej przy ul. Papieża Jana Pawła II 

nr 5  w Zambrowie, natomiast pozostałe przy ul. Polnej i Łanowej w Zambrowie.  
Zasoby eksploatacyjne dla rejonu miasta Zambrowa zostały zatwierdzone decyzją Ministra  

Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych znak: KDH/013/5457/89 z dnia 22.12.1989 r. w wysokości  
630m³/h. Pobór wody realizowany jest na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 18 marca 
2013 r. decyzja RI.6341.6.2013 Starosty Powiatowego w Zambrowie. Wszystkie studnie mają 
wydzielone strefy ochrony bezpośredniej o wymiarach około 15x20 m wokół każdej z nich.  

Eksploatacja przedmiotowego Przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać bezpośrednio na ujęcia 
wód podziemnych. Woda na potrzeby technologiczne i bytowe pracowników pobierana będzie z 
wodociągu miejskiego.    
 
11.3 Gleby i użytkowanie gruntów 

Na obszarze miasta Zambrów występują gleby wykształcone z polodowcowych piasków, 
żwirów,  glin i pyłów oraz współczesnych osadów torfowych, namułów, utworów aluwialnych, 
deluwialnych i  piasków eolicznych. Możemy wyróżnić takie rodzaje gleb jak:  
− gleby brunatne właściwe pochodzące z glin,  
− czarne ziemie występujące w sąsiedztwie ziem brunatnych.  

W strukturze obszarowej największy odsetek zajmują gleby III i IV klasy bonitacyjnej. 
Zdecydowanie dominują gleby pszenne dobre (kompleks rolniczej przydatności – 2) z małym  udziałem 
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gleb pszenno-żytnich (kompleks rolniczej przydatności – 4). Są to gleby głównie brunatne lub  bielicowe 
wytworzone z glin średnich lub ciężkich, często nieco spiaszczonych od powierzchni i z frakcją  pylastą. 
Gleby te należą do klas IIIa – IIIb, a sporadycznie do IV klasy. Udział klasy I i II- ej nie występuje.  

Grunty orne o lżejszym składzie mechanicznym zajmują niewielki odsetek powierzchni. Są to  
gleby brunatne, bielicowe lub sporadycznie czarne ziemie o składzie mechanicznym piasków 
gliniastych  na glinach. Zaliczają się one do gleb żytnio-ziemniaczanych dobrych (kompleks rolniczej 
przydatności – 5) i klasy IVa - IVb. Są one mniej urodzajne i wrażliwe na susze. Gleby te predestynowane 
są pod ogrody  działkowe i sady.  

Gleby najsłabsze: żytnio ziemniaczane słabe i żytnio-łubinowe piaszczyste zajmują znikomy  
procent powierzchni miasta. Są to zwykle piaski słabo gliniaste na piaskach luźnych, łatwo  
przepuszczalne i ubogie w składniki pokarmowe. Należą one do 6 i 7 kompleksu rolniczej przydatności  
oraz do V lub VI klasy bonitacyjnej. Większy zasięgi tych gleb występuje, przy południowej granicy  
miasta. Podniesienie bonitacji tych gleb jest praktycznie niemożliwe, wobec tego mogą być one  
zagospodarowane pozarolniczo, praktycznie bez ograniczeń.  
 

W poniżej Tabeli nr 15 przedstawiono klasyfikację gleb w mieście Zambrów. 
 

Tabela nr 15  Klasyfikacja gleb w mieście Zambrów  
Miasto Zambrów   I - II  III - IV  V - VI  Nieklasyfikowane 

0%  89%  11%  0% 

Źródło: GUS 
 

Teren działki, na którym planowane jest zlokalizowanie Przedsięwzięcia, nie jest użytkowany i 
w przeszłości nie był użytkowany przemysłowo. Jest to teren przeznaczony pod tereny produkcyjno-
usługowe, wybrany jako korzystny teren dla realizacji inwestycji przemysłowych.  Zgodnie z wypisem z 
rejestru gruntów oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395, dalej jako 
„rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi”),  teren 
Przedsięwzięcia zaliczany jest do IV grupy gruntów (tereny przemysłowe), część terenu, to grunty orne 
klasy R IVa, R IVb i RV. 

W związku z tym, że teren nigdy nie był użytkowany przemysłowo można spodziewać się, że 
jakość  gruntów nie będzie przekraczała jakości gleb dla gruntów co najmniej klasy IV, dla których 
określone zostały dopuszczalne wartości w rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi.  
 
11.4 Jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych 

Miasto Zambrów leży w regionie wodnym Środkowej Wisły obejmującym zlewnię rzeki Wisły 
od ujścia Sanny do miejscowości Korabniki. 

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze Środkowej Wisły, obszar planowanego 
Przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie: 

➢ Jednolitej Części Wód Powierzchniowych rzeki Jabonki - PLRW200017263429 Jabłonka (JCWP). 
➢ Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) – 51 – PLGW200051. 

 
Wody powierzchniowe 
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Charakterystykę wskazanej JCWP przedstawiono w Tabeli nr 16 poniżej według Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGWDW). 
  
Tabela nr 16. Charakterystyka JCWP – Rzeka Jabłonka 

 Jednolita część 
wód 

powierzchniowych 
(JCWP) 

Europejski kod JCW PLRW200017263429 Jabłonka 

Nazwa JCWP Jabłonka 

  

  

  

  

  

Lokalizacja 

Scalona część wód GO0204 

Region wodny Środkowej Wisły 

Obszar 
dorzecza 

Kod 6000 

Nazwa obszar dorzecza Wisły 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 

RZGW WA 

Zlewnia 
bilansowa 

 Zlewnia Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem 
zlewni system Wielkich Jezior Mazurskich 

Województwo  Podlaskie 

Typ JCWP 17 

Status Naturalna część wód  

Słaby  

Fosforany, fosfor ogólny, Fitobentos,  

 

Stan/potencjał ekologhiczny 

Wskaźniki determinujące stan 

Ocena stanu (ogólna) zły 

Presje/oddziąływania  i zagrożenia 
antropogeniczne 

rolnictwo 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych 

Zagrożona 

Derogacje 4(4) - 1 

  

  

  

Uzasadnienie derogacji 

Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW oraz brak 
możliwości technicznych ograniczenia wpływu tych 
oddziaływań, generuje konieczność przesunięcia w czasie 
osiągnięcia celów środowiskowych przez JCW. Czynnikami 
determinującymi zagrożenie jest rolnictwo, gospodarka 
komunalna, przekroczenie substancji priorytetowych. 

 
JCWP Jabłonka 565PLRW200017263429 jest potokiem nizinnym piaszczystym, stanowiącym 

naturalną część wód. Ocenę stanu wskazanej JCWP określono jako złą, z ryzykiem nieosiągnięcia celów 
środowiskowych. Główną presją wywieraną na stan tej JCWP jest presja rolnicza. Głównym celem 
środowiskowym jest dla niej osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co 
najmniej dobrego stanu chemicznego wód. 
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Planowane Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na utrzymanie stanu JCWP Jabłonka oraz 
osiągnięcie celów dla niej określonych, z uwagi na brak bezpośredniego wprowadzania wytwarzanych 
ścieków do środowiska. 
  Szczegółową charakterystykę JCWP Jabłonka 565PLRW200017263429 przedstawiono w 
Załączniku nr 15. 
 
Wody podziemne 

Jednolita Część Wód Podziemnych nr 51 leży w obrębie regionu Środkowej Wisły. Jej 
powierzchnia wynosi 3236,35 km2 (Ilustracja nr 4). Większość obszaru omawianej JCWPd, dokładnie 
jej zachodnia i południowo-zachodnia część, leży na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
215 - Subniecka warszawska (Pg-Ne). Na południu jednostki niewielkie obszary zajmują: GZWP nr 215A 
– Subniecka warszawska (część centralna) (Pg-Ne) oraz GZWP nr 221 – Dolina kopalna Wyszków (Q). 
Charakterystykę wskazanej JCWPd przedstawiono w Tabeli nr 17 poniżej według rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły, (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911– tabela „Charakterystyka Jednolitych Części Wód 
Podziemnych”. 
  
Tabela nr 17. Charakterystyka JCWPd – 51. 

 Jednolita część 
wód podziemnych 

(JCWPd) 

Europejski kod JCWPd PLGW200051. 

Nazwa JCWPd 51 

Położenie hydrologiczne I hydrogeologiczne 

Dorzecze Wisły 

  

  

  

Region wodny Środkowej Wisły 

  

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 

RZGW Warszawa 

Region 
hydrogeologiczny 

I-mazowiecki 

Ocena stanu ilościowego dobry 

chemicznego dobry 

Ogólna ocena stanu JCWPd dobry 

Ocena ryzyka niezagrożona 

Derogacje - 

Uzasadnienie derogacji - 

Zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 
wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 624, z późn. zm.), celem środowiskowym dla jednolitych części 
wód podziemnych jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; 
zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a 
także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 
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Ilustracja nr 4. JCWPd – 51 

 
Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna - http://www.psh.gov.pl/ 

  Celem środowiskowym dla JCWPd 51 jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego, utrzymanie 
dobrego stanu ilościowego. Osiągnięcie tego celu zostało określone jako niezagrożone. 

Planowane Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać bezpośrednio na stan jakości JCWPd 51 i 
nie będzie miało wpływu ani nie przyczyni się do zmiany dobrego stanu jakości JCWPd 51.  

Szczegółową kartę charakterystyki JCWPd 51 przedstawiono w Załączniku nr 16. 
 

11.5 Krajobraz terenu Przedsięwzięcia 
Krajobraz terenu oraz okolic Przedsięwzięcia to krajobraz nizinny, częściowo przekształcony 

przez człowieka poprzez lokalizację dróg, infrastruktury, graniczący z innymi działkami przeznaczonymi 
pod zabudowę usługowo - produkcyjną oraz z polami uprawnymi. Ponadto, od południa sąsiaduje z 
rowem melioracyjnym. W odległości około 105 m od strony wschodniej znajdują się ogródki działkowe. 
Na zachód i północ rozciągają się pola uprawne, w odległości około 220 m znajduje się najbliższa 
zabudowa zagrodowa. 

Sam teren Przedsięwzięcia to teren pokryty roślinnością niską – trawiastą. Na terenie lokalizacji 
Przedsięwzięcia brak jest drzew i krzewów.  

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren Przedsięwzięcia nie 
znajduje się w strefie ochrony obszarów o cennych walorach krajobrazowych. Ponadto, teren 
lokalizacji Przedsięwzięcia nie jest położony na obszarach wodno-błotnych o płytkim zaleganiu wód 
podziemnych, w tym na siedliskach łęgowych i w ujściach, obszarach wybrzeży, obszarach objętych 
ochronną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, 
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obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do 
jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej i w uzdrowiskach.  
 
11.6 Charakterystyka  elementów  przyrodniczych  środowiska  objętych  ochroną  na  podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 
55 z późn. zm.) oraz korytarzy ekologicznych 

Zgodnie z art. 6  ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, do form ochrony przyrody zalicza się: parki 
narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 
2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe, ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów.  

Planowane Przedsięwzięcie, nie znajduje się na terenach podlegających ochronie na podstawie 
ww. ustawy o ochronie przyrody. W granicach Przedsięwzięcia brak jest również pomników przyrody i 
innych obiektów przyrodniczych, dla których Inwestycja mogłaby stwarzać zagrożenie. Najbliżej 
położone obszary chronione to specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Czerwony Bór” 
PLH200018, położony około 7,40 km w kierunku zachodnim. Realizacja planowanego Przedsięwzięcia 
ze względu na znaczną odległość dzielącą obszar Przedsięwzięcia od granic obszaru Natura 2000, nie 
powoduje ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania na przedmiot ochrony tego obszaru. 
  

Lokalizację Przedsięwzięcia na tle obszarów chronionych przedstawia Ilustracja nr 5. 
 

Ilustracja nr 5 Lokalizacja Przedsięwzięcia na tle obszarów chronionych 

   
 Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/ + opracowanie własne 

  
  

Poniżej w Tabeli nr 18 określono minimalne odległości od miejsca lokalizacji planowanego 
Przedsięwzięcia do obszarów i obiektów chronionych na podstawie ustawy o chronię przyrody. 
 
 
Tabela nr 18 Odległość Przedsięwzięcia od obszarów chronionych. 

Nazwa  Odległość [km] 
Rezerwaty 
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Grabówka  4,30 
Wielki Dział  15,15 
Dębowe Góry  18,63 

Parki krajobrazowe 
Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi  10,41 

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony 
Przełomowa Dolina Narwi PLB200008  13,64 
Bagno Wizna PLB200005   14,65 

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony 
Czerwony Bór PLH200018  7,40 
Ostoja Narwiańska  PLH200024 13,64 

 
11.6.1 Obszary NATURA 2000 

Sieć Natura 2000 jest jedną z form ochrony przyrody, służącą ochronie najcenniejszych 
europejskich ekosystemów oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów, przy poszanowaniu praw 
własności i praw lokalnych społeczności do zrównoważonego rozwoju. Do najbliżej położonych 
obszarów Natura2000 zaliczono: 
1. Specjalny Obszar Ochrony Czerwony Bór PLH200018. 
2. Specjalny Obszar Ochrony Ostoja Narwiańska PLH20_04. 
3. Obszary Specjalnej Ochrony Przełomowa Dolina Narwi PLB200008. 
4. Obszary Specjalnej Ochrony Bagno Wizna PLB200005. 

 
Specjalny Obszar Ochrony Czerwony Bór PLH200018  

Specjalny Obszar Ochrony Czerwony Bór zlokalizowany jest w zachodniej części województwa 
podlaskiego, w powiecie zambrowskim, w gminie Zambrów. Rozciąga się on na południe od miasta 
Łomży i na zachód od miejscowości Zambrów. Teren Czerwonego Boru znajduje się w granicach 
Nadleśnictwa Łomża, obrębu Zambrów II, leśnictw Czerwony Bór i Tabędz. Specyfikę lasów tego terenu 
kształtują przede wszystkim drzewostany sosnowe porastające ciągnące się południkowo wzniesienia 
morenowe i wydmy. Obejmuje swym zasięgiem pozostałości lasów zwanych pierwotnie Puszczą 
Czerwoną, której nazwa pojawia się w dokumentach z lat 1503-1505. Nazwa tego obszaru związana 
jest z występowaniem modrzewia (o brunatno-czerwonym zabarwieniu kory), który dawniej był tutaj 
gatunkiem panującym (tzw. zambrowskie lasy modrzewiowe nazwane później Czerwonym Borem).  

Z ogólnej powierzchni Obrębu Zambrów II - 6848,1805 ha - obejmującego obszar Czerwonego 
Boru - 64,42% stanowią grunty leśne, a 37,58% to grunty nieleśne. Wśród gruntów leśnych lasy 
ochronne zajmują powierzchnię 58,3 ha (1,4% w kategorii lasy wodochronne), a lasy gospodarcze to 
3984,03 ha (98,6%). Dominującym typem siedlisk jest bór mieszany świeży (52,3%) z dominującą sosną 
Pinus sylvestris (59,03%) i z domieszką brzozy Betula pendula (39,5%). Kolejnym typem siedlisk pod 
względem zajmowanej powierzchni jest bór świeży (39,8%) również z dominującą sosną (95,6%). Bory 
suche natomiast to zaledwie 0,8% ogólnej powierzchni obrębu. Niewielki areał zajmują też płaty lasów 
mieszanych świeżych (4,2%) i lasów świeżych (0,2%), czy też siedlisk wilgotnych - borowych (0,6%) i 
lasowych (0,7%). Skład gatunkowy lasów mieszanych świeżych buduje głównie brzoza Betula pendula 
(42,7%) i sosna Pinus sylvestris (31,9%) przy mniejszym udziale modrzewia Larix decidua (11,0%) i dębu 
Quercus robur(11,6%). Dąb jest natomiast głównym gatunkiem lasotwórczym drzewostanów na 
siedliskach lasu świeżego. Na terenie Czerwonego Boru dominują gleby rdzawe właściwe (80,4%), 
bielicowo-rdzawe (8,5%) i brunatno-rdzawe(6,7%), podczas gdy udział pozostałych podtypów gleb 
(brunatnych wyługowanych, torfowych torfowisk niskich, murszowo-mineralnych) nie przekracza 0,1-
0,7%. Wśród utworów powierzchniowych dominują piaski zwykle(86,5%) oraz piaski żwirowate i żwiry 
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(9,2%), podczas gdy udział innych utworów (piasków gliniastych, piasków na utworach pyłowych i 
pyłów, torfów na piaskach, murszów na torfach) kształtuje się w granicach od 0,1 do1,7%. 

O znacznej wartości przyrodniej Czerwonego Boru, obok siedlisk wymienionych w Załączniku I 
Dyrektywy Siedliskowej, decydują również stanowiska gatunków zwierząt wymienionych w 
Załącznikach do ww. Dyrektywy - bobra europejskiego Castor fiber. Stanowiska bobra skupiają się 
głównie we wschodniej części Czerwonego Boru, w bliskim sąsiedztwie naturalnych cieków rzecznych 
i ich źródlisk (m.in. rzeki Gać) oraz zbiorowisk niżowego łęgu olszowego. Na terenie Czerwonego Boru 
występuje szlaczkoń szafraniec, prawdopodobnie na dość rozległym obszarze (ok 12 km2), jeśli wziąć 
pod uwagę rozprzestrzenienie otwartych i półotwartych środowisk, w których licznie występują rośliny 
żywicielskie tj. szczodrzeńce. Ponadto, w poszukiwaniu roślin nektarodajnych oddalają się nawet 
kilkaset metrów od siedlisk lęgowych. Ogólnie jednak motyle spotykane są w niewielkich liczbach i w 
związku z tym nie można uznać gatunku za powszechny. Wydaje się, że na chwilę obecną najbardziej 
odpowiednie będzie przypisanie szlaczkonia szafrańca do kategorii liczebności rzadki (R). W skali Polski 
w ostatnich kilkunastu latach zaobserwowano dramatyczny zanik gatunku i wszystko na to wskazuje, 
że Czerwony Bór jest w chwili obecnej jedynym oprócz Puszczy Knyszyńskiej obszarem występowania 
gatunku w Polsce, a jednocześnie jednym z niewielu w Europie.  

Odnośnie siedlisk, to choć mają one efemeryczny charakter i w dużej mierze powstały dzięki 
dawnemu użytkowaniu militarnemu (obszar Natura 2000 obejmuje przede wszystkim tereny byłego 
poligonu) i obecnie część z nich ulega degeneracji w skutek zarastania, a część wskutek wprowadzania 
gospodarki leśnej (przy tym gatunek może funkcjonować przez jakiś czas na części odnowień i zalesień) 
to wydaje się jednak, że przynajmniej elementy siedlisk zachowane są w dobrym stanie i w wielu 
przypadkach istnieją możliwości renaturyzacji. Czerwończyk nieparek został stwierdzony na terenie 
obszaru Natura 2000 Czerwony Bór w roku 2013 r. przy okazji obserwacji monitoringowych tego 
gatunku w Polsce (Sielezniew M. Materiały niepublikowane). Biorąc pod uwagę, że siedliska otwarte w 
obszarze w zdecydowanej większości ogólnie nie sprzyjają czerwończykowi nieparkowi (gatunek higro- 
i mezofilny), można z bardzo dużym prawdopodobieństwem założyć, że Czerwony Bór ma marginalne 
znaczenie dla zachowania tego gatunku zarówno w skali krajowej, jak i regionalnej.  
  
Specjalny Obszar Ochrony Ostoja Narwiańska PLH200024 
  Specjalny Obszar Ochrony Ostoja Narwiańska zajmuje powierzchnię około 23507.9 ha. Teren 
w znaczącym stopniu (ok. 60%) zajmują siedliska łąkowe i zaroślowe, ok. 20% stanowią siedliska 
rolnicze, pozostałą część obszaru zajmują lasy liściaste, iglaste, torfowiska, bagna, roślinność na 
brzegach wód, młaki, wody śródlądowe, inne tereny.  

Narew jest największą rzeką północno-wschodniej Polski. Jej źródła znajdują się na terenie 
Białorusi w kompleksie torfowisk Dzikie Błoto. Odcinek doliny od źródeł do ujścia Biebrzy określa się 
terminem Dolina Górnej Narwi, natomiast odcinek poniżej Kotliny Biebrzańskiej wyróżnia się jako 
Dolinę Dolnej Narwi. Dolina Górnej Narwi jest szerokim obniżeniem terenowym leżącym pomiędzy 
Wysoczyzną Białostocką, Równiną Bielską i Wysoczyzną Wysokomazowiecką. Od źródeł do Suraża 
rzeka płynie równoleżnikowo, pod Surażem skręca na północ, zatacza wraz z doliną trzy szerokie łuki, 
po czym ponownie zmienia swój bieg na równoleżnikowy i wkracza do Kotliny Biebrzańskiej. Poniżej 
Wizny dolina zatacza szeroki łuk i zmienia kierunek na północny, by poniżej Nowogrodu zmienić 
ostatecznie bieg na południowo-zachodni. Ostoja Narwiańska obejmuje przeważającą część dna i 
zboczy doliny Narwi na odcinku pomiędzy ujściem Supraśli na wschodzie i ujściem Szkwy na zachodzie. 
Pomiędzy Zółtkami (ujściem Supraśli) i Tykocinem dolina jest częściowo wypełniona torfami, a na 
znacznej jej powierzchni występują "wyspy" mineralne, w większości wydmy i miejscami kemy, 
zbudowane z piasków drobnoziarnistych. Dolina jest przekształcona i w przeważającej części 
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zmeliorowana i zagospodarowana. Dominują gleby torfowo-murszowe słabo i średnio zmurszałe. Taras 
zalewowy Narwi leży około 1-2 m nad poziomem rzeki. Cechuje się on obecnością licznych doskonale 
widocznych form fluwialnych: odsypów korytowych, wałów meandrowych i koryt przelewowych.  

Dominującymi utworami powierzchniowymi są piaski drobno- i sporadycznie średnioziarniste 
zawierające często wkładki mułków, szczątki roślinne i skorupki mięczaków. Poniżej Nowogrodu w 
aluwiach zawierających dużą ilość szczątków organicznych spotykany jest bursztyn. Seria piaszczysta 
zwieńczona jest glebą madową. W odsłonięciach przykorytowych można napotkać rudę darniową 
zalegającą kilkadziesiąt centymetrów pod powierzchnią terenu. Niektóre fragmenty łachy meandrowej 
budują ciemno zabarwione silnie organiczne muły rzeczne. Utwory organiczne, głównie płytkie torfy i 
muły występują stosunkowo rzadko w podmokłych obniżeniach terenowych i zarastających, 
nieaktywnych starorzeczach. Antropogeniczne przekształcenia rzeki i związanych z nią mokradeł są 
stosunkowo duże, ale natężenie przekształceń jest różne w różnych odcinkach doliny.  

Narew została uregulowana pomiędzy Nowogrodem i Jankowem, oraz na odcinku od ujścia 
Biebrzy do okolic wsi Rzędziany. Znaczne fragmenty doliny zostały zmeliorowane. Duże zwarte obszary 
dawnych terenów podmokłych, obecnie osuszonych i wykorzystanych jako łąki, pastwiska i tereny 
uprawne znajdują się w lewobrzeżnej części doliny poniżej Łomży, pomiędzy poziomem jednaczewskim 
i krawędzią wysoczyzny. Intensywnie zagospodarowane łąki i pastwiska występują także po 
zewnętrznej stronie wału przeciwpowodziowego usypanego między Łomżą i Jednaczewem, całkowicie 
osuszono 8 tys. ha torfowisk w Kotlinie Wizneńskiej; obszary te jednak znajdują się poza granicami 
Ostoi Narwiańskiej. Pomiędzy Tykocinem i Rzędzianami zmeliorowane zostało ponad 2,4 tys. ha 
mokradeł, a w korycie rzeki wybudowano szereg jazów regulujących stany wód. Pomimo przekształceń 
stosunków hydrologicznych wezbrania są nadal istotnym elementem reżimu hydrologicznego doliny 
Narwi. Dolina w każdym roku podlega zalewom rzecznym, przy czym zawsze są to zalewy wiosenne, 
po roztopach, a w niektórych latach zalewy związane z obfitymi opadami deszczu latem i jesienią.  

Znaczenie doliny Narwi jako ostoi Natura 2000 wynika z dużego zróżnicowania przyrodniczego, 
w tym obecności wielu typów siedlisk, reprezentowanych w niektórych przypadkach przez kilka 
podtypów. Wiele z nich występuje w postaci reprezentatywnych, doskonale zachowanych i 
wielkopowierzchniowych płatów, które są już rzadko spotykane i często niedostatecznie chronione w 
obrębie innych obszarów sieci Natura 2000 w Polsce północno- wschodniej. Należy do nich zaliczyć w 
pierwszej kolejności starorzecza, jałowczyska oraz murawy napiaskowe i kserotermiczne, a także różne 
typy łąk oraz dąbrowy świetliste.  

Dolina Narwi pełni również istotną funkcję korytarza ekologicznego i refugium gatunków 
związanych z ekosystemami nieleśnymi w rolniczym krajobrazie Niziny Północnopodlaskiej i 
Północnomazowieckiej. Na płaskich odcinkach koryta występują muliste zalewane brzegi rzek z ciborą 
brunatną, uczepem trójlistkowym oraz rzepichą błotną. Niewielkie powierzchnie doliny zajmują 
zbiorowiska leśne: łęgi i grądy; część z nich jest silnie zdegradowana na skutek wypasu i pozyskiwania 
drewna. Na wyżej położonych fragmentach tarasu nad zalewowego i na stokach doliny miejscami 
występują świetliste dąbrowy oraz płaty grądów. Zbiorowiska leśne, zwłaszcza dąbrowy są 
niejednokrotnie w znacznym stopniu przekształcone, co przejawia się w rozdrobnieniu płatów i ich 
zubożeniu florystycznym. Tym niemniej należą one do najlepiej zachowanych zbiorowisk tego typu 
północno-wschodniej części kraju. Na okrajkach dąbrów, m.in. na południowych obrzeżach kompleksu 
leśnego chronionego w rezerwacie Rycerski Kierz (na zachód od Łomży) występuje leniec 
bezpodkwiatkowy.  
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Obszary Specjalnej Ochrony Przełomowa Dolina Narwi PLB200008, 

Przełomowa Dolina Narwi zajmuje powierzchnię około 7649.1 ha. Obszar wyznaczony 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków (Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133). 

Ostoja znajduje się na Nizinie Środkowopolskiej, na Kurpiach. Ostoja obejmuje 16 km odcinek 
rzeki Narwi między miejscowościami Bronowo i Piątnica oraz jej bogato urzeźbioną strefę 
krawędziową. Dolina rzeki zwęża się na tym odcinku do około 1,5 do 2,0 km szerokości. Narew płynie 
na tym odcinku nieuregulowanym korytem, tworząc liczne meandry, starorzecza i rozgałęzienia. 
Największe skupisko starorzeczy znajduje się pomiędzy Łomżą a Kalinowem. O charakterze terenu i 
bogatej roślinności decydują coroczne wylewy Narwi. Szata roślinna ostoi jest bardzo urozmaicona. 
Występuje tu zarówno roślinność związana z terenami podmokłymi, jak również skrajnie suche 
murawy napiaskowe i kserotermiczne. Wyraźna jest specyficzna strefowość roślinności w poprzek 
doliny charakterystyczna dla dużych naturalnych rzek nizinnych. We wschodniej części obszaru spotyka 
się płaty olsów i łęgów. Na stokach doliny występują miejscami świetliste dąbrowy oraz płaty grądów.  

Ogółem na terenie obszaru stwierdzono występowanie 8 rodzajów siedlisk cennych dla 
ochrony europejskiej przyrody. Największą powierzchnię z nich zajmują priorytetowe lasy łęgowe (4%), 
które występują m.in. w rezerwacie przyrody Wielki Dział. Obszar ten stanowi ostoję ptasią o randze 
europejskiej. Występuje tu 40 gatunków ptaków cennych dla ochrony przyrody w Europie oraz 20 
gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Do szczególnie cennych ptaków odbywających tu lęgi należą: 
batalion, wodniczka oraz dubelt. Obszar jest również ważnym miejscem odpoczynku dla migrujących 
ptaków w okresie wiosennym. W czasie wędrówek przebywa tu powyżej 5000 osobników batalionów. 
W okresie lęgowym obszar zasiedlają również: rybitwa białoskrzydła, rybitwa czarna, krwawodziób i 
sowa błotna. W 1993 r. na obszarze ostoi gnieździł się jeszcze kulon, którego gniazdowanie nie zostało 
później potwierdzone.  

Wody Narwi są ważną ostoją ichtiofauny, w tym 4 gatunków cennych dla ochrony przyrody w 
Europie: minoga ukraińskiego, różanki, bolenia i piskorza. Na terenie ostoi znajduje się również 
stanowisko żółwia błotnego. 

Głównymi zagrożeniami dla przyrody ostoi są zmiany stosunków wodnych, zabudowa obrzeża 
doliny, kłusownictwo oraz budowa linii energetycznych i telekomunikacyjnych. 
   
Bagno Wizna PLB200005  

Bagno Wizna to kolejny obszar Natura 2000 utworzony w celu ochrony cennych siedlisk i 
gatunków na tym obszarze. Bagno Wizna stanowi rozległe, w większości silnie zatorfione obniżenie 
terenu, którego północnymi obrzeżami płynie Narew. Ponad 70% powierzchni Bagna Wizna zajmowały 
niegdyś rozległe torfowiska niskie, które w latach 60-tych XX w. zostały zmeliorowane. Melioracja 
spowodowała degradację torfowisk oraz przesuszenie i murszenie wierzchniej warstwy torfu. Obecnie 
teren ten w większości zajmują ubogie kwaśne łąki kośne i pastwiska. Zachodnia część bagna Wizna 
jest regularnie zalewana wodami rzecznymi. Dominują tu zbiorowiska turzycowe, a na obrzeżach 
występują zbiorowiska wysokich ziołorośli.  

Celem powołania obszaru specjalnej ochrony ptaków Bagno Wizna było zachowanie gatunków 
ptaków, które są cenne i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Do cennych gatunków 
występujących na tym obszarze możemy zaliczyć m.in.: wodniczkę, błotniaka łąkowego, bataliona, 
derkacza, dubelta, sowę błotną i kulika wielkiego.  

Jest to obiekt również o dużym znaczeniu pokarmowym dla większości gatunków ptaków 
drapieżnych. Podstawowym zagrożeniem dla obszaru jest obniżanie poziomu wód gruntowych, 
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intensyfikacja gospodarki rolnej bez jej dostosowania do wymagań ptaków i nadmierna penetracja 
turystyczna (ludzie i zwierzęta domowe). Ponadto: wylewanie ścieków, wypalanie roślinności, sadzenie 
monokultur drzew, lokalizowanie napowietrznych linii energetycznych i urządzeń towarzyszących. 
 
11.6.2 Parki Narodowe 
W otoczeniu Inwestycji nie znajdują się Parki Narodowe.  
 
11.6.3 Parki krajobrazowe 

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi został utworzony rozporządzeniem już w 1994 r. 
Obecnie podstawą prawną działania Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, zwanego dalej 
„Parkiem”, jest Rozporządzenie Nr 3/06 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie 
Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 152, poz. 
1406 z dnia 2 czerwca 2006 roku). 

Park zajmuje obszar o powierzchni 7 353,5 ha, położony na terenie następujących gmin: gmina 
Łomża – 4 106,6 ha, gmina Piątnica – 2 869,7 ha, gmina Wizna – 356,6 ha, miasto Łomża – 20,6 ha. 
Dodatkowo plan ochrony Parku ustala zadania ochronne dla Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków i 
projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk NATURA 2000 Przełomowa Dolina Narwi – 
PLC200003 w części pokrywającej się z granicami Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków, których obszar 
i granice w zasadniczej części pokrywają się z obszarem i granicami Łomżyńskiego Parku 
Krajobrazowego Doliny Narwi. Różnice w przebiegu granic obszarów NATURA 2000 i granicy 
Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi występują tylko na obszarze gminy Piątnica.  

Głównym celem ochrony wartości przyrodniczych jest zachowanie swobodnie meandrującej 
nizinnej rzeki Narew oraz jej nieregularnego koryta i doliny z dużą ilością starorzeczy, które wraz z 
dopływami i rowami tworzy skomplikowaną sieć wodną oraz zachowanie chronionych i rzadkich 
gatunków zwierząt i roślin związanych z siedliskami charakterystycznymi dla Parku, jak również 
ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego, odtwarzanie i ożywianie lokalnych tradycji i zachowanie i 
ochrona zespołów krajobrazu otwartego, stanowiącego walor wizualny współistnienia gospodarki 
człowieka z naturalnymi elementami środowiska.  

Urozmaicony teren Parku i specyficzne ekosystemy tworzą dogodne warunki do życia 
rozmaitym roślinom i zwierzętom. Występuje tu ok. 750 gatunków roślin naczyniowych, z czego aż 21 
podlega ochronie całkowitej, 16 częściowej a 93 uznano za gatunki rzadkie. Idealne warunki wzrostu 
znalazły tu np.: wawrzynek wilcze łyko, arnika górska, arcydzięgiel litwor, widłak jałowcowaty i 
goździsty oraz wiele innych unikalnych i ciekawych roślin. Fauna parku nie pozostaje w tyle za 
różnorodnością flory. Występuje tu ok. 200 gatunków ptaków, z czego aż 137 to gatunki gniazdujące 
(bąk, trzmielojad, kszyk, dubelt, rycyk, puchacz, zimorodek). Można tu także spotkać 41 gatunków 
ssaków (bóbr, wydra, gronostaj, smużka, łoś, nocek duży, nocek łydko włosy), 12 gatunków płazów 
(traszka grzebieniasta, kumak nizinny, rzekotka drzewna, grzebiuszka ziemna), 4 gatunki gadów (żółw 
błotny, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec) i 30 gatunków ryb (minóg ukraiński, strzebla 
potokowa, kiełb białopłetwy, piskorz, różanka). Bezkręgowce charakterystyczne dla parku to m.in.: 
czerwończyk nieparek, mieniak tęczowiec, zatoczek łamliwy, skójka grubo skorupowa.  
  
11.6.4 Rezerwaty Przyrody  
Rezerwat przyrody „Grabówka”  

Powierzchnia rezerwatu wynosi 60,87 ha. Jest to obszar lasu w środkowej części uroczyska 
Grabówka-Wierzbowo, leżący ok. 4 km na wschód od Zambrowa, na południe od drogi Zambrów-Nowe 
Wierzbowo. 
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Rezerwat został stworzony dla ochrony wielogatunkowego lasu liściastego o wysokim stopniu 
naturalności. W rezerwacie dominuje grab w wieku 70 lat i dąb szypułkowy odznaczający się 
dorodnością. W północnej części kompleksu rośnie dużo starych ponad stuletnich dębów, a także: 
osiki, brzoza brodawkowata oraz lipy. Warstwy krzewów tworzą: jarzębiny, lipy, leszczyny, głóg 
jednoszyjkowy, kalina, kruszyna. W warstwie ziół wiosną dominuje zawilec gajowy, a latem gwiazdnica 
wielkokwiatowa, kopytnik pospolity, jaskier kaszubski, fiołek leśny, gnieźnik leśny. 

Rezerwat jest położony na gruntach Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa 
Łomża.  Nadzór sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Na mocy 
obowiązującego planu ochrony ustanowionego w 2019 roku, obszar rezerwatu objęty jest ochroną 
czynną. 

Historycznie rezerwat znajduje się na terenach dawnej Puszczy Łętowo, kolonizowanej przez 
książąt mazowieckich, a później obszaru leśnego zwanego Puszczą Czerwoną. Były to dobra Woli 
Zambrowskiej wchodzące w skład ekonomii Łomża, a administracyjnie należące do leśnictwa Łomża. 
W 1920 roku uroczysko Grabówka zostało upaństwowione i należało do powstałego po 1918 roku 
Nadleśnictwa Państwowego Zambrów. Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. (Monitor Polski z 1996 r., Nr 75 poz. 678) utworzono 
na tym terenie rezerwat przyrody pod nazwą „Grabówka”. 

Na terenie rezerwatu występuje pomnik przyrody około 200-letni dąb szypułkowy, stanowiący 
pierwszy przystanek na ścieżce przyrodniczej biegnącej przez rezerwat. Został uznany za pomnik 
przyrody 26 października 1982 roku. Ma około 30 metrów wysokości, a obwód pnia na wysokości 1,3 
metra ma 440 cm. Ponadto, w północnej części rezerwatu rosną ponad 100-letnie dęby. 
  
Rezerwat przyrody „Dębowe Góry”  

Leśny rezerwat przyrody położony na terenie gminy Zambrów. Znajduje się około 6 km na 
południe od Łomży, na północnym skraju Czerwonego Boru. Został utworzony w 2001 roku. Zajmuje 
powierzchnię 99,31 ha. Celem ochrony jest zachowanie w stanie naturalnym zespołu świetlistej 
dąbrowy z dębem bezszypułkowym, stanowiącego istotną wartość ze względów przyrodniczych, 
naukowych i dydaktycznych. Główne zbiorowiska roślinne: las mieszany – Melitti-Carpinetum, 
świetlista dąbrowa – Potentillo albae-Quercetum, bór mieszany – Pino-Quercetum. W runie leśnym 
występuje wiele rzadkich gatunków roślin, m.in.: gorysz siny, miodunka wąskolistna, pięciornik biały, 
dziurawiec skąpolistny, miodownik melisowaty, oman wierzbolistny, lilia złotogłów, gnieźnik leśny, 
orlik pospolity, naparstnica zwyczajna. 
  
„Wielki Dział” i „Kalinowo”  

To dwa rezerwaty utworzone na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.  
Wielki Dział - Powierzchnia - 120,07 ha.. Cel ochrony - ścisła ochrona największego w dolinie 

Narwi fragmentu kompleksu lasów łęgowych o naturalnym charakterze (łęg jesionowo - olszowy). 
Kalinowo - Powierzchnia - 69,76 ha. Celem ochrony jest ochrona częściowa wielogatunkowego 

lasu liściastego o naturalnym charakterze - grądy, dąbrowa świetlista oraz muraw kserotermicznych. 
Krawędź Wysoczyzny Kolneńskiej urozmaiconą licznymi wąwozami i trzema strumykami 

między miejscowościami Kalinowo i Drozdowo porastają niezwykle bogate florystycznie ciepłolubne 
grądy i dąbrowa pochodzące z naturalnego odnowienia. Las grądowy zajmuje większość powierzchni 
rezerwatu. Odznacza się drzewostanem złożonym głównie z lipy drobnolistnej i dębu szypułkowego z 
domieszką klonu i grabu. Las wykazuje znaczną dynamikę odtwarzania się naturalnych zbiorowisk. W 
dolnej części stoków, na glebach żyznych o większej wilgotności utrzymującej się przez cały rok, rozwija 
się bujnie runo o znacznym, miejscami, zagęszczeniu roślin chronionych m.in. przylaszczki (Hepatica 
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nobilis). Polany i obrzeża lasu, miejscami, urozmaica roślinność kserotermiczna. Stwierdzono tu 
występowanie 34 gatunków chronionych i rzadkich.    
  
11.6.5. Korytarze ekologiczne 
W ramach koncepcji korytarzy ekologicznych łączących sieć obszarów Natura 2000, opracowanej przez  
zespół Polskiej Akademii Nauk pod przewodnictwem prof. dr hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego, 
wyznaczono spójną sieć, obejmującą  zarówno wszystkie ważne obszary przyrodnicze (obszary 
węzłowe), jak i korytarze ekologiczne łączące je w ekologiczną całość. Korytarze wskazano przy 
uwzględnieniu łączności pomiędzy różnymi elementami  siedliska przyrodniczego, przemieszczaniu  się 
dużych ssaków kopytnych (sarna, jeleń, dzik, łoś) i drapieżnych (niedźwiedź, wilk, ryś). Wyróżniono 7 
korytarzy głównych, z czego na terenie gminy Zambrów występują obszary znajdujące się w zasięgu 
„Korytarza Północno-Centralnego(KPnC)”, który łączy Puszczę Augustowską, Knyszyńską i Białowieską 
z doliną Biebrzy, Puszczą Piską, lasami Napiwodzko-Ramuckimi i Pojezierzem Iławskim. Przebiega przez 
dolinę Wisły do Borów Tucholskich, Pojezierza Kaszubskiego, Puszczy Koszalińskiej, Goleniowskiej i 
Wkrzańskiej. Przechodząc przez Lasy Krajeńskie i Wałeckie, łączy się także z Lasami Drawskimi, a 
następnie dochodzi przez Puszczę Gorzowską do Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.  

  Na terenie miasta Zambrów funkcję dużego, ponadlokalnego „korytarza ekologicznego", 
zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów, 
spełnia Dolina rzeki Jabłonki i jest  najważniejszym dla miasta Zambrów komponentem zachowania 
pełni różnorodności biologicznej na  poziomie regionalnym. Dość monotonną rzeźbę urozmaicają, 
wcięte w powierzchnię, wysoczyzny na  głębokości 10 – 15 m, doliny rzeki Jabłonka i jej dopływy: lewy 
– rzeka Prątnik i prawy – ciek  bezimienny.   

W obrębie obszaru administracyjnego miasta dolina rzeki Jabłonka przebiega południkowo,  a 
zbliżając się do granic terenu zainwestowanego, zmienia kierunek na północno-zachodni, tworząc  
jednocześnie odcinek przełomowy wśród wzniesień wysoczyzny.   

Obszar Przedsięwzięcia nie znajduje się w granicach korytarzy ekologicznych. Lokalizację tą 
przedstawia poniższa Ilustracja nr 6.  
 
Ilustracja nr 6 Lokalizacja Przedsięwzięcia na tle korytarzy ekologicznych. 
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Przedstawiona w niniejszym Raporcie OOŚ analiza oddziaływania wykazała, że nie ma  
możliwości wystąpienia oddziaływania niniejszego Przedsięwzięcia na funkcjonowanie systemów 
korytarzy przebiegających w bardzo znacznej odległości od planowanej lokalizacji Przedsięwzięcia i 
naruszenia jego ciągłości, głównie ze względu na skalę i zasięg oddziaływania Przedsięwzięcia, które 
nie będzie wykraczało poza jego teren.  

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

Planowane Przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską, a w 
jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 710, dalej jako „ustaw o ochronie 
zabytków”). Lokalizację planowanego Przedsięwzięcia na tle najbliższych zabytków przedstawia 
Ilustracja nr 7.  

 
 

 

Ilustracja nr 7  Lokalizacja planowanego Przedsięwzięcia na tle najbliższych zabytków. 
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13 Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania 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   

Na działkach objętych Inwestycją, w sąsiedztwie przedmiotowej instalacji znajduje się Centrum 
badawczo-rozwojowe (tworzenie nowych receptur środków myjących do myjni bezdotykowych oraz 
do użytku domowego) z zapleczem socjalno-biurowym, magazynowym oraz infrastrukturą techniczną 
w zabudowie usługowo – produkcyjnej prowadzone przez firmę FeniksChemia Sp. z o.o. z siedzibą w 
Zambrowie. 

Powyższy zakład, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Burmistrza 
Miasta Zambrów znak: GK.6220.6.2018 z dnia 3 marca 2018 r. został zwolniony z potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Określono, że przedsięwzięcie nie jest źródłem 
emisji pyłowo-gazowych do powietrza oraz nie powoduje przekroczeń norm hałasu na terenach 
objętych ochroną akustyczną. 

14 Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 
Przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową  

Wariant bezinwestycyjny zakłada zaniechanie realizacji planowanej Inwestycji. Wskutek tego 
nastąpi zachowanie stanu istniejącego i pozostawienie środowiska w stanie niezmienionym. Jednak 
rozważając wariant polegający na niepodejmowaniu Przedsięwzięcia uznano,  iż  w tym przypadku 
wpłynęłoby to negatywnie nie tylko na system gospodarki odpadami, którego poprawa jest ciągłym 
procesem i celem wielu działań, lecz także na warunki społeczno - gospodarcze w tym rejonie.  

Niniejsze Przedsięwzięcie zapewni nowe miejsca pracy, realizacja tej Inwestycji znacząco poprawi 
gospodarkę odpadami w województwie. Zaniechanie Przedsięwzięcia związane byłoby to także z 
rezygnacją z wykorzystania energii zawartej w odpadach. Wariant nie podejmowania Przedsięwzięcia 
należy odrzucić z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne i gospodarcze. 

Na terenie województwa podlaskiego wg stanu na rok 2014 zgodnie z Wojewódzkim Planem 
Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022 zostało wytworzonych 1728,528 
Mg odpadów medycznych i weterynaryjnych a przetworzonych zostało w procesie D10 jedynie 503,625 
Mg (wg WSO). Wynika to z braku na terenie województwa podlaskiego instalacji do przetwarzania 
odpadów medycznych i weterynaryjnych o wystarczającej mocy przerobowej dla tej grupy odpadów. 
Szacuje się, że ilość powstających odpadów zarówno medycznych, jak i weterynaryjnych będzie 
wzrastać o około 1% rocznie. Ze względu na niewystarczającą moc przerobową istniejących instalacji 
do przetwarzania odpadów z grupy 18, odsetek przetwarzanych na terenie województwa podlaskiego 
odpadów z tej grupy będzie spadał, co będzie wiązało się koniecznością wywożenia ich poza jego 
granice a w konsekwencji wiązało się będzie z wyższymi kosztami ich zagospodarowania. 

Osiągnięcie wyżej celów długo- i krótkoterminowych, w zakresie gospodarki odpadami 
medycznymi i weterynaryjnymi będzie możliwe, poprzez realizację działań na szczeblu wojewódzkim i 
gminnym: m.in. realizację planowanego Przedsięwzięcia, tj. budowę zakładu do odzysku energii z 
odpadów z grupy 18. 
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15 Opis analizowanych wariantów wraz z uzasadnieniem ich wyboru   
15.1 Wariant proponowany przez Wnioskodawcę 
 Wariantem   proponowanym   przez   Wnioskodawcę   jest   budowa   instalacji   do   termicznego 
przekształcania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym medycznych 
weterynaryjnych. 

Instalacja  w  tym  wariancie  będzie  pracować  w  trybie  ciągłym  przez  24  godziny/dobę  
przez 8 500 godzin w ciągu roku, a jej maksymalna wydajność przerobowa wynosić będzie 400 kg/h 
odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w tym medycznych i weterynaryjnych. 

Przedmiotowa Instalacja projektowana jest w oparciu o technologię pieca obrotowego. Zatem 
jako wariant projektowanego węzła termicznego przekształcania odpadów proponuje się następujące 
urządzenia: 
1. piec obrotowy, 
2. komora dopalania. 

Piec obrotowy wykonany będzie w formie cylindrycznego bębna, nachylonego pod kątem. Piec 
poruszać się będzie po rolkach umieszczonych na specjalnej ramie i napędzany będzie silnikiem 
elektrycznym za pośrednictwem przekładni z możliwością sterowania liczbą obrotów pieca w szerokim 
zakresie. Wypełnienie pieca obrotowego wykonane zostanie z ogniotrwałego materiału ceramicznego. 
Urządzenie zapewnia prowadzenie procesu spalania w optymalnych warunkach, dzięki czemu 
powstające w trakcie procesu żużle i popioły, posiadać będą niską zawartość substancji organicznych 
nieprzekraczającą 3% oraz odpowiednio niską zawartość części palnych nieprzekraczającą 5 % - zgodne 
z wymogami zawartymi w § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie 
wymagań dotyczących prowadzenia procesu  termicznego  przekształcania  odpadów  (Dz. U. Nr 37, 
poz. 339 ze zm.). Obroty pieca gwarantować będą dobre wymieszanie odpadów, utrzymując je w 
ciągłym ruchu oraz dobry dostęp powietrza. Mają również wpływ na równomierny rozkład temperatur, 
co pozwala na całkowite zgazowanie mieszanych wewnątrz pieca odpadów. Sterując obrotami pieca, 
można zmienić czas przebywania potrzebny do termicznego rozkładu odpadów stałych. Dostosowanie 
obrotów pieca potrzebne jest również do regulacji procesów spalania wewnątrz pieca. 

Piec wyposażony zostanie w automatycznie włączający się palnik służący do wygrzewania pieca 
podczas rozruchu (zainicjowanie procesu spalania) oraz do utrzymania wymaganej temperatury w 
piecu podczas pracy instalacji, w zależności od przyjętego reżimu technologicznego i rodzaju 
unieszkodliwianych odpadów. 

Po wprowadzeniu odpadów do komory pieca następuje rozpoczęcie procesu spalania, który 
można podzielić na trzy zasadnicze stopnie: stopień pierwszy – osuszanie, stopień drugi – zgazowanie, 
stopień trzeci  spopielenie  odpadów  w  ubogiej  w  tlen  atmosferze,  w  warunkach  podciśnienia.  
Proces  spalania w piecu odbywać się będzie w temperaturze ok.  850 – 950 °C. Kierunek 
przemieszczania się spalanych odpadów wewnątrz pieca musi być zgodny z kierunkiem 
przemieszczania się spalin (współprądowo). 

Podczas procesu spalania, przy kontrolowanym strumieniu powietrza, następuje termiczny 
rozkład odpadów na produkty stałe i produkty gazowe. Produkty gazowe z pieca obrotowego 
przechodzą do komory dopalania posiadającego żaroodporną wymurówkę. 
W komorze dopalania przy ustalonej wysokiej temperaturze: 
• min 1 100 °C dla odpadów zawierających powyżej 1% związków chlorowcoorganicznych 

przeliczonych na chlor, 
• min   850 °C   dla   odpadów   zawierających   do   1%   związków   chlorowcoorganicznych 

przeliczonych na chlor, 
(zgodnie z wymogami ustawowymi), dochodzi do destrukcji termicznej substancji organicznych i ich 
utleniania do końcowych produktów spalania. Wymiary komory zostaną tak dobrane, aby czas 
przebywania spalin w komorze wyniósł co najmniej 2 sekundy. Jego weryfikacja następuje podczas 
rozruchu oraz po każdej modernizacji instalacji. Temperatura w komorze dopalania regulowana jest 
automatycznie za pomocą palnika o zmiennej wydajności. 
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System doprowadzania powietrza do procesu spalania wyposażony będzie w pojedyncze 
wentylatory. Powietrze dostarczane będzie do poszczególnych węzłów instalacji dzięki systemowi 
przewodów.  
 
15.2 Racjonalny wariant alternatywny 

Jako   alternatywną   technologię   pieca   obrotowego,   rozpatrzono   zastosowanie: 
− technologii termicznego przekształcania odpadów w komorze pirolitycznej. 

Odpady do komory pirolitycznej dozowane byłyby w sposób okresowy za pomocą tłoka z napędem 
hydraulicznym poprzez specjalna śluzę. Do rozruchu instalacji niezbędne jest podgrzewanie komory 
pirolitycznej. Przy rozruchu należy osiągnąć w strefie dopalania minimalną temperaturę 850 °C. W tym 
celu instaluje się palniki wspomagające zasilane gazem. Co pewien czas odpady w komorze 
pirolitycznej przegarniane są za pomocą specjalnego przegarniacza napędzanego hydraulicznie. Dzięki 
temu następuje dokładne wymieszanie odpadów. 

Zaletą pirolizy jest redukcja zanieczyszczeń do atmosfery, które w zasadzie pojawiają się 
dopiero na etapie spalania produktów gazowych, ciekłych oraz stałych – jest ich mniej niż w przypadku 
konwencjonalnego spalania. 

Wadą tej technologii jest stosunkowo długi czas przetwarzania określonej ilości odpadów, a co 
za tym idzie stosunkowo niewielka wydajność. Sposób odbierani żużli, odbywa się w tego typu komorze 
tylko okresowo, co również obniża wydajność instalacji. 

Problemem związanym ze stosowaniem technologii pirolizy jest zagospodarowanie frakcji 
stałej czyli tak zwanego karbonizatu. Znaczna zawartość węgla oraz wartość opałowa na poziomie 
20MJ/kg uniemożliwia składowanie karbonizatu na wysypiskach. Nie ma możliwości poddania 
karbonizatu procesowi pirolizy lub zgazowania. Jedynym sensownym sposobem unieszkodliwiania jest 
jego termiczne przekształcenie przy nadmiarze powietrza, ale wiąże się to z emisją zanieczyszczeń, 
czemu technologia zgazowania i pirolizy miała pierwotnie zapobiegać. 

Poniżej przedstawia się charakterystykę tego typu instalacji w aspektach dot. emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, zagospodarowania pozostałości poprocesowych, wydajności i 
efektywności energetycznej. 
 
Wydajność instalacji w wariancie alternatywnym 

Przyjmuje się, iż w ramach wariantu alternatywnego funkcjonować będzie 1 linia przetwarzania 
odpadów. Reaktor będzie mógł wykonać do 5 cykli roboczych na dobę przez 333 dni w roku co przełoży 
się na pracę instalacji przez ok. 8000 h/rok. W tym czasie przeprowadzonych zostanie ok. 1 665 cykli 
roboczych dla pojedynczej linii technologicznej. Przy zakładanym jednorazowym wsadzie w ilości ok 
1,9 Mg pozwoli to na przetworzenie ok. 3 160 Mg odpadów w skali roku. 
 
Wykorzystywanie zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi 
 
Tabela nr 19 Zapotrzebowania na media i surowce dla Instalacji w wariancie alternatywnym 
 

ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA I SUROWCE DLA INSTALACJI 

MEDIA 

Zużycie energii elektrycznej: 250 kW 

Zużycie gazu ziemnego 350 m3/h 

Zużycie wody: 4,22 m3/h 
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ZUŻYCIE REAGENTÓW 

Zużycie sorbentu: 12 kg/h 

Zużycie moczniku: 10 l/h 
 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza 
Ze  względu  na  utrzymywanie  w  procesie  środowiska  beztlenowego  nie  będzie  zachodzić  

tutaj utlenianie. W wyniku prowadzonego procesu powstawać będą następujące produkty: 
− ciekła frakcja odpadów, stanowiąca ok. 60 % masy przetwarzanych odpadów, ok. 1896 Mg/rok 

(ok. 237 kg/h) o kaloryczności ok. 20 MJ/kg, 
− gazowa frakcja, stanowiąca ok. 22 % masy przetwarzanych odpadów ok. 695 Mg/rok (ok. 87 kg/h), 

o kaloryczności ok. 22 MJ/kg, 
− stała  frakcja,  stanowiąca  ok.  18  %  przetwarzanych  odpadów  ok.  569  Mg/rok  (ok.  71  kg/h), 

o kaloryczności ok. 15 MJ/kg 
Powstające w trakcie procesu pirolizy produkty będą spalane, a powstałe gazy kierowane będą 

do komory dopalania gdzie w temperaturze min. 1 100 °C dochodzić będzie do dopalania otrzymanych 
produktów, w dalszej kolejności prowadzony będzie proces odzysku energii. 
Prędkość gazów odlotowych dla ITPO wynosić będzie ok. 5 m/s, a temperatura gazów odlotowych ok. 
120 °C. Emitor technologiczny E-1 posiadać będzie wysokość ok. 15 m i średnicę 0,6 m. 
Objętość  komory  dopalania  wynosząca  11  m3  zapewni  wymagany  czas  przebywania  spalin w 
komorze dopalania przekraczający 2 s (2,3 s). 

W wyniku spalania produktów procesu pirolizy powstawać będą gazy w następujących 
ilościach: 
• produkty ciekłe – 2 379 m3u/h , 
• produkty gazowe – 963 m3u/h , 
• produkty stałe – 651 m3u/h. 

Łączna ilość powstających gazów spalinowych wynosić będzie zatem ok. 4 000 m3u/h. 
Na podstawie ilości powstających gazów spalinowych oraz obowiązujących standardów emisyjnych 
ustalono maksymalną emisję godzinowa i roczną, która została podana w Tabeli nr 20. 

Przykładowy sposób wyliczenia wielkości emisji: 
np. dla HCl obowiązujący standard emisyjny: 10 mg/ m3u w przeliczeniu na 11 % O2, 
− teoretycznie   wyliczone   natężenie   przepływu   gazów   w   warunkach   umownych   4 000  m3u/h 

w przeliczeniu na 11 % O2. 
Zatem: 
• 10 mg/ m3 x 4 000 m3u/h x 10-6 = 0,04 kg/h, 
• 0,04 kg/h x 8000 h/rok x 10-3 = 0,32 Mg/rok. 
 

Otrzymane wyniki emisji zanieczyszczeń zostały przyjęte do obliczeń rozkładu stężeń. Sposób 
obliczenia emisji pozostałych substancji jest analogiczny. Wyniki obliczeń emisji godzinowej 
poszczególnych zanieczyszczeń czyli jednocześnie dane do obliczeń rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń w powietrzu przedstawiono poniżej w Tabeli nr 20. W tabeli zestawiono także wielkości 
emisji rocznej tych substancji. 

Wielkości emisji z instalacji dla fazy rozruchu oraz wielkości emisji generowane przez transport 
zostały przyjęte analogicznie jak dla wnioskowanego wariantu realizacji Inwestycji. 
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Tabela nr 20. Wielkość emisji zanieczyszczeń z instalacji ITPO w wersji alternatywnej, podczas 
normalnej pracy – 8 000 h/rok. 

 
L
p. 

 
Nazwa substancji 

Standard emisyjny mg/m3
 

w przypadku amoniaku wartość 
przyjęta w oparciu o dokumenty 

referencyjne 

Emisja ITPO 

kg/h Mg/rok 

1. Pył ogółem 10 0,040 0,320 

2. Całkowity węgiel organiczny 10 0,040 0,320 

3. Chlorowodór 10 0,040 0,320 

4. Fluorowodór 1 0,004 0,032 

5. Dwutlenek siarki 50 0,200 1,600 

6. Tlenek węgla 50 0,200 1,600 

7. Tlenki azotu jako NO2 200 0,800 6,400 

8. Cd + Tl 0,05 0,0001 0,0008 

9. Hg 0,05 0,0002 0,0016 

1
0. 

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 0,5 0,001 0,008 

1
1. 

Dioksyny i furany 1,00E-07 4,00E-010 3,20E-009 

1
2  

Amoniak 10 0,040 0,320 

 
Na podstawie danych dostępnych w licencjonowanym programie OPERAT FB przyjęto 

odpowiedni podział frakcyjny dla pyłu powstającego w Instalacji termicznego przekształcania 
odpadów. Dane wykorzystane w programie są to informacje przedstawione przez CEIDARS (California 
Air Resources Board Emission Inventory Database References). Zgodnie z tym, frakcje pyłu 
powstającego w procesie spalania odpadów przedstawiają się następująco: 
• udział frakcji PM2,5 w pyle całkowitym – 93,2 %, 
• udział frakcji PM10 w pyle całkowitym – 98,3 %. 

Dla celów obliczeniowych założono więc, że pył emitowany z analizowanej instalacji 
technologicznej spalania  odpadów  (po  przejściu  przez  system  oczyszczania  spalin)  będzie  w  93,2  
%  pyłem  PM2,5, a w 98,3 % pyłem PM10. 

W przypadku obliczeń przestrzennego rozkładu stężeń metali przyjęto, że w skrajnym 
przypadku dany metal może samodzielnie wypełnić 50 % standardu emisyjnego określonego dla sumy 
metali. Warto podkreślić jednak, iż na podstawie prowadzonych wieloletnich badań i pomiarów emisji 
z instalacji termicznego przekształcania odpadów, nigdy nie występuje taka sytuacja, aby dany metal 
wypełniał cały standard emisyjny. W praktyce jest to znacznie poniżej 10 %, co potwierdzają także 
zapisy dokumentu referencyjnego BREF  (ang. Best Available Techniques Reference Document) dla 
instalacji termicznego przekształcania odpadów. 

W trakcie rozruchu emisje pochodzić będą wyłącznie, ze spalania paliw w palnikach 
rozgrzewających instalację. Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych oraz pyłu generowanych w 
trakcie procesu rozruchu instalacji wyliczono na podstawie zużycia paliw oraz wskaźników określonych 
przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Wielkość emisji zanieczyszczeń w fazie 
rozruchu będzie analogiczna jak dla wnioskowanego wariantu realizacji Inwestycji. 

Jak wynika z powyższych analiz ilość gazów spalinowych, z którą powiązana jest bezpośrednio 
ilość zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych emitowanych do powietrza w przypadku wariantu 
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alternatywnego realizacji Przedsięwzięcia wynosić  będzie  ok.  4 000  m3  /h.  Dla  wnioskowanego  
wariantu  realizacji  Przedsięwzięcia wielkość ta wyniesie ok. 5000 m3  /h. 

W oparciu o powyższe dane stwierdza się, że zakres wpływu Przedsięwzięcia w obu wariantach 
jego realizacji na stan jakości powietrza atmosferycznego będzie niemal identyczny, z niewielkim 
wskazaniem dla wariantu alternatywnego, w związku z mniejszą ilością powstających gazów 
spalinowych. 

Ze względu na zbliżone oddziaływanie na stan jakości powietrza atmosferycznego obu 
wariantów realizacji Przedsięwzięcia w fazie ich eksploatacji, nie przedstawiono szczegółowych 
wyników obliczeń przeprowadzonych dla wariantu alternatywnego. 
 
Oddziaływania akustyczne 

Realizacja oraz eksploatacja wariantu alternatywnego pod względem oddziaływania na stan 
klimatu akustycznego nie różni się zakresem oddziaływania od wariantu inwestora. 
 
Gospodarka odpadami 
Odpady przewidziane do przetwarzania 

W zakresie przetwarzanych odpadów, tak jak w wariancie proponowanym przez Inwestora, w 
wariancie alternatywnym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, odpady będą 
poddawane odzyskowi metodą: 
− R1 - wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii,  
oraz zgodnie z Załącznikiem nr 2 do ww. ustawy, unieszkodliwiane metodą: 
− D10 - przekształcanie termiczne na lądzie. 

Przyjmuje się, iż w ramach wariantu alternatywnego funkcjonować będzie 1 linia przetwarzania 
odpadów. Reaktor będzie mógł wykonać do 5 cykli roboczych na dobę przez 333 dni w roku co przełoży 
się na pracę instalacji przez ok. 8000 h/rok. W tym czasie przeprowadzonych zostanie ok. 1 665 cykli 
roboczych dla pojedynczej linii technologicznej. Przy zakładanym jednorazowym wsadzie w ilości ok 
1,9 Mg pozwoli to na przetworzenie ok. 3 160 Mg odpadów w skali roku. 

Wykaz odpadów przewidzianych do przetwarzania oraz sposób ich magazynowania w 
wariancie alternatywnym jest taki sam jak dla wariantu proponowanego przez Inwestora. 
 
Zagospodarowania odpadów wytworzonych 

Na etapie  funkcjonowania  planowanego Przedsięwzięcia  w  wariancie  alternatywnym  
przewiduje  się  powstawanie odpadów technologicznych czyli wytwarzanych w wyniku przetwarzania 
odpadów oraz eksploatacyjnych. W zakresie odpadów eksploatacyjnych przewiduje się powstawanie 
szacunkowo podobnych rodzajów i ilości odpadów, co w wariancie proponowanym przez Inwestora.  

Ich sposób magazynowania oraz dalszy sposób zagospodarowania również będzie taki sam jak 
dla wariantu proponowanego przez Inwestora. Wykaz wytwarzanych odpadów technologicznych dla 
wariantu alternatywnego przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela nr 21. Rodzaje  i ilości odpadów, które potencjalnie mogą zostać wytworzone  w wyniku 
przetwarzania odpadów w instalacji, w wariancie alternatywnym. 

L 
p. 

 
Rodzaj odpadu Kod 

odpadu 

Szacunkowa 
ilość odpadów 

[Mg] 

 
Podstawowa charakterystyka 

 
Magazynowanie odpadów 

Odpady niebezpieczne 

1.  
 
 

Pyły z kotłów 
zwierające 
substancje 

niebezpieczne 

 
 
 
 

19 01 15* 

 
 
 
 

38 

Pyły wydzielone z gazów 
odlotowych. Odpad 
klasyfikowany jako 

niebezpieczny ze względu na 
wysoką zawartość metali 

ciężkich, dioksyn i furanów. 
Właściwości: HP 3 Łatwopalne, 

HP 6 Toksyczne, HP 14 
Ekotoksyczne. 

Odpady z uwagi na właściwości 
lotne i ich skład chemiczny 

będą pakowane do 
zamkniętych 

pojemników/beczek z tworzyw 
sztucznych, a następnie 

magazynowane w specjalnym 
kontenerze, znajdującym się w 

wydzielonej części budynku. 

2.  
 
Odpady z pirolizy 

odpadów 
zawierające 
substancje 

niebezpieczne 

 
 
 
 

19 01 17* 

 
 
 
 

950 

Frakcja stała odpadów po 
procesie pirolizy 
o właściwościach 

niebezpiecznych ze względu 
zawartość metali ciężkich. 

Odpad w stanie stałym. 
Właściwości: HP 6 
Toksyczne, HP 14 

Ekotoksyczne 

 
Odpady magazynowane 

selektywnie na terenie Zakładu 
w pojemnikach/kontenerach lub 

big-bagach na ten cel 
przeznaczonych. Odpady 

magazynowane w wydzielonym 
miejscu magazynowym, za halą 

technologiczną. 

Odpady inne niż niebezpieczne  
4.  

Odpady z pirolizy 
odpadów inne niż 
wymienione w 19 

01 17 

 
 
 

19 01 18 

 
 
 

760 

Frakcja stała odpadów po 
procesie pirolizy, 

o właściwościach innych niż 
niebezpiecznych, 

sklasyfikowane na podstawie 
badań laboratoryjnych. 

Odpady magazynowane 
selektywnie na terenie Zakładu 
w pojemnikach/kontenerach lub 

big-bagach na ten cel 
przeznaczonych. Odpady 

magazynowane w wydzielonym 
miejscu magazynowym, za halą 

technologiczną. 

 
Magazynowanie odpadów 

Wytwarzane w trakcie eksploatacji instalacji w wariancie alternatywnym odpady poprocesowe 
i inne, tak jak w przypadku wariantu Inwestora magazynowane będą selektywnie w pojemnikach 
(kontenerach), beczkach, big-bagach, workach lub luzem na utwardzonym podłożu, w wyznaczonych 
do tego celu miejscach magazynowania na terenie zakładu. Odpady przechowywane będą w sposób 
zabezpieczający przed ich przedostawaniem się do środowiska. Po zebraniu wymaganej partii 
transportowej, wytworzone odpady zostaną niezwłocznie przekazywane do przetworzenia 
podmiotom zewnętrznym posiadającym stosowne decyzje zgodnie z art. 27 ustawy o odpadach. 
 
Sposób dalszego zagospodarowania odpadów 
Wytworzone odpady przekazywane będą jedynie podmiotom, posiadającym wymagane prawem 
decyzje administracyjne na gospodarowanie odpadami. Problemem związanym ze stosowaniem 
technologii pirolizy jest zagospodarowanie frakcji stałej czyli tak zwanego karbonizatu. Znaczna 
zawartość węgla oraz wartość opałowa na poziomie 20MJ/kg uniemożliwia składowanie karbonizatu 
na składowiskach odpadów. Nie ma możliwości poddania karbonizatu procesowi pirolizy lub 
zgazowania. Jedynym sensownym sposobem unieszkodliwienia jest jego termiczne przekształcenie 
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przy nadmiarze powietrza, ale wiąże się to z emisją zanieczyszczeń, czemu technologia zgazowania i 
pirolizy miała pierwotnie zapobiegać. 
 
Gospodarka wodno-ściekowa 

Realizacja wariantu alternatywnego nie różni się gospodarką wodno-ściekową ani w fazie 
realizacji ani eksploatacji czy likwidacji. Wariant ten będzie także stosował zabezpieczenia przed 
potencjalnym negatywnym oddziaływaniem we wszystkich fazach realizacji Przedsięwzięcia na stan 
wód podziemnych.  

Opis gospodarki wodno-ściekowej w fazie budowy 
W fazie budowy planowanego przedsięwzięcia  w wariancie alternatywnym występować 

będzie zapotrzebowanie na wodę na następujące cele: 
 bytowe (ok. 1,5 m3/d), 
 budowlane (ok. 5 m3/d), w tym m.in. do: 

• zwilżania betonu w czasie wiązania, 
• czynności porządkowych na zapleczu budowy oraz na terenie realizowanego 

obiektu, 
 przeciwpożarowe (ok. 10 dm3/s). 

Woda na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia pobierana będzie z wodociągu miejskiego. 
Na etapie realizacji Przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki przemysłowe a jedynie bytowe. Plac 
budowy wyposażony zostanie w przenośne toalety. Powstające więc na etapie realizacji ścieki bytowe 
zagospodarowywane będą w sposób nie obciążający wód powierzchniowych (w pobliżu 
Przedsięwzięcia brak jest wód powierzchniowych) i podziemnych a tym samym nie przewiduje się 
wpływu planowanego Przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne, a tym samym brak na 
etapie realizacji planowanego Przedsięwzięcia jego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych 
określonych dla JCWP i JCWPd. 

Opis gospodarki wodno-ściekowej w fazie eksploatacji 
Na etapie eksploatacji Przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym, tak samo jak w wariancie 
proponowanym przez Inwestora, woda wykorzystywana będzie do celów: 
a) socjalno-bytowych: 

• sprzątanie pomieszczeń socjalnych, 
• zużycie wody przez pracowników, 

b) technologicznych: 
• woda do układu odzysku ciepła, 
• woda do schładzania spalin – quench, 
• woda do odżużlacza, 
• woda do regeneracji SUW, 
• mycie pojazdów dostarczających odpady, 
• mycie kontenerów na odpady, 
• mycie powierzchni "brudnych", 

c) przeciwpożarowych, 
d) ewentualnie: utrzymanie zieleni. 

Pobór  wody  na  potrzeby  planowanego  Przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym 
następował będzie  z  miejskiej  sieci wodociągowej w oparciu o umowę z miejskimi wodociągami. 
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Zapotrzebowania w wodę na potrzeby raportu wykonano według obliczeń własnych na 
podstawie danych uzyskanych od Inwestora, zapotrzebowania w wodę dla technologii oraz przy 
uwzględnieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70). 
 
Tabela nr 22 Szacunkowe ilości wody potrzebnej na etapie eksploatacji Przedsięwzięcia: 

Cele poboru wody 
Zakład termicznego 

przekształcania 
odpadów 

Ilość pobieranej wody 

m3/h m3/d m3/rok 

socjalno- bytowe 
Woda na potrzeby 

pracowników i mycia 
pomieszczeń socjalnych 

ok. 0,0625 ok. 1,5 ok. 532 

technologiczne Woda do odzysku ciepła ok. 1,75 ok. 42,0 ok. 14868 

Woda do schładzania 
spalin - QUENCH ok. 0,03 ok. 0,6 ok. 212,4 

Woda do odżużlacza ok. 0,20 ok. 4,8 ok. 1699,2 
Woda do regeneracji 

SUW ok. 0,003 ok. 0,07 ok. 23,6 

Woda do mycia pojazdów 
dostarczających odpady ok. 0,58 ok. 14 ok. 4956 

Woda do mycia 
pojemników na odpady ok. 0,08 ok. 2 ok. 708 

Woda do mycia 
powierzchni "brudnych" ok. 0,02 ok. 0,5 ok. 177 

Łącznie: ok. 2,73 ok. 65,5 ok. 23176 

 
Emisja ścieków przemysłowych 

Ścieki technologiczne stanowić będą ścieki powstające w wyniku: 
− mycia powierzchni brudnych (posadzek w budynkach i magazynach), 
− mycia pojemników do przechowywania odpadów, 
− mycia samochodów dowożących odpady, 
− czyszczenia filtrów ze stacji uzdatniania wody, 
− odprowadzenia skroplin w kotłowni. 

Ścieki powstające w halach i pomieszczeniach technologicznych (magazyn odpadów) będą 
ujmowane w system kanalizacji poprzez koryta odwodnieniowe rozmieszczone w całym budynku 
technologicznym. Dodatkowo w celu zabezpieczenia budynku przed niekontrolowanym 
przemieszczaniem się ścieków, posadzki we wszystkich pomieszczeniach będą wykonane z materiałów 
nieprzepuszczalnych. 
 
Tabela nr 23 Źródła ścieków  

 

Źródło ścieków 
Ilość 

m3/h m3/d m3/rok 

Mycie powierzchni „brudnych” 0,02 0,50 177,00 

Mycie pojemników 0,08 2,00 708,00 
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Mycie samochodów 0,58 14,00 4956,00 

Ścieki z kotłowni (ze stacji uzdatniania, ze 
schładzania skroplin, ze zbiornika 
kondensatu) 

0,04 1,00 354,00 

Łącznie: 0,73 17,50 6195,00 

 
Łączna ilość ścieków technologicznych wytwarzanych przez zakład wynosić będzie około 17,5 

m3/d, co daje w ciągu roku ilość około 6195 m3/rok. Ścieki przemysłowe, po podczyszczeniu w 
separatorach, będą odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej lub zostaną zebrane do 
zbiorników lub zbiornika bezodpływowego o pojemności ok 10 m3 i wykorzystane na potrzeby własne 
instalacji  w procesie przetwarzania odpadów. 
 
Wody opadowe 

Woda opadowa lub roztopowa spływająca z dachów, dróg, parkingów i  innych  terenów 
utwardzonych będzie zbierana w systemie kanalizacji deszczowej. Przed skierowaniem ich do miejskiej 
kanalizacji deszczowej, oczyszczane będą zgodnie z wymaganiami gestora sieci. 
Wody opadowe, które powstaną na omawianym terenie Przedsięwzięcia można podzielić na dwa 
rodzaje, tj.: 
− wody opadowe „czyste” - z dachów, 
− wody opadowe „brudne” - z terenów utwardzonych, tj.: dróg, placów manewrowych, magazynów 

składowych, chodników, itp. 
Objętość wód opadowych deszczu miarodajnego (Q) zbieranych w systemie kanalizacji 

deszczowej jest uzależnione od wielkości powierzchni zlewni, jej pokrycia i natężenia opadu. 
Przewidywaną  ilość ścieków dla deszczu nawalnego określono na podstawie wzoru: 
 

Q = q⋅ Ψ ⋅F 
gdzie: 
Q – objętość ścieków deszczowych [dm3/s]  
q – natężenie deszczu 
Ψ – współczynnik spływu, przyjęto: 

• dla powierzchni utwardzonych i dachów: Ψ=0,90 
• dla powierzchni zielonych: Ψ= 0,1  

F - powierzchnia zlewni, zgodnie z planem zagospodarowania terenu przyjęto: 
• powierzchnie utwardzone – około 0,2481 [ha] 
• powierzchnie dachów – około 0,1470 [ha] 
• powierzchnia terenów zielonych – około 0,1449[ha] 

 
Natężenie deszczu obliczono korzystając z normy PN-EN 752 z 2017 r., formuły Bogdanowicza 

– Stachy oraz „Kalkulatora natężenia deszczu” zamieszczonego na stronie 
https://rationalsewer.com/kalkulatordeszczu/. Zgodnie z normą proponuje się rozróżnianie częstości 
wylewów z kanalizacji, w siedmiostopniowej skali wpływu zagrożenia na środowisko, tj. dla 7 
zdefiniowanych lokalizacji. Skalę tą przedstawia Tabela nr 24. 
 
Tabela  nr  24.  Przykładowe  kryteria  oceny  zagrożeń  oraz  dopuszczalne  częstości  wylewów  z 
kanałów  i podtopień terenów wg PN-EN 752:2017. 
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Lp. Stopień zagrożenia Przykładowe lokalizacje Częstość wylewów 
[1 raz na C lat] 

1. Bardzo mały Drogi lub otwarte przestrzenie z dala od budynków 1 

2. Mały Tereny rolnicze (w zależności od wykorzystania, np. 
pastwiska, grunty orne) 2 

3. Mały do średniego Otwarte przestrzenie wykorzystane do celów publicznych 3 

4. Średni Drogi lub otwarte przestrzenie w pobliżu budynków 5 

5. Średni do wysokiego Zalania zamieszkanych budynków z wyłączeniem piwnic 10 

6. Wysoki Głębokie zalania zamieszkanych piwnic lub przejazdów 
pod ulicami 30 

7. Bardzo wysoki Infrastruktura krytyczna 50 
 

Biorąc pod uwagę, że Przedsięwzięcie nie będzie obejmowało pomieszczeń  pod  powierzchnią 
terenu przyjęto stopień zagrożenia jako „średni do wysokiego”, czyli częstość wylewów do obliczeń 
wynosi 1 raz na 10 lat. Czas trwania deszczu przyjęto: 15 minut. 
Natężenie deszczu wyniosło q = 251,3 dm3/s*ha. Wartość ta została wykorzystana w dalszych 
obliczeniach. 
Po podstawieniu wszystkich danych objętość wód opadowych wynosić będzie: 
1. Dla powierzchni utwardzonych - wody opadowe „brudne”:  

Q = 0,2481 [ha] · 0,9 · 251,3 [dm3/s*ha] 
Q = 56,11 [dm3/s] 

2. Dla powierzchni dachów - wody opadowe „czyste”:  
Q = 0,1470 [ha] · 0,9 · 251,3 [dm3/s*ha]    
Q = 33,25 [dm3/s] 

3. Dla terenów zielonych - wody opadowe „czyste”:  
Q = 0,1449 [ha] · 0,1 · 251,3 [dm3/s*ha]  
Q = 3,64 dm3/s 

 
Odpływ wód deszczowych z dachów wynosi zatem ok. 33 dm3/s, natomiast odpływ wód 

deszczowych z terenów utwardzonych ok. 56 dm3/s. Odpływ z terenów zielonych wyniesie ok. 3,6 
dm3/s. 

Zagadnienie wód opadowych i roztopowych należy rozważać także na etapie pozwolenia 
budowlanego oraz uzyskania warunków przyłączenia do kanalizacji. Dokładne parametry 
powierzchniowe Przedsięwzięcia będą znane po wykonaniu projektu budowlanego. 

Kanalizacja deszczowa na terenie Instalacji zostanie tak zaprojektowana, by przejąć całkowitą 
ilość wód opadowych i roztopowych „czystych” i „brudnych” powstających w granicach terenu zakładu. 
Kanalizacja deszczowa wyposażona zostanie w systemy podczyszczania, dobrany odpowiednio do 
rodzaju i ilości przewidzianych wód opadowych. 

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych, jak i dachów będą 
zagospodarowywane zgodnie z wymaganiami MPZP oraz warunkami technicznymi gestora sieci. 

Zastosowane rozwiązanie podczyszczania wód opadowych gwarantuje dotrzymanie wartości 
dopuszczalnych zawiesiny oraz substancji ropopochodnych. W związku z czym nie przewiduje się 
niekorzystnego oddziaływania wód opadowych przekazywanych do kanalizacji zewnętrznej. 

Wody opadowe z terenów zielonych będą tak jak dotychczas naturalnie infiltrować w głąb. Wody 
te nie będą miały styczności z powierzchnią zakładu, a więc nie będą narażone na zanieczyszczenie. 
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15.3 Określenie oddziaływania Przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym  na środowisko 
15.3.1 Oddziaływanie na obszary Natura 2000, inne obszary i obiekty chronione oraz na korytarze 
ekologiczne 

Planowane Przedsięwzięcie czy to wariancie alternatywnym czy inwestorskim, nie  będzie 
znajdować się na terenach podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. W 
granicach Przedsięwzięcia brak jest również pomników przyrody i innych obiektów przyrodniczych, dla 
których Inwestycja mogłaby stwarzać zagrożenie. Najbliżej położone obszary chronione to specjalny 
obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Czerwony Bór” PLH200018, położony około 7,40 km w kierunku 
zachodnim.  
Realizacja Przedsięwzięcia  w wariancie alternatywnym, tak samo jak w wariancie proponowanym 
przez Inwestora, ze względu na znaczną odległość dzielącą obszar Przedsięwzięcia od granic obszaru 
Natura 2000, nie spowoduje ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania na przedmiot ochrony 
tego obszaru. 

Planowane Przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie korytarzy ekologicznych. 
Szczegółową charakterystykę terenów chronionych przedstawiono w rozdziale 11 Raportu OOŚ. 

15.3.2 Oddziaływanie na krajobraz  

Etap budowy i likwidacji przedsięwzięcia 
W fazie realizacji oddziaływanie Przedsięwzięcia będzie związane przede wszystkim z zajęciem 

terenu pod Inwestycję (organizacja placu i zaplecza budowy oraz prowadzenie prac). Lokalizacja 
Przedsięwzięcia została zaprojektowana z uwzględnieniem m.in. kwestii bezpieczeństwa 
i zminimalizowania ingerencji w środowisko – zlokalizowana jest zgodnie z ustaleniami MPZP na 
terenach produkcyjno-usługowych, z dala od obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo. 

Baza budowy będzie usytuowana zgodnie z zasadą minimalnej zajętości i przekształcenia 
terenu, w wyznaczonym obszarze Inwestycji. Do obsługi placu budowy wykorzystana zostanie 
istniejąca droga dojazdowa a na terenie realizacji Przedsięwzięcia zostaną wyznaczone drogi 
tymczasowe. Teren Przedsięwzięcia jest niezagospodarowany, pokryty różnego rodzajami traw, nie 
będzie konieczności wycinki drzew czy krzewów oraz wyburzeń, z uwagi na ich brak. Po zakończeniu 
prac budowlanych teren zostanie uporządkowany przy zachowaniu właściwej gospodarki odpadami.  

Zakres realizacji Przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym pod względem ingerencji w 
krajobraz będzie identyczny jak w wariancie proponowanym przez Inwestora. 
Realizacja Przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym będzie charakteryzować się lokalnym wpływem 
na krajobraz. Krótkotrwałe oddziaływania w fazie realizacji/likwidacji związane będą z prowadzeniem 
prac budowlanych/rozbiórkowych - faza likwidacji. Planowane prace nie wpłyną na pogorszenie 
walorów krajobrazowych. Oddziaływanie Inwestycji na krajobraz na etapie realizacji/likwidacji ocenia 
się zatem jako pomijalne.  

Etap eksploatacji Przedsięwzięcia 
Eksploatacja Przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na krajobraz, 

ponieważ wpisze się w produkcyjno-usługowych charakter rozpatrywanego obszaru. Inwestycja 
spowoduje lokalne zmiany w strukturze i percepcji krajobrazu, które można uznać za małoistotne. 

Obiekty planowanego Przedsięwzięcia zlokalizowane zostaną w sąsiedztwie istniejącej już 
infrastruktury, co utrwali określony w MPZP charakter krajobrazu na tym terenie. Rozpatrywany obszar 
nie jest atrakcyjny turystycznie.  
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Eksploatacja Przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na odbiór krajobrazu (o niskiej wartości) 
w skali lokalnej, jak i regionalnej.  

Obszar Przedsięwzięcia i jego otoczenie nie wyróżnia się pod względem niepowtarzalności bądź 
różnorodności struktur przyrodniczo-krajobrazowych, czy też z uwagi na dziedzictwo kulturowe.  

Tym samym, dla rozpatrywanego wariantu Przedsięwzięcia, nie ma konieczności zastosowania 
dodatkowych zaleceń dla zabezpieczenia wartości krajobrazu. 

 
15.3.3 Oddziaływanie na glebę i powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi oraz 
środowisko  gruntowo-wodne  

Realizacja Przedsięwzięcia spowoduje czasowe przekształcenie przypowierzchniowej warstwy 
terenu oraz profili glebowych. Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne zależało będzie przede 
wszystkim od sposobu prowadzenia robót ziemnych oraz zastosowania odpowiednich rozwiązań 
chroniących przed ewentualnym zanieczyszczeniem gruntu i wód podziemnych substancjami 
ropopochodnymi. 

Wykopy fundamentowe wykonywane będą w gruntach spoistych i niespoistych. Poziom 
posadowienia projektowanych obiektów (przy bezpośrednim posadowieniu) znajdzie się powyżej 
zwierciadła wód gruntowych. Wielkość wydobytych mas ziemnych i sposób ich zagospodarowania 
zostaną dokładnie określone na etapie sporządzania projektu budowlanego. Grunt wydobyty z 
wykopów zostanie zagospodarowany zgodnie z wymaganiami prawa. 

Zarówno planowany sposób wykonania robót ziemnych, jak i materiały wprowadzone 
do gruntu nie będą powodować wystąpienia negatywnych skutków dla środowiska gruntowo-
wodnego, zwłaszcza wód podziemnych. Produkty zastosowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych 
i fundamentowych będą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty uprawniające do zamierzonego 
wykorzystania. Prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, pod stałym 
nadzorem geotechnicznym spowoduje, że nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-
wodnego. 
 
Etap eksploatacji Przedsięwzięcia 

Miejsca posadowienia urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej do przetwarzania 
odpadów w hali technologicznej oraz miejsca magazynowania odpadów przyjmowanych do 
przetwarzania będą zabezpieczone poprzez szczelne, łatwo zmywalne posadzki chroniące grunt przed 
potencjalnym zanieczyszczeniem na skutek potencjalnej awarii eksploatowanych urządzeń 
technologicznych. Ewentualne odcieki zebrane zostaną przez sieć kanalizacyjną, w którą zostanie 
wyposażona hala technologiczna i miejsca magazynowania odpadów, miejsce mycia pojemników i 
chłodni mobilnych. Wszystkie rodzaje wytwarzanych ścieków przemysłowych, ale również deszczowe 
i roztopowe odprowadzone zostaną do kanalizacji miejskiej (istniała będzie również możliwość 
wykorzystania ścieków przemysłowych w procesie przetwarzania odpadów). 

Przyjęte rozwiązania techniczne na każdym etapie funkcjonowania Przedsięwzięcia w 
wariancie alternatywnym pozwolą na dotrzymanie obowiązujących standardów z zakresu ochrony 
środowiska gruntowo-wodnego oraz będą skutecznie chronić  powierzchnię ziemi i wody podziemne 
przed potencjalnym negatywnym oddziaływaniem. 
 
15.3.4 Oddziaływanie na dobra materialne, w tym zabytki 
Etap budowy, likwidacji i eksploatacji Przedsięwzięcia 

W okolicy planowanego Przedsięwzięcia, co wskazano w niniejszym Raporcie OOŚ, nie znajdują 
się cenne dobra materialne. Podczas prac budowlanych nie istnieje ryzyko naruszenia zabudowań 
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zlokalizowanych w okolicy przedmiotowego Przedsięwzięcia (najbliżej zlokalizowanym zabudowaniem 
jest hala laboratoryjna wraz z przyległa infrastrukturą). Drgania podłoża w czasie budowy, z uwagi na 
ich przewidywaną niewielką siłę i czas ich trwania oraz dużą odległość od ww. budynków, nie będą 
powodowały znaczącego oddziaływania. W czasie funkcjonowania Przedsięwzięcia, emisja 
zanieczyszczeń do powietrza nie spowoduje znaczącego wzrostu stężeń substancji mogących wpływać 
na stan budynku hali laboratoryjnej. Funkcjonowanie Przedsięwzięcia nie spowoduje znaczących 
negatywnych skutków dla działalności prowadzonej w jego sąsiedztwie. 

Oddziaływania na dobra materialne na etapie likwidacji Przedsięwzięcia będą podobne jak na 
etapie budowy. Zarówno na terenie Przedsięwzięcia oraz w bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono 
występowania obszarów i obiektów chronionych w myśl ustawy o ochronie zabytków.  

Rozlokowanie zidentyfikowanych zabytków wskazuje na to, iż Inwestycja podczas prowadzenia 
prac budowlanych/likwidacyjnych nie generuje ryzyka ich naruszenia. Również podczas 
funkcjonowania Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na ich stan.  

Niemniej jednak, zgodnie z zasadą przezorności, roboty ziemne zostaną zrealizowane z 
zachowaniem szczególnej ostrożności, a w przypadku natrafienia na ewentualny zabytek zostaną 
wypełnione zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zobowiązania wynikające z ustawy o 
ochronie zabytków. 

Zatem Przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji/likwidacji jak i eksploatacji, nie będzie 
kolidowało z ochroną dziedzictwa kulturowego. Nie stwarza zagrożenia dla realizacji celów i zadań 
programów opieki nad zabytkami na poziomie lokalnym i regionalnym.  

Tym samym oceniono, iż nie wystąpią negatywne oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie) 
rozpatrywanego wariantu na dobra materialne, w tym zabytki.   

Brak jest zróżnicowania wariantów Przedsięwzięcia pod względem ryzyka wystąpienia 
negatywnych oddziaływań na dobra materialne, w tym zabytki. 
 
15.3.5 Ocena ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy 
uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą 
klimatu w wariancie alternatywnym 

Zgodnie  z  art. 248  Prawa   ochrony   środowiska zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej, w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej 
znajdującej się na terenie zakładu, uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR) 
albo za zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR). 
Art. 3 pkt 23 Prawa ochrony środowiska definiuje „poważną awarię” jako zdarzenie, w szczególności 
emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub  
transportu,  w   których   występuje   jedna   lub   więcej   niebezpiecznych   substancji,   prowadzące 
do natychmiastowego powstawania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub 
powstawania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Natomiast – stosownie do art. 3 pkt 24 Prawa ochrony 
środowiska - poważna awaria przemysłowa rozumiana jest jako poważna awaria w zakładzie. 

Zgodnie z rozporządzeniem 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) do zakładu o dużym ryzyku zalicza się zakład, w którym występuje jedna lub więcej substancji 
niebezpiecznych w ilości równej lub większej niż określona w załączniku do ww. rozporządzenia. 

W trakcie eksploatacji Przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym do prowadzenia procesu 
termicznego przekształcania odpadów wykorzystywany będzie gaz ziemny a nie jak w wariancie 
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proponowanym przez Inwestora, olej opałowy lekki. Gaz nie będzie magazynowany na terenie 
Przedsięwzięcia. Zostanie wykonane przyłącze do miejskiej sieci gazowej. 

Na terenie Przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym nie będą magazynowane substancje, 
których rodzaj i ilość kwalifikowałyby planowane Przedsięwzięcie, do zakładu o zwiększonym lub 
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z ww. rozporządzeniem. 

Ponadto, w celu uniknięcia wystąpienia poważnej awarii na terenie planowanego 
Przedsięwzięcia przewidziano następujące rozwiązania organizacyjne: 
− wszystkie zbiorniki/pojemniki oraz miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych będą 

odpowiednio zabezpieczone, wentylowane i oznaczone zgodnie z obowiązującymi wymogami; 
− w pobliżu magazynu, w którym wydzielone zostanie miejsce magazynowania substancji 

niebezpiecznych wykorzystywanych w procesie przetwarzania, będzie znajdował się sprzęt i 
substancje neutralizujące, zgodnie z przepisami p.poż.; 

− sposób napełniania i opróżniania zbiorników przeznaczonych na magazynowanie substancji 
niebezpiecznych będzie zapewniał hermetyczność i będzie eliminował skażenie środowiska, a w 
szczególności powierzchni ziemi i powietrza. 

Wymagane jest, aby personel zakładu został odpowiednio przeszkolony zarówno w kwestii 
bezpiecznej eksploatacji wszystkich urządzeń i procesów technologicznych wchodzących w skład 
instalacji, jak również w sposobie zachowania się w sytuacjach awaryjnych. Organizowane będą w tym 
celu szkolenia przygotowawcze oraz okresowe, w tym z zakresu bhp i p.poż. 
 
Zabezpieczenia przeciwpożarowe dla projektowanego zakładu 

Cały zakład do odzysku energii z odpadów będzie wyposażony w systemy przeciwpożarowe 
oraz rozwiązania zapewniające jego bezpieczną pracę i minimalizujące możliwość wystąpienia awarii. 
Podstawowym i niezbędnym wyposażeniem będzie system wczesnego wykrywania i powiadamiania w 
przypadku powstania pożaru lub sytuacji potencjalnie stwarzającej możliwość poważnej awarii 
przemysłowej. 
  Na terenie lokalizacji przedmiotowego Przedsięwzięcia zostanie zaprojektowana instalacja 
przeciwpożarowa zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719, ze zm.). Sieć dostawy wody 
zostanie zaprojektowana zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 961), wraz z przepisami wykonawczymi. 
Na terenie Przedsięwzięcia zamontowany zostanie podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Gaśnice będą rozmieszczone: 
→ w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności przy wejściach do budynków, na 

klatkach schodowych, korytarzach i przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 
→ w  miejscach  nienarażonych  na  uszkodzenia  mechaniczne  oraz  działanie  źródeł  ciepła  (piece, 

grzejniki); 
→ w obiektach wielokondygnacyjnych – w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeśli 

pozwolą na to istniejące warunki. 
Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej 

gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m. 
Podsumowując, przedmiot planowanego Przedsięwzięcia nie zalicza się do kategorii zakładów 

o zwiększonym ryzyku, ani tym bardziej do kategorii zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej. Wystąpienie stanów awaryjnych cechuje bardzo niskie prawdopodobieństwo. 
Zakład będzie wyposażony w systemy przeciwpożarowe i wczesnego wykrywania oraz powiadamiania. 
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Obiekt podlegać będzie rygorystycznym przepisom związanym z dozorem technicznym. W trakcie 
postojów technologicznych wykonywane będą szczegółowe przeglądy instalacji i jej ewentualne 
remonty. 

W przypadku awarii linii technologicznej, mającej wpływ na przyjęcie dostaw odpadów, 
powiadomieni zostaną dostawcy odpadów o zaistniałej sytuacji i o przewidywanym czasie trwania 
awaryjnego wyłączenia instalacji. Strumień odpadów zostanie skierowany do innych zakładów 
wchodzących w skład systemu gospodarki odpadami. 

W sytuacji wystąpienia poważnej awarii zakładu, praca instalacji zostanie zatrzymana i 
przywrócona dopiero  po usunięciu  wszelkich  skutków wystąpienia awarii. Uruchomione zostaną 
procedury działania w takiej sytuacji. W zależności od zagrożenia powiadomione zostaną odpowiednie 
jednostki ratownicze i włączona zostanie akcja ewakuacyjna zakładu. 
 
Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej  

W czasie realizacji i eksploatacji Przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym nie przewiduje się 
wystąpienia poważnych awarii i katastrof budowlanych. W myśl ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) katastrofa budowlana jest to jest 
niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych 
elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.   

Działalność w ramach planowanego Przedsięwzięcia prowadzona będzie w obiektach 
projektowanych i budowanych zgodnie z wymaganymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
oraz z zasadami wiedzy technicznej stosując się jednocześnie do wymagań Unii Europejskiej. Zgodnie z 
prawem budowlanym projektowane obiekty użytkowane będą w sposób zgodny z ich przeznaczeniem 
i wymaganiami ochrony środowiska, a także będą utrzymywane w należytym stanie technicznym, nie 
dopuszczając jednocześnie do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i technicznych 
w zakresie:  
– nośności i stateczności konstrukcji,  
– bezpieczeństwa pożarowego, 
– higieny, zdrowia i środowiska, 
– bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,  
– ochrony przed hałasem,  
– oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,  
– zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.  

Obiekty mogą być okresowo kontrolowane, zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Obiekty 
projektowane będą przez osoby kompetentne, posiadające stosowną wiedzę i uprawnienia, 
pozwalające na zaprojektowanie obiektów zgodnie z wymogami sztuki budowlanej, w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo ludzi, środowiska i samych obiektów. Powyższe działania pozwalają na 
ograniczenie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej.  

 
Ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych oraz zmian klimatu  

Opisane poniżej katastrofy naturalne są zjawiskami występującymi od zawsze, jednak w 
kontekście zmian klimatycznych część z nich może wystąpić częściej. Według zestawienia Europejskiej 
Agencji Środowiska skutków zdarzeń katastrofalnych dotykających Europę pod koniec XX wieku, trzy 
zjawiska ekstremalne powinny być szczególnie uwzględniane w strategiach adaptacyjnych - upały, 
powodzie i burze (w tym deszcze nawalne) - ze względu na częstotliwość występowania (82% zjawisk), 
wielkość strat materialnych i liczbę ofiar śmiertelnych.  
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Ekstremalne opady  
Spośród katastrof naturalnych największe ryzyko dotyczy ekstremalnych opadów. Planowane 

Przedsięwzięcie przewiduje zmianę pokrycia terenu na szczelny, więc w przypadku deszczy nawalnych 
mogłoby dojść do zalania instalacji, jednak teren zostanie wyposażony w instalację kanalizacji 
deszczowej, która będzie przechwytywała całość wód opadowych z terenów utwardzonych i dachów i 
kierowana do miejskiej kanalizacji deszczowej. Instalacja kanalizacji deszczowej zostanie 
zwymiarowana i zaprojektowana tak, aby przyjąć całość wód opadowych lub roztopowych. W 
przypadku wyjątkowo obfitych opadów śniegu możliwe będzie jego usuwanie z dachów. Projekt 
budowlany będzie przewidywał odpowiednią nośność dachów i dostęp do dachu w celu usunięcia 
nadmiernych ilości zalegającej pokrywy śnieżnej.  
 
Powódź 
  Ze względu na ukształtowanie terenu oraz położenie przedsięwzięcia, można wykluczyć ryzyko 
powodzi. Zgodnie z danymi mapowymi zawartymi serwisie Informatycznego Systemu Ochrony Kraju, 
teren Inwestycji znajduje się poza terenami zagrożenia powodziowego.  
Silne wiatry  

Istnieje pewne ryzyko wystąpienia wyjątkowo silnych wiatrów (np. trąba powietrzna), która 
mogłaby uszkodzić elementy infrastruktury, jak np. dach, zaparkowane pojazdy itp. Wykonanie 
budynków zgodnie ze sztuką budowlaną pozwoli na zachowanie wymogów nośności i stateczności 
konstrukcji, jednak przy ekstremalnie silnych wiatrach może dojść do naruszenia budynków. W 
momencie zaobserwowania ekstremalnych zjawisk prowadzący Instalację zachowa procedury 
bezpieczeństwa i w razie konieczności wezwie odpowiednie służby.  

 
Ruchy masowe ziemi  

Teren Przedsięwzięcia znajduje się poza dolinami rzek, jak też poza obszarami aktywnymi 
sejsmicznie. W związku z tym nie wystąpi zagrożenie pojawienia się osuwisk. Potwierdzają to mapy 
Systemu Ochrony Przeciwosuwiskowej (http://geoportal.pgi.gov.pl/SOPO). Ze względu na położenie 
skrajnie mało prawdopodobne jest wystąpienie trzęsień ziemi.  
 
Wyładowania atmosferyczne 

Towarzyszące wyładowaniom atmosferycznym (burzom) pioruny powstają naturalnie. 
Stanowią one zagrożenia mogące powodować pożary, awarie sieci przesyłowych, sieci trakcyjnych, co 
może prowadzić do paraliżu komunikacyjnego. Impulsy elektryczne mogą powodować uszkodzenia 
urządzeń elektrycznych. Na terenie Przedsięwzięcia istnieje ryzyko wystąpienia ekstremalnych burz i 
wyładowań atmosferycznych, dlatego budynki wykorzystywane na cele Przedsięwzięcia wyposażone 
będą w instalacje odgromowe zapewniające bezpieczeństwo w przypadku uderzenia pioruna w 
konstrukcje budynku.  
 
Susze  

Katastrofa naturalna w postaci suszy nie będzie miała wpływu na funkcjonowanie 
Przedsięwzięcia. Planowane Przedsięwzięcie w fazie eksploatacji wykorzystywać będzie wodę, która 
będzie pobierane z istniejącej sieci wodociągowej. W przypadku wystąpienia ekstremalnej suszy 
ograniczającej zasoby i możliwości poboru wody może dojść do konieczności wyłączenia pracy zakładu.  
 
Ekstremalne temperatury  
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Skrajnie niskie temperatury powodować mogą awarie systemów, ciepłowniczych, 
wodociągów, kanalizacji, linie przesyłowych co może skutkować zakłóceniem lub koniecznością 
wyłączenia pracy Instalacji, która funkcjonowała będzie w wariancie alternatywnym. W przypadku 
wystąpienia bardzo wysokich temperatur, warunki pracy na hali mogą odbiegać od komfortowych. 
Przeciwdziałać temu będzie planowana wentylacja ogólna. W ekstremalnych przypadkach instalacja 
zostanie wyłączona do czasu ustabilizowania się warunków pogodowych.  
 
Wpływ na zmiany klimatu 

W związku z funkcjonowaniem Przedsięwzięcia nie przewiduje się zmiany warunków 
klimatycznych ani jego znaczącego wpływu na klimat zarówno w aspekcie lokalnym, jak też globalnym. 
Oddziaływania na klimat związane będą z zajęciem i utwardzeniem terenu, co w bezpośredni sposób 
zmieni warunki krążenia wód (wsiąkanie, parowanie). Pośrednie oddziaływania wiążą się z zajęciem 
terenu biologicznie czynnego, co uniemożliwi wzrost roślinności odpowiadającej za pochłanianie CO2. 
Do podstawowych gazów cieplarnianych zostały zaliczone dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu. 
Substancjami, które przyczyniają się do tworzenia gazów cieplarnianych są gazy prekursorowe w 
postaci tlenków azotu, tlenku węgla i dwutlenku siarki. W opracowaniu wykonano obliczenia emisji dla 
wymienionych gazów. Emisja prekursorów gazów cieplarnianych wynikać będzie z procesu 
termicznego przekształcania odpadów, rozruchu instalacji oraz ruchu samochodowego w obrębie 
terenu Inwestycji.  

Głównym gazem odpowiedzialnym za zmiany klimatu, który w znacznych ilościach emitowany 
jest w trakcie procesu termicznego przekształcania odpadów jest CO2, zgodnie z Dokumentem 
Referencyjnym dla najlepszych dostępnych technik dla spalania odpadów (sierpień 2006) wskaźnik 
emisji CO2 mieści się w zakresie 0,7-1,7 Mg/Mg odpadów. W przypadku przyjęcia średniego zakresu 
emisji CO2 (1,2 Mg/Mg) przy uwzględnieniu maksymalnej wydajności instalacji, roczna ilość 
emitowanego CO2 wyniesie ok. 4 080 Mg, ilość ta nie wpłynie w sposób znaczący na zmiany klimatu 
(wartości te zbliżone są w przypadku alternatywnego wariantu realizacji Inwestycji). Jak podano w 
Raporcie OOŚ w trakcie rozruchu Instalacji w najbardziej niekorzystnym wariancie (tj. podczas spalania 
oleju opałowego) będzie również emitowany CO2 w ilości 255,6098 Mg/rok. Przy emisji CO2 
najważniejszym kryterium było zużycie paliw i ich jakość.  
 

Postęp techniczny zmierzający do poprawy jakości paliw skoncentrowany jest na:  
• zmniejszeniu emisji węglowodorów poprzez zmniejszenie prężności par składników paliwa, 
• zmniejszeniu zawartości siarki w paliwach,  
• zmniejszeniu zawartości węglowodorów aromatycznych (w tym benzenu),  
• obniżeniu emisji tlenku azotu (stosowanie układów wielozaworowych, wzrost szybkości wtrysku 

paliwa, regulacja czasu wtrysku). 
Zaostrzające się normy emisyjne dotyczące spalin są także czynnikiem stymulującym poprawę 

jakości paliw. Pośredni wzrost emisji gazów cieplarnianych nastąpi również w wyniku zużycia energii 
elektrycznej. Emisja wiązać się będzie także ze spalaniem paliw w silnikach pojazdów poruszających się 
po terenie Inwestycji.  

W związku z realizacją planowanego Przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność wycinki drzew i 
krzewów, które nie występują na zajmowanej powierzchni. Po zrealizowaniu obiektów z infrastrukturą 
możliwe jest wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w miejscach niekolidujących z projektowanym 
zagospodarowaniem. Usunięta zostanie natomiast pokrywa roślinności jednorocznej.  

Brak jest też potencjalnej możliwości, aby zmiany klimatyczne obserwowane w ujęciu całego 
kraju oddziaływały w sposób negatywny na funkcjonowanie planowanego Przedsięwzięcia. Planowana 
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do zastosowania przy realizacji budynków technologia jest przystosowana do ewentualnego wzrostu 
lub spadku średnich rocznych temperatur, z uwagi na niewielką skalę możliwych zmian oraz 
konieczność przystosowania obiektów do naturalnie występujących w tym regionie rocznych amplitud 
temperatury. Wzrost temperatur będzie skutkować wzrostem zużycia energii elektrycznej w związku z 
koniecznością zapewnienia odpowiedniej temperatury w hali, a przede wszystkim w chłodni, jednak 
energia na te potrzeby zaspokajana będzie z przetwarzania odpadów. Potencjalnym utrudnieniem w 
funkcjonowaniu Inwestycji mogą być nieprzewidziane gwałtowne burze lub znaczne opady śniegu 
(powodujące przerwy w dostawie prądu lub trudności komunikacyjne).  

W związku z powyższym, przewiduje się, że realizacja, eksploatacja i likwidacja Przedsięwzięcia, 
nie przyczyni się negatywnie w sposób istotny do pogłębiania zmian klimatu. 

 
Tabela nr 25. Charakterystyka rodzaju i skali oddziaływań na klimat (wariant alternatywny).  

Zagadnienie Rodzaj i etap oddziaływania Zasięg oddziaływania  
Bezpośredni wzrost emisji 
gazów cieplarnianych i ich 
prekursorów 

Oddziaływanie związane z 
etapem realizacji oraz likwidacji 
Przedsięwzięcia to emisja ze 
spalania paliw w silnikach 
samochodów. 
Oddziaływanie związane z 
etapem funkcjonowania 
Przedsięwzięcia to emisja z 
procesu termicznego 
przekształcania odpadów, emisja 
z etapu rozruch Instalacji oraz 
emisja ze spalania paliw w 
silnikach samochodów 

Zasięg wyliczonego 
oddziaływania 
ponadnormatywnego 
ogranicza się do terenu 
objętego Inwestycją. 

Pośredni wzrost emisji 
gazów cieplarnianych i ich 
prekursorów 

Z fazą realizacji, funkcjonowania 
oraz likwidacji Przedsięwzięcia 
związane jest zapotrzebowanie 
na energię elektryczną. 
Referencyjny wskaźnik 
emisyjności dla produkcji energii 
elektrycznej (opracowany przez 
KOBiZE w 2011 r. wynosi 0,812 
Mg CO2 /MWh) 

Zasięg planowanego 
Przedsięwzięcia 

Utrata siedlisk 
zapewniających 
sekwestrację CO2 

Z fazą realizacji Przedsięwzięcia 
związane jest usunięcie pokrywy 
roślinno – glebowej w miejscach 
posadowienia obiektów i 
infrastruktury technicznej. 

Usunięta roślinność niska, 
ma niewielki potencjał 
pochłaniania CO2 . 

 
Poniżej przeprowadzono analizę wrażliwości Przedsięwzięcia na czynniki i zagrożenia klimatyczne. 
 
Tabela nr 26 Ocena wrażliwości planowanego Przedsięwzięcia na zmiany klimatyczne (wariant 
alternatywny) 

Czynniki i zagrożenia klimatyczne Stopień wrażliwości 
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Stopniowy wzrost temperatury powietrza  Brak  
Ekstremalny wzrost temperatury Niewielki – konieczna praca urządzeń 

chłodniczych ze zwiększoną wydajnością. 
Stopniowy zmiana opadów  Brak 
Ekstremalna zmiana opadów Niewielka, chwilowa (możliwość chwilowego 

zalewania powierzchni)  
Średnia prędkość wiatru Niewielka (wpływ na rozprzestrzenianie się 

zanieczyszczeń w powietrzu) 
Maksymalna prędkość wiatru  Brak 
Temperatura wody morskiej Brak 
Względny wzrost poziomu morza Brak 
Wilgotność Brak 
Promieniowanie słoneczne Brak 
Dostępność wody  Średni (funkcjonowanie Przedsięwzięcia wiąże 

się z ciągłym zapotrzebowaniem na wodę) 
Burze Średni (możliwość wystąpienia przerw w 

dostawie prądu na skutek awarii 
spowodowanymi przez burze) 

Powodzie (przybrzeżne i rzeczne)  Brak 
Erozja gleby Brak 
Zasolenie gleby Brak 
Pożary  Średni (ryzyko wystąpienia minimalizowane 

poprzez odpowiednią lokalizację 
infrastruktury oraz zastosowanie procedur i 
sprzętu p.poż, a także odpowiednie 
wyszkolenie pracowników w tym zakresie) 

Niestabilność ziemi/ osuwiska  Brak 
Miejska wyspa ciepła Brak 
Sezon wegetacyjny Brak 

 
Podsumowując, można stwierdzić, że przedmiotowe Przedsięwzięcie w wariancie 

alternatywnym nie wymaga adaptacji do postępujących zmian klimatycznych ani nie jest zależne od 
zmian klimatycznych. Brak jest potencjalnej możliwości, aby zmiany klimatyczne obserwowane w 
ujęciu całego kraju oddziaływały w sposób negatywny na funkcjonowanie planowanego 
Przedsięwzięcia. Planowana do zastosowania technologia przetwarzania odpadów jest niezależna od 
ewentualnego wzrostu lub spadku średnich rocznych temperatur a Przedsięwzięcie realizowane jest 
na terenie położonym poza obszarami narażonymi na powodzie oraz ruchy masowe ziemi występujące 
na skutek nawalnych opadów. Potencjalnym utrudnieniem w funkcjonowaniu Przedsięwzięcia mogą 
być jedynie gwałtowne burze, brak dostępu do wody, częściowo energii lub sytuacje awaryjne, jak np. 
pożar. 

 
15.3.6 Ocena   wpływu   planowanego   Przedsięwzięcia   na   możliwość   zwiększenia   zagrożenia 
powodziowego 

Planowane Przedsięwzięcie w wariancie alternatywnym nie wiąże się z ryzykiem zwiększenia 
zagrożenia powodziowego, gdyż w najbliższym otoczeniu planowanego Przedsięwzięcia, nie znajdują 
się żadne duże cieki i zbiorniki wodne. Wody opadowe lub roztopowe z terenu inwestycji będą 
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wprowadzane do kanalizacji deszczowej miasta. Okoliczny teren nie znajduje się również w obszarze 
zagrożenia powodziowego. 
 
15.3.7 Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Jako najkorzystniejszy dla środowiska wybrano pierwszy zaproponowany wariant 
Przedsięwzięcia, tj. realizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów w oparciu o technologię 
pieca obrotowego. 

Piec obrotowy, spośród rozważanych technologii jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku 
spalania odpadów szczególnie niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych i weterynaryjnych ze 
względu na osiąganą wysoką temperaturę, długi czas przebywania spalin i bardzo dobre wymieszanie 
odpadów. 

Największą zaletą spalania odpadów jest fakt, że ta metoda została dobrze sprawdzona i 
zbadana, a jej opłacalność - chociażby ekonomiczna – potwierdzona. Nie jest to takie pewne w 
przypadku pirolizy. Drugi  problem  z  technologią  pirolizy  polega  na  ograniczonej  przepustowości,  
która  po  zestawieniu z przepustowością przeciętnej spalarni są często bardzo małe. Znaczną zaletą 
pirolizy jest natomiast redukcja zanieczyszczeń do atmosfery, które w zasadzie pojawiają się dopiero 
po ww. procesach, na etapie spalania produktów gazowych – jest ich oczywiście mniej niż w przypadku 
konwencjonalnego spalania. 

Instalacja będzie składać się z nowych, sprawnych technicznie urządzeń, co zapewni właściwy 
przebieg procesu technologicznego. Przełożeniem takich rozwiązań będzie także sprawne działanie 
układu oczyszczania gazów odlotowych. Układ ten  w  tego  typu  instalacji odgrywa  kluczową  rolę  ze  
względu na ograniczanie emisji zanieczyszczeń do środowiska. 
 
16 Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów  
16.1 Porównanie oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów 

Oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów zostało przedstawione w 
Załączniku nr 11. 

 

16.2 Oddziaływanie transgraniczne 
Zambrów położony jest w południowo-zachodniej części województwa podlaskiego. 

Miejscowość ta znajduje się w odległości ponad 100 km od granicy z Republiką Białorusi, w związku z 
czym nie ma możliwości występowania transgranicznego przemieszczania się zanieczyszczeń w 
powietrzu. Ze względu na wielkość emisji, nie jest także możliwe przemieszczanie się zanieczyszczeń 
poza granice Zambrowa.  

Lokalizację Inwestycji na tle granic państwa przedstawia Ilustracja nr 8. 
Dla planowanego Przedsięwzięcia nie zachodzi więc potrzeba przeprowadzenia procedury oceny 
odziaływania na środowisko z udziałem krajów sąsiednich zgodnie z ustawą ooś.  
 
 
 
Ilustracja nr 8. Lokalizacja Przedsięwzięcia na tle granic państwa. 
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Źródło: google.com/maps + opracowanie własne 

  

16.3 Wpływ Inwestycji w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy 
naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych  i oddziaływania 
istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu 

Ocena ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej została przedstawiona w rozdziale 9   
niniejszego Raportu OOŚ. Wykazano w nim, że planowane Przedsięwzięcie na etapie eksploatacji, nie 
będzie zaliczało się do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku, ani tym bardziej do kategorii 
zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Wystąpienie stanów awaryjnych 
cechuje bardzo niskie prawdopodobieństwo. Zakład do odzysku energii z odpadów będzie wyposażony 
w systemy przeciwpożarowe wczesnego wykrywania oraz powiadamiania. Obiekt podlegać będzie 
rygorystycznym przepisom związanym z dozorem technicznym. W trakcie postojów technologicznych 
wykonywane będą szczegółowe przeglądy instalacji i jej ewentualne remonty. 
W sytuacji wystąpienia poważnej awarii Instalacji eksploatowanej na etapie funkcjonowania 
planowanego Przedsięwzięcia, zostanie ona zatrzymana i przywrócona dopiero  po usunięciu  wszelkich  
skutków wystąpienia awarii. Uruchomione zostaną procedury działania w takiej sytuacji. W zależności 
od zagrożenia powiadomione zostaną odpowiednie jednostki ratownicze i włączona zostanie akcja 
ewakuacyjna zakładu. 
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Oczywiście nie można wykluczyć takiej awarii, a tym bardziej katastrofy naturalnej w 100%, 
jednak wszelkie planowane do zastosowania działania pozwolą na zminimalizowanie negatywnych 
skutków takich zdarzeń. Do katastrof naturalnych zaliczyć można m.in.: powódź, huragan, tornado, 
tsunami, obfite opady śniegu, lawiny i osuwiska, ekstremalne mrozy i upały, susze, pożary, trzęsienie 
ziemi, wybuch wulkanu, katastrofy kosmiczne. Część z nich nigdy nie wystąpi na analizowanym terenie, 
jednak część może się pojawić. Zjawiska takie jak powódź, obfite opady śniegu, ekstremalne mrozy i 
upały, susze, pożary, mogą pojawić się w  wyniku zmian klimatycznych, jednak praktycznie żadne z nich 
nie stanowi istotnego zagrożenia w funkcjonowaniu zamierzonego Przedsięwzięcia. Istnieje niewielkie 
ryzyko, że trzęsienie ziemi, huragan czy pożar w dużej skali mogłoby wpłynąć na konstrukcję Instalacji. 
W takim przypadku zostaną uruchomione procedury awaryjne zakładu oraz powiadomione 
odpowiednie służby w celu zminimalizowania skutków katastrofy na Instalację, jak i na środowisko. 
Planowane do realizacji Przedsięwzięcie nie jest zależne od zmian klimatycznych, tj. temperatura, ilość 
dni z pokrywą śnieżną, ilość opadów, susze. Instalacja zrealizowana w ramach Przedsięwzięcia, w 
wariancie proponowanym przez Inwestora, będzie pracować niezależnie od warunków klimatycznych. 
Szczegółową analizę funkcjonowania planowanego Przedsięwzięcia w zależności od zmian klimatu, 
przedstawiono w rozdziale 9. Funkcjonowanie Przedsięwzięcia nie będzie również wpływało na zmiany 
klimatu, co zostało wykazane w niniejszym Raporcie OOŚ.  

„Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030” opracowany  przez Ministerstwo Klimatu mówi, że jednym z 
kluczowych elementów klimatycznych o podstawowym znaczeniu gospodarczym są opady. W 
przeciwieństwie do temperatury powietrza przewidywane sumy roczne opadów nie wykazują żadnego 
wyraźnego trendu zmian do 2030 r. Należy się jednak liczyć ze wzrastającą częstością występowania 
opadów ulewnych, szczególnie w dwóch najbliższych dekadach. Tak duża niestabilność intensywnych 
opadów może przyczyniać się do wywołania podtopień, jak i lokalnych gwałtownych powodzi. Jedynym 
elementem klimatu w kontekście całego Przedsięwzięcia, który może być rozważany to opady 
atmosferyczne. Przedsięwzięcie przewiduje zmianę pokrycia terenu na szczelną, więc w przypadku 
deszczy nawalnych mogłoby dojść do zalania Instalacji,   jednak   teren   zostanie   wyposażony   w   
instalację   kanalizacji   deszczowej,   która   będzie przechwytywała całość wód opadowych z terenów 
utwardzonych i dachów i kierowana do miejskiej kanalizacji deszczowej. Instalacja do przechwytywania 
wód deszczowych i roztopowych zostanie zwymiarowana i zaprojektowana tak, aby przyjąć całość wód 
opadowych lub roztopowych. 

Budowa zakładu do odzysku energii z odpadów, nie wiąże się z ponadnormatywną emisją 
zanieczyszczeń do powietrza, która jest głównym czynnikiem pogarszającym stan klimatu, nie będzie 
miała wpływu na rozkład temperatur, kierunek i siłę wiatrów, ani stosunki wodne w okolicy. W związku 
z tym funkcjonowanie planowanego Przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać na klimat. 

17 Uzasadnienie wyboru proponowanego przez Wnioskodawcę wariantu ze wskazaniem jego 
oddziaływania na środowisko  

17.1 Faza realizacji 
17.1.1 Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 

Realizacja Przedsięwzięcia obejmować będzie budowę hali technologicznej wraz z niezbędną 
infrastrukturą oraz montaż linii termicznego przekształcania odpadów ITPO. 

W fazie realizacji wystąpi przede wszystkim emisja wtórna pyłu związana z prowadzeniem prac 
budowlanych oraz emisja pyłu pochodząca z prac związanych ze stosowaniem materiałów 
budowlanych, tj. piasku, cementu, wapna. W czasie budowy należy odpowiednio zabezpieczyć miejsca 
przechowywania materiałów budowlanych. Podejścia i techniki mające na celu ograniczenie emisji pyłu 
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powstających przy magazynowaniu materiałów sypkich opisane zostały np. w dokumencie „Integrated 
Pollution Prevention and Control Reference Document on the Best Available Techniques on Emissions 
from Storage” jako najlepsza dostępna technika.  

Zatem w celu ograniczenia nadmiernego pylenia materiałów sypkich można zastosować 
następujące rozwiązania: 
− odpowiednie rozplanowanie i obsługę miejsc magazynowania, zlokalizowanych w miejscach jak 

najmniej wystawionych na działanie wiatru, czyli pod wiatami lub zadaszeniami; 
− stosowanie technicznych elementów ochrony przed wiatrem, przykrywanie plandekami 

materiałów magazynowanych na powietrzu oraz ich zwilżanie wodą lub substancjami wiążącymi 
pył; materiały sypkie (jak gips, cement itp.), przechowuje się w specjalnych pojemnikach, big-
bagach lub na nasypach odpowiednio osłoniętych od wiatru, pod zadaszeniem. 

Dokument ten określa także podejścia i techniki mające na celu ograniczenie emisji pyłu 
powstających przy transporcie i przeładunku materiałów sypkich. Zalecane jest stosowanie 
odpowiedniej, jak najmniejszej wysokości, z której następują zrzuty materiałów, ustawienie ciężkiego 
sprzętu w odpowiedniej pozycji podczas rozładunku,  przerywanie  prac  podczas  silnego  wiatru,  
stosowanie  ciężarówek  wyposażonych w klapy mechaniczne/hydrauliczne oraz czyszczenie dróg i 
opon pojazdów. 

Pozostałe etapy fazy realizacji będą odbywać się wewnątrz nowo powstałej hali i będą to prace 
typowo konstrukcyjno – montażowe. 

Środki transportu oraz samochody dostawcze biorące udział w fazie realizacji, a także maszyny 
i urządzenia wykorzystywane podczas budowy i montażu poszczególnych elementów instalacji, będą 
dodatkowym źródłem zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania paliw, powodując 
niezorganizowaną emisję  takich  zanieczyszczeń  jak  dwutlenek  azotu,  dwutlenek  siarki,  tlenek  
węgla  i  węglowodory aromatyczne i alifatyczne. Zanieczyszczenia te będą jednak w stosunkowo 
niewielkiej ilości z ograniczonym ich rozprzestrzenianiem i tylko w określonym czasie. 

Emisje powstające w trakcie prowadzonych prac będą miały charakter lokalny, związany z 
miejscem ich powstawania. Zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy (harmonogram prac) pozwoli 
na ograniczenie wpływu zanieczyszczeń na otoczenie. 

Realizacja Inwestycji związana będzie z prowadzeniem prac ziemnych oraz budowlano - 
montażowych. Prace prowadzone będą w godzinach 6 – 22 i potrwają ok. 24 miesięcy, co przełoży się 
na łączny czas pracy wynoszący ok. 11 000 h. Przyjęto, iż realny czas pracy każdej z maszyn biorącej 
udział w pracach  budowlanych  stanowić  będzie   ok.   5   %   całkowitego   czasu   prowadzenia   prac,   
czyli ok. 275 h/rok i taki też czas przyjęto jako maksymalny czas prowadzenia prac każdej z maszyn. 

Poniżej przedstawiono charakterystykę maszyn biorących udział w pracach budowlanych, 
obejmującą przyjęte wskaźniki emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłu oraz ustalone na ich podstawie 
szacowane godzinowe wielkości emisji. 
 
Tabela nr 27. Przyjęte wskaźniki emisji zanieczyszczeń gazowych oraz pyłu dla maszyn 
wykorzystywanych w fazie realizacji Przedsięwzięcia. 

 
Lp. 

 
Typ urządzenia 

Moc 
silnika 
[kW] 

Wskaźniki emisji** [g/kWh] 

CO HC NOx PM* 

1. Koparka 305 3,5 0,19 0,4 0,025 

2. Samochód ciężarowy 270 3,5 0,19 0,4 0,025 

3. Dźwig kołowy 270 3,5 0,19 0,4 0,025 

4. Spycharka 112 5,0 0,19 0,4 0,025 
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* Cząstki stałe - założono, że wszystkie cząstki stałe maja średnicę poniżej 10 μm. 
**Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek 
stałych przez te silniki (Dz. U. z 2014 r., poz. 588). 
 

Wielkość  emisji  wyrażoną  w  kg  wyemitowanych  zanieczyszczeń  w  ciągu  jednej  godziny  
pracy danego urządzenia, pracującego na terenie planowanego Przedsięwzięcia zamieszczono w Tabeli 
nr 28. 
 
Tabela nr 28. Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych oraz pyłu powstające w fazie realizacji 
Przedsięwzięcia. 
 

Lp. 
 

Typ urządzenia 
Emisja [kg/godz.] 

CO HC NOx PM10* PM2,5 Benzen** 

1. Koparka 1,0675 0,0580 0,122 0,00763 0,00686 0,0012 

2. Samochód ciężarowy 0,945 0,0513 0,108 0,00675 0,00608 0,0004 

3. Dźwig kołowy 0,945 0,0513 0,108 0,00675 0,00608 0,0010 

4. Spycharka 0,56 0,0213 0,0448 0,0028 0,00252 0,0010 

 
*założono, że emitowane są jedynie cząstki stałe PM10, zawierające 90% cząstek PM2,5 
** emisję benzenu obliczono przy założeniu, że zawartość benzenu w HC wynosi 2% 
  
 
 
 
Tabela  nr  29.  Całkowita  wielkość  emisji  zanieczyszczeń  gazowych  i  pyłowych  powstająca  w  
trakcie  realizacji Przedsięwzięcia, wyrażona w kg/godz. 
  Emisja [kg/godz.] 

Lp. CO HC NOx PM10* PM2,5 Benzen** 

1. 1,628 0,0792 0,167 0,0104 0,00938 0,0022 

2. 1,89 0,1026 0,216 0,0135 0,01215 0,0014 

 
W obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w fazie realizacji Przedsięwzięcia 

przyjęto, iż prace będą obejmować teren przeznaczony pod budowę, wprowadzając jeden zastępczy 
emitor powierzchniowy (P-1). Ze względu na organizację robót, pracę maszyn podzielono na dwa 
okresy, zachowując założony czas pracy. W pierwszym okresie pracę wykonują Koparka i Spycharka 
(prace budowlane), a w drugim okresie jednocześnie pracować będą samochód ciężarowy i dźwig 
kołowy (prace montażowe) . W obliczeniach uwzględniono emisję powstałe w trakcie spalania paliw w 
silnikach maszyn, pominięto wtórną emisję pyłu z prowadzenia prac budowlanych gdyż będą to 
wartości marginalne nie wypływające na otrzymane wyniki. Prace ziemne wykonywane będą w 
naturalnie zawilgoconym gruncie, a ruch pojazdów ciężarowych będzie ograniczony, ze względu na 
statyczny charakter prac.  

Otrzymane wyniki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w fazie realizacji Przedsięwzięcia 
przedstawiono jako Załącznik nr 6. 
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17.1.2 Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Realizacja Przedsięwzięcia obejmować będzie budowę hali technologicznej a w niej wykonanie 
linii technologicznej instalacji termicznego przekształcania odpadów, magazynu odpadów i miejsc 
magazynowania odpadów wytwarzanych w wyniku przetwarzania odpadów wraz z niezbędną 
infrastrukturą towarzyszącą. Ponieważ montaż instalacji ITPO będzie prowadzony wewnątrz już 
istniejącej hali technologicznej jego wpływ na stan klimatu akustycznego będzie znikomy, dlatego też 
analizując oddziaływanie Inwestycji w fazie realizacji na stan klimatu akustycznego skupiono się na 
budowie hali technologicznej. 

W fazie realizacji Inwestycji największe znaczenie w emisji hałasu będą miały prowadzone 
prace ziemne oraz konstrukcyjno-montażowe. W analizie założono najbardziej niekorzystny wariant 
(pod względem emisji hałasu do środowiska) tzn. pracę wszystkich urządzeń jednocześnie, tj.: koparki, 
samochodu ciężarowego, dźwigu kołowego oraz spycharki. Parametry akustyczne ww. maszyn 
określono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska 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.), instrukcji ITB 338 oraz materiałów 
własnych.  

W rzeczywistości prace podzielone zostaną na dwa etapy, tj. prace ziemne i prace 
konstrukcyjno-montażowe, a więc realny poziom oddziaływania Inwestycji na etapie realizacji będzie 
mniejszy, gdyż nie będzie występować sytuacja, w której jednocześnie pracować będą wszystkie ww. 
urządzenia. 

Do analizy akustycznej przyjęto następujące poziomu hałasu: 
− koparka – 105 dB(A), 
− samochód ciężarowy – 101,5 dB(A), 
− dźwig kołowy – 104 dB(A), 
− spycharka – 104 dB(A). 

Prace w fazie realizacji prowadzone będą wyłącznie  w porze  dziennej w godz. 6:00 – 22:00. Z 
przeprowadzonej analizy wynika, iż realizacja Inwestycji w proponowanym zakresie nie wpłynie na 
dotrzymanie obowiązujących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Wyniki analizy zostały 
przedstawione w Załączniku nr 7. 

 
17.1.3 Oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe 

W fazie budowy planowanego Przedsięwzięcia  występować będzie zapotrzebowanie na 
wodę na następujące cele: 
 bytowe (ok. 1,5 m3/d), 
 budowlane (ok. 5 m3/d), w tym, m.in. do: 

• zwilżania betonu w czasie wiązania, 
• czynności porządkowych na zapleczu budowy oraz na terenie realizowanego 

obiektu, 
 przeciwpożarowe (ok. 10 dm3/s). 

Woda na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia pobierana będzie z wodociągu miejskiego. 
Na etapie realizacji Przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki przemysłowe a jedynie bytowe. Plac 
budowy wyposażony zostanie w przenośne toalety. Powstające więc na etapie realizacji ścieki bytowe 
zagospodarowywane będą w sposób nie obciążający wód podziemnych i powierzchniowych (w pobliżu 
Przedsięwzięcia brak jest wód powierzchniowych), tym samym nie przewiduje się, na etapie realizacji 
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planowanego Przedsięwzięcia jego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych dla 
JCWP i JCWPd. 

Zarówno planowany sposób wykonania robót ziemnych, jak i materiały wprowadzone 
do gruntu nie będą powodować wystąpienia negatywnych skutków dla środowiska gruntowo-
wodnego, zwłaszcza wód podziemnych. Produkty zastosowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych 
i fundamentowych będą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty uprawniające do zamierzonego 
wykorzystania. Zagrożenie dla środowiska gruntowo–wodnego (jakości gruntów oraz wód 
podziemnych) na etapie realizacji planowanego Przedsięwzięcia mogą stanowić: paliwo i smary maszyn 
pracujących oraz materiały chemiczne używane do izolacji lub konserwacji obiektów, które na skutek 
niewłaściwej organizacji robót (lub wystąpienia sytuacji awaryjnych) mogą przedostać się do gruntu, a 
w konsekwencji do wód gruntowych.  

Przyjęte rozwiązania techniczne pozwolą na dotrzymanie obowiązujących standardów 
z zakresu ochrony środowiska gruntowo-wodnego. Prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami, pod stałym nadzorem geotechnicznym spowoduje, że nie będą stanowić 
zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. 

Na etapie realizacji Przedsięwzięcia, aby ograniczyć  przedostawanie się potencjalnych 
zanieczyszczeń do wód, parkingi dla pojazdów mechanicznych (koparki, samochody dostawcze, itp.), 
jak i zaplecze budowy znajdować się będą na utwardzonym podłożu. Wszystkie pojazdy, maszyny 
budowlane będą na bieżąco kontrolowane pod względem sprawności technicznej. Paliwa, oleje, smary 
i inne substancje niebezpieczne będą przechowywane w szczelnych, zamkniętych 
zbiornikach/pojemnikach. 

Wszystkie prace w ramach realizacji planowanego Przedsięwzięcia będą prowadzone według 
założonego planu budowy oraz będzie przestrzegana kultura robót budowlanych. 
 
17.1.4 Wpływ na środowisko gospodarki odpadami 

Prace obejmujące budowę planowanego do eksploatacji Przedsięwzięcia polegać będą na 
kompleksowej budowie infrastruktury zakładu odzysku energii z odpadów, tj. hali technologicznej a w 
niej wykonaniu linii technologicznej instalacji termicznego przekształcania odpadów, magazynu 
odpadów i miejsc magazynowania odpadów wytwarzanych w wyniku przetwarzania odpadów wraz z 
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, którą szczegółowo określono w rozdziale 3 i 17 Raportu OOŚ.  

W celu posadowienia obiektów Przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną roboty ziemne, które 
obejmą:  
− wykonanie robót przygotowawczych,  
− wykonanie wykopów tymczasowych i stałych,  
− ukopów i odkładów gruntu,  
− wykonanie robót ziemnych związanych z realizacją podziemnych przewodów wodociągowych, 

kanalizacyjnych i technologicznych.  
Teren, w obrębie którego prowadzone będą prace związane z realizacją przedmiotowego 

Przedsięwzięcia, w chwili obecnej jest terenem niezagospodarowanym. 
Biorąc pod  uwagę  zakres  planowanych  prac  budowlanych zakłada się, iż na etapie realizacji 

Przedsięwzięcia potencjalnie mogą powstawać odpady wyszczególnione w Tabeli nr 30. 
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Tabela nr 30. Rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, które mogą zostać 
wytworzone na etapie realizacji Przedsięwzięcia 

L
p. 

Rodzaj odpadu Kod odpadu Szacunkowa 
ilość 
odpadu [Mg] 

Odpady niebezpieczne 

1
 

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub 
inne substancje niebezpieczne 08 01 11* 0,1 

2
 

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub 
inne substancje niebezpieczne 08 04 09* 0,2 

3
 

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające 
związków chlorowcoorganicznych 13 01 10* 0,1 

4
 

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie 
zawierające związków 

 

13 02 05* 0,2 

5
 

Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 07* 0,2 

 
6
. 

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub 
nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

– bardzo toksyczne i toksyczne) 

 
15 01 10* 

 
0,4 

 
7
. 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w 
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 
  

 
15 02 02* 

 
0,3 

Odpady inne niż niebezpieczne 

8. Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 08 01 12 0,09 

9. Odpady spawalnicze 12 01 13 0,05 

10
 

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 12 01 21 0,10 

11
 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 1 

12
 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 

 

15 02 03 0,4 

13
 

Gruz ceglany 17 01 02 2 

 
14
. 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia niezawierające 

substancji niebezpiecznych 

 
17 01 07 

 
1 

15
 

Aluminium 17 04 02 1 

16
 

Żelazo i stal 17 04 05 2 

17
 

Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11 1,5 

18
 

Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 600 

19
 

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 06 04 2 

20
 

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 
01 

17 08 02 6 

21
 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 17 09 04 1 

22
 

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 1 

 
Wyszczególnione w powyższej tabeli odpady mogą wystąpić w ilościach oszacowanych jak 

oznaczono w powyższej Tabeli. Jednakże należy zaznaczyć, iż część spośród nich może w rzeczywistości 
wystąpić w ilościach znacznie mniejszych, bądź nie wystąpi wcale. Wykonawca prac budowlanych 
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(Inwestor lub podmiot wykonujący usługę) jest zobowiązany do przekazania powstających odpadów 
podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia/zezwolenia na gospodarowanie odpadami. 

Powstałe masy ziemne zostaną częściowo wykorzystane do urządzenia terenu, na którym 
zlokalizowane będzie Przedsięwzięcie, wówczas nie będą traktowane jako odpad. Pozostała ilość ziemi 
i gleby zostanie przekazana uprawnionym podmiotom, jako odpad o kodzie 17 05 04. Szacuje się, iż 
odpad ten może powstać w ilości ok. 600 m3.  

Ze względu na charakter wytwarzanych na etapie realizacji Przedsięwzięcia odpadów, jak i ich 
niewielkie ilości, nie przewiduje   się   możliwości   wystąpienia   negatywnego   oddziaływania   na   
środowisko   związanego z gospodarką odpadami. Sposób gospodarowania odpadami, w tym 
obowiązki wytwarzającego i posiadacza odpadów, będą zgodne z zasadami określonymi w ustawie o 
odpadach. 
 
 Miejsca magazynowania odpadów 

Powstające w  trakcie  prac  związanych  z  budową  odpady,  magazynowane  będą  selektywnie 
w zamkniętych   pojemnikach,   kontenerach, w big-bagach, w workach z tworzywa sztucznego na 
utwardzonym podłożu, w wyznaczonym do tego celu miejscu na terenie stanowiącym plac budowy. 

Odpady przechowywane będą w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się 
zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych oraz na tereny sąsiednie (np. poprzez rozwiewanie, 
rozproszenie, wycieki, itp.). Po zebraniu partii transportowej, wytworzone odpady będą niezwłocznie 
przekazywane uprawnionym podmiotom zewnętrznym, posiadającym wymagane prawem zezwolenia 
na przetwarzanie odpadów, w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania. 

Sposób magazynowania oraz dalszego zagospodarowania odpadów przedstawiono w 
poniższej Tabeli nr 31. 
 
Tabela nr 31. Sposób magazynowania oraz dalszego zagospodarowania odpadów, które mogą powstać 
na etapie realizacji Przedsięwzięcia. 

L.
p. 

Rodzaj odpadu Kod 
odpadu 

Sposób magazynowania oraz 
dalszego zagospodarowania 
odpadu 

 
 
 

1. 

 
 

 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

 
 
 

15 01 02 

Odpady magazynowane  w  kontenerach  lub  workach 
w sposób   zapobiegający    ich rozwiewaniu.    Odpady 
z papieru i tektury magazynowane w sposób 
zapobiegający   zamoknięciu    (pod zadaszeniem    lub 
w zamykanych pojemnikach). Odpady zostaną 
przekazane podmiotowi zewnętrznemu 
prowadzącemu działalność w zakresie odzysku po 
zebraniu odpowiedniej partii materiału. 

 
 

2. 

 
Opakowania 
zawierające 
pozostałości 
substancji 

niebezpiecznych lub 
nimi zanieczyszczone 

 
 

15 01 10* 

Odpady magazynowane w oznakowanych, 
zamykanych pojemnikach  ustawionych   na   
utwardzonym   podłożu w wyznaczonym do tego celu 
i zabezpieczonym miejscu na terenie placu budowy. 
Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku lub unieszkodliwienia. 
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3. 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w 
tym filtry olejowe nie ujęte w 
innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) i 
ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi 

 
 
 

15 02 02* 

Odpady magazynowane w oznakowanych, szczelnych 
pojemnikach lub workach, wykonanych z materiału 
odpornego    na     działanie     substancji     zawartych 
w odpadach,  ustawionych   na   utwardzonym   podłożu 
w wyznaczonym do tego celu i zabezpieczonym 
miejscu na terenie placu budowy. Odpad 
przekazywany uprawnionym podmiotom w celu 
unieszkodliwiania. 

 
 
 

4. 

 
Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia, nie 
zawierające substancji 

niebezpiecznych 

 
 
 

17 01 07 

Odpady magazynowane w oznakowanych 
zamykanych kontenerach   lub    w    workach    
(dotyczy    odpadów z tworzyw sztucznych) 
ustawionych na utwardzonym podłożu w 
wyznaczonym do tego celu i zabezpieczonym miejscu 
na terenie placu budowy. Odpady przekazywane 
uprawnionym podmiotom w celu odzysku. 

 
 
 

5. 

 
 
 

Tworzywa sztuczne 

 
 
 

17 02 03 

Odpady magazynowane w oznakowanych 
zamykanych kontenerach   lub    w    workach    
(dotyczy    odpadów z tworzyw sztucznych) 
ustawionych na utwardzonym podłożu w 
wyznaczonym do tego celu i zabezpieczonym miejscu 
na terenie placu budowy. Odpady przekazywane 
uprawnionym podmiotom w celu odzysku. 

 
 
 

6. 

 
 
 

Żelazo i stal 

 
 
 

17 04 05 

Odpady magazynowane w oznakowanych 
zamykanych kontenerach   lub    w    workach    
(dotyczy    odpadów z tworzyw sztucznych) 
ustawionych na utwardzonym podłożu w 
wyznaczonym do tego celu i zabezpieczonym miejscu 
na terenie placu budowy. Odpady przekazywane 
uprawnionym podmiotom w celu odzysku. 

 
 
 

7. 

 
 

Kable inne niż wymienione w 17 
04 10 

 
 
 

17 04 11 

Odpady magazynowane w oznakowanych 
zamykanych kontenerach   lub    w    workach    
(dotyczy    odpadów z tworzyw sztucznych) 
ustawionych na utwardzonym podłożu w 
wyznaczonym do tego celu i zabezpieczonym miejscu 
na terenie placu budowy. Odpady przekazywane 
uprawnionym podmiotom w celu odzysku. 

 
 
 

8. 

 
 

Materiały izolacyjne inne niż 
wymienione w 17 06 01 i 17 06 
03 

 
 
 

17 06 04 

Odpady magazynowane w oznakowanych 
zamykanych kontenerach   lub    w    workach    
(dotyczy    odpadów z tworzyw sztucznych) 
ustawionych na utwardzonym podłożu w 
wyznaczonym do tego celu i zabezpieczonym miejscu 
na terenie placu budowy. Odpady przekazywane 
uprawnionym podmiotom w celu odzysku. 

 
 

9. 

 

Niesegregowane 
odpady 
komunalne 

 
 

20 03 01 

Odpad magazynowany w zamykanych kontenerach 
ustawionych na utwardzonym podłożu w 
wyznaczonym do tego celu i zabezpieczonym miejscu 
na terenie placu budowy. Odpady te przekazywane 
uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub 
unieszkodliwienia. 

 
Zamierzona ingerencja w wierzchnie warstwy gruntu jest konieczna dla prawidłowego 

wykonania Przedsięwzięcia i wykorzystania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem.  
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Odpady powstające w związku z pracami budowlanymi, zagospodarowane w sposób 
prawidłowy, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach i aktami wykonawczymi do tej ustawy, nie będą 
stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego. 
 
Wpływ na środowisko danych technologii 

Realizacja Przedsięwzięcia prowadzona będzie przy wykorzystaniu technologii typowej dla 
prowadzenia robót ziemnych i budowlanych wykonywanych przy posadowieniu nowych budynków. 
Sposób wykonania robót ziemnych, jak i materiały wprowadzone do gruntu nie będą powodować 
wystąpienia negatywnych skutków dla środowiska gruntowo-wodnego, zwłaszcza wód podziemnych. 
Produkty zastosowane w trakcie prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych będą posiadać 
odpowiednie atesty i certyfikaty uprawniające do zamierzonego wykorzystania.  

Przyjęte rozwiązania techniczne pozwolą na dotrzymanie obowiązujących standardów 
z zakresu ochrony środowiska a prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 
pod stałym nadzorem geotechnicznym spowoduje, że nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska.  

Stosowana technologia podczas realizacji Przedsięwzięcia będzie stanowiła źródło 
zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu, jednak będzie to niewielka emisja, niewykraczająca 
poza granice terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. 

Podczas montażu urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej większość prac 
prowadzonych będzie wewnątrz istniejącej już wtedy hali technologicznej. 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 budowlanych oraz montażowo-
konstrukcyjnych. Nie przewiduje się możliwości występowania przekroczeń dopuszczalnej emisji 
zanieczyszczeń do środowiska. 

W czasie realizacji planowanego Przedsięwzięcia teren budowy będzie zamknięty dla osób 
postronnych, a wszelkie prace wykonywane będą przez osoby wykwalifikowane. Wykonawca w okresie 
realizacji kontraktu 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 będą legitymować się 
odpowiednimi świadectwami kwalifikacyjnymi, uprawnieniami do pracy i obsługi. Na terenie Inwestycji 
pracownicy będą 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. 
 
17.1.5 Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze 

Teren przeznaczony pod realizację Przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze 
przeznaczonym w MPZP pod zabudowania produkcyjno-usługowe, a najbliższe tereny to tereny 
niezagospodarowane oraz hala laboratoryjna. 
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Ze względu na lokalizację Przedsięwzięcia z dala od obszarów o znacznych walorach 
przyrodniczych oraz od siedzib ludzkich i siedlisk przyrodniczych, etap realizacji planowanego 
Przedsięwzięcia nie będzie w sposób istotny oddziaływać negatywnie na ludzi, zwierzęta, rośliny,  
grzyby i siedliska przyrodnicze. 

Potencjalne pośrednie oddziaływanie na zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze, 
mogłoby nastąpić wskutek zmiany stosunków wodnych czy zanieczyszczenie gleby, czy powietrza.  

Natomiast w trakcie realizacji Przedsięwzięcia, jak i na etapie jego eksploatacji, nie nastąpi 
zmiana stosunków wodnych, zanieczyszczenie gleby ani wód podziemnych, dzięki zastosowanym 
środkom zapobiegawczym, rozwiązaniom technicznym i organizacyjnym zastosowanym podczas 
prowadzenia prac budowlanych, tj. produkty i surowce do budowy będą posiadać odpowiednie atesty 
i certyfikaty uprawniające do zamierzonego wykorzystania, maszyny wykorzystywane w trakcie 
prowadzenia prac będą sprawne, zaparkowane na utwardzonym podłożu, wytwarzane odpady będą 
na bieżąco wywożone z terenu realizacji Przedsięwzięcia, nie będą wytwarzane ścieki technologiczne, 
itp. 

Prowadzenie prac budowlanych będzie powodowało lokalne i przemijające uciążliwości 
związane z emisją spalin z pracujących urządzeń, pyleniem oraz emisją hałasu.  

Hałas ma właściwości stresogenne, natomiast pogorszenie jakości powietrza może 
niekorzystnie wpływać na samopoczucie osób z chorobami dróg oddechowych. Ograniczenie prac do 
pory dnia (praca w godzinach 6.00 – 22.00), użytkowanie maszyn sprawnych technicznie oraz 
stosowanie środków zapobiegających pyleniu (np. zraszanie zalegających mas gruntu czy ograniczenie 
ilości składowanej ziemi) powinny zminimalizować niedogodności związane z prowadzeniem prac 
budowlano-montażowych.  

W związku z krótkim czasem oddziaływania czynników uciążliwych oraz ich niewielkim 
zasięgiem nie powinno wystąpić pogorszenie stanu zdrowia ogółu lokalnej społeczności.  

W związku z powyższym, przekształcenie terenu Inwestycji, wynikające z budowy 
przedmiotowego Przedsięwzięcia oraz emisja zanieczyszczeń tym spowodowana nie powinna w istotny 
sposób wpłynąć na ludzi, lokalną faunę, florę oraz grzyby. Pogorszenie warunków w zakresie 
wzmożonej emisji hałasu, niewielkiej wtórnej emisji pyłów i spalin do atmosfery będzie mieć charakter 
czasowy i ustąpi wraz z zakończeniem prac budowlanych oraz montażowo-konstrukcyjnych. 

Realizacja Przedsięwzięcia wpłynie na zmniejszenie oraz przekształcenie istniejących terenów 
zielonych, jednak tereny te nie są objęte żadną formą ochrony przyrody, a miejsce jest przeznaczone 
w MPZP pod inwestycje produkcyjno-usługowe. Wyznaczanie terenów pod określone działalności 
pozwala na zintensyfikowanie oddziaływania na środowisko na określonym obszarze, który został 
wyznaczony także pod kątem podatności i atrakcyjności środowiskowej, dlatego realizacja 
Przedsięwzięcia, zgodnie z wszelkimi zasadami ochrony środowiska, nie będzie miała istotnego 
negatywnego wpływu na ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze. 
 
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 

Planowane Przedsięwzięcie nie znajduje się na terenach podlegających ochronie na podstawie 
ustawy o ochronie przyrody. W granicach Przedsięwzięcia brak jest również pomników przyrody i 
innych obiektów przyrodniczych, dla których Inwestycja mogłaby stwarzać zagrożenie. Najbliżej 
położone obszary chronione to specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Czerwony Bór” 
PLH200018, położony około 7,40 km w kierunku zachodnim. Realizacja planowanego Przedsięwzięcia 
ze względu na znaczną odległość dzielącą obszar Przedsięwzięcia od granic obszaru Natura 2000, nie 
spowoduje ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania na przedmiot ochrony tego obszaru. 
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Przedmiotowe Przedsięwzięcie nie jest również położone w obrębie istniejących korytarzy 
ekologicznych, w związku z tym, jego realizacja nie będzie oddziaływać na ciągłość tych obszarów. 

 
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz 

Planowane Przedsięwzięcie realizowane jest poza terenami zagrożonymi ruchami mas ziemi. 
W związku z powyższym, oceniając oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów 
masowych ziemi, klimat i krajobraz należy stwierdzić, że będzie to oddziaływanie nieznaczące. 
Dodatkowo, planowane Przedsięwzięcie położone jest w znacznej odległości od terenów zagrożonych 
powodzią, co przedstawiono w rozdziale 9 Raportu OOŚ.  

Zakres prac adaptacyjno-budowlanych, ingerujących w powierzchnię ziemi będzie obejmował: 
wykopy tymczasowe i stałe, ukopy, odkłady gruntu, nasypy, zasypki, mikroniwelację terenu, ponadto 
będzie obejmował również roboty ziemne związane z realizacją podziemnych przewodów 
wodociągowych, kanalizacyjnych i technologicznych, a także prace związane z wykonaniem robót 
drogowych. 

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.  

Etap budowy Przedsięwzięcia nie wiąże się z ponadnormatywną emisją zanieczyszczeń do 
powietrza, która jest głównym czynnikiem pogarszającym stan klimatu, nie będzie miała wpływu na 
rozkład temperatur, kierunek i siłę wiatrów, ani stosunki wodne w okolicy. W związku z tym realizacja 
Inwestycji nie będzie oddziaływać na klimat. 

Estetykę terenu realizacji Przedsięwzięcia mogą nieznacznie zaburzać elementy instalacji przed 
montażem magazynowane na tym terenie, czy też inne materiały budowlane, lub pojazdy 
wielkogabarytowe, jak np. dźwig. Jest to jednak etap krótkotrwały i po zakończeniu prac realizacyjnych 
cały teren zostanie uporządkowany. 

Etap budowy jest postrzegany jako etap negatywnie wpływający na krajobraz. Jest to jednak 
etap przejściowy, który zakończy się w momencie ukończenia prac budowlanych. 

Ocena wpływu Przedsięwzięcia na etapie budowy na krajobraz dotyczy cech widokowych i 
wartości estetycznych danego obszaru. Etap budowy wiąże się z przygotowaniem terenu pod 
posadowienie obiektów oraz budową infrastruktury. Zmianie ulegnie dotychczasowy stan 
ukształtowania terenu. Wykonana zostanie niewielka niwelacja terenu jak również wykopy pod 
fundamenty planowanych obiektów. Będzie to jednak typowe oddziaływanie związane z 
posadowieniem obiektów. Po zakończeniu prac budowlanych cały teren zostanie uporządkowany. 
Tereny nieutwardzone w części zostaną pokryte próchnicą i zasadzone trawnikami, jednak w 
większości działka pozostanie niezagospodarowana. Zachowanie powierzchni biologicznie czynnej 
będzie miało korzystny wpływ na warunki przyrodnicze. 
  
Oddziaływanie na dobra materialne, zabytki i krajobraz  kulturowy, objęte istniejącą  dokumentacją, 
w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 

Ze względu na brak na terenie Przedsięwzięcia oraz w najbliższej lokalizacji jakichkolwiek 
obiektów, które stanowiłyby dobro materialne, nie przewiduje się w tym zakresie negatywnego 
oddziaływania planowanego Przedsięwzięcia tak na etapie jego realizacji, jak i eksploatacji.  
Bezpośrednio na obszarze planowanego Przedsięwzięcia, jak również w jego najbliższym sąsiedztwie 
nie występują żadne obiekty, które stanowiłyby dobra kultury, a w szczególności obiekty wpisane do 
rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, objęte ochroną ustawową (ustawa o ochronie 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.:  
„Budowa zakładu do odzysku energii z odpadów o wydajności 400 kg/h  
na działkach nr 1947/6 i 2740/3 obręb 0001 Zambrów w m. Zambrów” 

 

 
str. 112 
 

zabytków). Teren ten nie jest także objęty ochroną archeologiczną. Na przedmiotowym obszarze 
również nie ustanowiono żadnych zabytków naturalnych o charakterze przyrodniczym. 

Realizacja planowanego Przedsięwzięcia będzie miała minimalny wpływ na lokalny krajobraz z 
uwagi na lokalizację, na terenie wskazanym w MPZP jako produkcyjno-usługowy, czyli m.in. pod 
lokalizację takich przedsięwzięć, jak zakład odzysku energii z odpadów. 

Realizacja niniejszego Przedsięwzięcia nie wpłynie na charakter krajobrazu kulturowego, nie 
dojdzie do zniszczenia zasobów naturalnych i kulturowych. 
 
17.1.6 Wzajemne oddziaływanie między elementami 

Ponieważ planowane Przedsięwzięcie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na żaden z 
komponentów środowiska (oddziaływanie będzie krótkotrwałe, ograniczone do czasu prowadzenia 
prac budowlanych), nie spowoduje również zmiany wzajemnych relacji pomiędzy nimi. 

Opis przewidywanych oddziaływań Inwestycji na komponenty środowiska został ujęty w opisie 
powyższych rozdziałów niniejszego Raportu OOŚ.  
 
17.1.7 Wpływ na środowisko prac rozbiórkowych dla przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko 
W fazie realizacji Przedsięwzięcia, przed rozpoczęciem prac przygotowawczych, nie będą 

prowadzone żadne prace rozbiórkowe gdyż na terenie, na którym realizowane będzie przedmiotowe 
Przedsięwzięcie, nie znajdują się budowle ani obiekty budowlane. W związku z powyższym, nie 
przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływania na środowisko związanego z pracami 
rozbiórkowymi. 
  
17.2 Faza eksploatacji  
17.2.1 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  obiektu  w  fazie  eksploatacji.  

W obliczeniach uwzględniono informacje o aktualnym stanie jakości powietrza dla rejonu 
Instalacji przedstawione przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku (Załącznik 
nr 9).  

Nie uwzględniano oddziaływań skumulowanych, ponieważ sąsiedni zakład należący do 
FeniksChemia Sp. z o.o. został sklasyfikowany jako nieoddziałujący na środowisko. 

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 wynikającą z rozporządzenia 
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), 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 
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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. 
 
Przyjęty wariant obliczeniowy 
Wpływ  Instalacji  termicznego  przekształcania  odpadów  oraz  niezorganizowanych  źródeł emisji 
funkcjonujących na stan jakości powietrza atmosferycznego, 
Schemat rozmieszczenia liniowych oraz punktowych źródeł emisji przedstawiono na Ilustracji nr 9. 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.:  
„Budowa zakładu do odzysku energii z odpadów o wydajności 400 kg/h  
na działkach nr 1947/6 i 2740/3 obręb 0001 Zambrów w m. Zambrów” 

 

 
str. 114 
 

Ilustracja nr 9. Schemat rozmieszczenia punktowych oraz liniowych źródeł emisji zanieczyszczeń. 

 
Źródła liniowe oznaczono niebieską linią 

  
17.2.1.1 Warunki dopuszczalnej 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. 
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Wartości odniesienia i dopuszczalne poziomy stężeń 
W niniejszym opracowaniu dla oceny  jakości powietrza w rejonie nowej instalacji termicznego 

przekształcania odpadów przyjęto odpowiednie dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu na 
podstawie Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w  powietrzu (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 845). Dla substancji  nie 
uwzględnionych w ww. 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. z 2010 r., nr 16 poz. 87). 

W obliczeniach uwzględniono podane średnioroczne wartości stężeń substancji na poziomie 
określonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku. Dla pozostałych 
zanieczyszczeń jako tło przyjęto 10 % wartości odniesienia danej substancji uśrednionej dla roku. 

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 
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 32. Wartości odniesienia i stężenia dyspozycyjne. 

 
Lp. 

 
Nazwa 
zanieczyszczenia 

 
Nr CAS 

Wartości odniesienia Tło Wartość 
dyspozycyj

 D1 
[μg/m3] 

Da 

[μg/m3] 
R 
[μg/m3] 

Da-R [μg/m3] 

1. Dwutlenek azotu [10102-44-0] 200 40 9,0 31,0 
2. Dwutlenek siarki [7446-09-5] 350 20 2,0 18,0 
3. Tlenek węgla [630-08-0] 30000 - - - 
4. Pył PM10 - 280 40 17,0 23,0 
5. Pył PM2,5 - - 25 13,0 12,0 
6. Chlorowodór [7647-01-0] 200 25 2,5 22,5 
7. Fluor jako Fluorowodór [7782-41-4] 30 2 0,02 1,8 
8. Rtęć [7439-97-6] 0,7 0,04 0 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 0,002 0,498 
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 0,02 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 5,0 45,000 
23. Benzen [71-43-2] 30 5 0,6 4,400 
24. Węglowodory alifatyczne - 3000 1000 100 900 
25. Węglowodory aromatyczne - 1000 43 4,3 38,7 
26. Amoniak [7664-41-7] 400 50 5,0 45,0 
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Standardy emisyjne 

Analizowana Instalacja do termicznego przekształcania odpadów podlega standardom 
emisyjnym określonym w Załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 
r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz 
urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1860), które muszą być 
dotrzymane zgodnie z art. 141 Prawo ochrony środowiska. 

 
Tabela nr 33. Standardy emisyjne. 

  

Nazwa substancji 

Standardy emisyjne w mg/m3u (dla dioksyn i furanów 
w ng/m3u), 

Lp. 

przy zawartości 11 % tlenu w gazach odlotowych 
  Średnie trzydziestominutowe 

Średnie 
dobowe A B 

1. pył ogółem 10 30 10 

2. całkowity węgiel organiczny 10 20 10 

3. chlorowodór 10 60 10 

4. fluorowodór 1 4 2 

5. dwutlenek siarki 50 200 50 

6. tlenek węgla 50 100 150 

7 
tlenki azotu dla istniejących instalacji i urządzeń o 

zdolności przetwarzania większej niż 6 Mg odpadów 
spalanych w ciągu godziny lub dla nowych instalacji i 

urządzeń 

200 400 200 

  metale ciężkie i ich związki wyrażone jako metal Średnie z próby o czasie trwania od 30 min. do 8 godz. 

  Cd + Tl 0,05 
8 Hg 0,05 

  Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5 

9 dioksyny i furany Średnia z próby o czasie trwania od 6 do 8 godzin - 0,1 

 
Ponieważ w instalacji wykorzystywany jest mocznik, według wytycznych BAT przyjęto 

dopuszczalne maksymalne stężenia amoniaku w wysokości 10 mg/m3 . 
Eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza 
terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. Instalacja zostanie zaprojektowana tak, 
aby utrzymywać emisję znacznie poniżej wartości dopuszczalnych. Mimo to, przedsięwzięcie jest 
potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko i nie jest zwolnione z dotrzymania standardów 
jakości środowiska.  

Ze względu na swoją wydajność nie przekraczającą 10 Mg/dobę instalacja ITPO nie kwalifikuje 
się pod wymogi konkluzji BAT dla instalacji termicznego przekształcania odpadów. 
 
Wariant obliczeniowy (I) 
 
17.2.1.2 Charakterystyka miejsc powstawania emisji 

Analizowanym źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wprowadzanych do 
powietrza atmosferycznego w sposób zorganizowany na terenie zakładu będzie instalacja termicznego 
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przekształcania odpadów oraz prowadzony w niej proces technologiczny, polegający na termicznym 
przekształcaniu odpadów, który wiąże się ze stosunkowo niewielką emisją szkodliwych dla zdrowia 
człowieka i środowiska naturalnego substancji powstałych w wyniku złożonych procesów chemicznych 
zachodzących w wysokich temperaturach. Substancje te zawarte są zarówno w gazowych jak i stałych 
produktach spalania. 

Ich zawartość w gazach odlotowych zależy od składu odpadów i stopnia ich rozdrobnienia, a 
także od sposobu prowadzenia procesu oczyszczania spalin oraz warunków panujących w komorze 
dopalania. Poza głównymi składnikami spalin takimi jak dwutlenek węgla i para wodna czy pyły w 
wyniku spalania powstają również wykazujące właściwości toksyczne związki nieorganiczne i 
organiczne takie jak: tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), chlorowodór (HCl), 
fluorowodór (HF), rtęć (Hg), metale ciężkie (Cd, Tl, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V), a także substancje 
organiczne w postaci gazów i par (wyrażane jako całkowity węgiel organiczny – TOC), dioksyny i furany. 
Dodatkowo w wyniki stosowania w procesie technologicznym mocznika emitowany będzie amoniak. 
W analizie uwzględniono również emisję benzo(a)pirenu. 
 
17.2.1.3 Obliczenia rozkładu stężeń dla analizowanych wariantów 

Obliczenia  wykonano  na  obszarze  wyznaczonym  w oparciu  o  prostokątną  siatkę  
obliczeniową o współrzędnych: 
oś X = (-350, 350) ze skokiem na osi X = 25 m,  
oś Y = (-275, 250) ze skokiem na osi Y = 25 m. 

Dla niniejszego przypadku nie są wymagane obliczenia dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej, 
budynków biurowych itp. wyższych niż parterowe gdyż poza terenem inwestycji, 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 wyższa 
niż parterowa ww. zabudowa, tj. budynki mieszkalne znajdują się w odległości ok. 220 m w kierunku 
północnym od lokalizacji emitora E-1. 

 
17.2.1.3.1 Wpływ instalacji termicznego przekształcania odpadów na otoczenie 

W ramach niniejszego opracowania wykonano obliczenia wpływu eksploatacji analizowanej 
instalacji termicznego przekształcania odpadów na stan zanieczyszczenia powietrza wokół jej terenu. 
W tym celu wzięto pod uwagę emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych związaną z prowadzonym 
procesem technologicznym polegającym na termicznym przekształcaniu odpadów. 

 
17.2.1.3.1.1 Wielkość emisji z instalacji ITPO w trakcie normalnej pracy 

Zgodnie z art. 202 ust. 2. Prawo ochrony środowiska dla instalacji nie wymagających uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego ustala się w szczególności dopuszczalną wielkość emisji gazów lub pyłów 
wprowadzanych do powietrza objętych standardami emisyjnymi. 

W rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 
współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1860) zostały określone obowiązujące przedmiotową 
Instalację standardy emisyjne (za wyjątkiem emisji amoniaku). 

Emisja  amoniaku  może  powstawać  w  wyniku  przedawkowania  lub  złej  kontroli  czynników 
redukujących  NOx.  Zgodnie  z  zapisami  konkluzji  BAT  emisja  amoniaku  dla  instalacji  termicznego 
przekształcania odpadów może wynosić < 10 mg/m3. Wartość tą przyjęto do obliczeń. 

W celu określenia wielkości emisji zanieczyszczeń z Instalacji wykonano teoretyczne obliczenia 
objętościowego przepływu gazów odlotowych (spalin) oraz prędkości na wylocie z emitora. 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.:  
„Budowa zakładu do odzysku energii z odpadów o wydajności 400 kg/h  
na działkach nr 1947/6 i 2740/3 obręb 0001 Zambrów w m. Zambrów” 

 

 
str. 118 
 

Do wyliczenia ilości powstających spalin przy 100 % obciążeniu Instalacji wykorzystuje się 
następujące zależności: 
  

1) Teoretyczne zapotrzebowanie powietrza: 
 

𝑉𝑉𝑇𝑇 =
0,241 × 𝑤𝑤𝐷𝐷

1000
+ 0,5 

 
gdzie: wD - wartość opałowa odpadów w kJ/kg 

  
2) Ilość spalin powstająca przy spaleniu całkowitym: 

 

𝑉𝑉𝑃𝑃 =
0,212 ×𝑤𝑤𝐷𝐷

1000
+ 1,65 

 
3) Wskaźnik ilości powstających spalin: 

  
𝑉𝑉𝐶𝐶 = 𝑉𝑉𝑃𝑃 + (λ − 1) × 𝑉𝑉𝑇𝑇 

 
gdzie: λ – współczynnik nadmiaru powietrza 
Współczynnik nadmiaru powietrza równy ok. λ = 2,5 (zawartość tlenu ok. 12 %). 

 
4) Ilość spalin w warunkach normalnych – spaliny wilgotne (273 K, 1013 hPa): 

 
𝑉𝑉𝑁𝑁 = 𝐵𝐵𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚 × 𝑉𝑉𝐶𝐶 

 
gdzie: Bmax- maksymalne zużycie paliwa w kg/h 

  
 
  

5) Ilość spalin w warunkach rzeczywistych: 
  

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑁𝑁 × �
273 + 𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠

273
� 

 
gdzie: tsp - temperatura spalin w emitorze w °C 

  
6) Stężenie tlenu w spalinach: 

  

𝑐𝑐𝑂𝑂2 =
(𝜆𝜆 − 1) × 𝐵𝐵𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚 × 𝑉𝑉𝑇𝑇 × 21%

𝑉𝑉𝑁𝑁
 

  
7) Ilość spalin w warunkach umownych (spaliny suche, 11 % O2, 273 K): 

 

𝑉𝑉𝑢𝑢 = 𝑉𝑉 × �
21− [𝑂𝑂2]𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟.

21− [𝑂𝑂2]𝑢𝑢
�× �

100− [𝐻𝐻2𝑂𝑂]
100 �× �

273
273 + 𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠

� 
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gdzie: 
[O2]rzecz - rzeczywiste stężenie tlenu w spalinach,  
[O2]u - stężenie tlenu w warunkach umownych, 
[H2O] - zawilgocenie spalin w % - zawartości wilgoci ok. 10,0 % 

 
Obliczenia według powyższych wzorów wykonano dla parametrów projektowych, tj. dla pracy 

instalacji przy kaloryczności odpadów wynoszącej 23 MJ/kg z wydajnością na poziomie 400 kg/h.  
 
Wyniki przedstawiono poniżej w Tabeli nr 34. 
 
Tabela nr 34. Wyniki obliczeń wielkości strumienia spalin. 

Parametr Jednostka Dla wydajności 400 kg/h przy kaloryczności 23 MJ/kg 

VT m³/kg 6,043 

VP m³/kg 6,526 

VC m³/kg 15,591 

VN m³/h 6236,2 

V m³/h 8977,39 

CO2 % 12,229 

Vu m3u/h 4933,656 
 

Jak wynika z powyższych obliczeń, maksymalny strumień spalin wynosić będzie ok. 5000 m3/h 
i wartość tą przyjęto do obliczeń. 

Do obliczeń poziomu stężeń substancji w powietrzu oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
emitowanych przez analizowaną instalację termicznego przekształcania odpadów, przyjęto wielkości 
emisji godzinowej poszczególnych zanieczyszczeń wyznaczone w oparciu o iloczyn dopuszczalnych 
wartości stężeń średniodobowych określonych w Załączniku  nr  7  do  rozporządzenia  Ministra  Klimatu  
z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł 
spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1860) oraz 
obliczonego natężenia przepływu gazów opuszczających instalację przez emitor technologiczny E-1. 
Obliczenia wykonano zgodnie ze wzorem: 

𝑬𝑬 = 𝑺𝑺 × 𝑽𝑽 
 

gdzie: 
E – wielkość emisji danej substancji [kg/h] 
S – standard emisyjny dla substancji [mg/m3] 
V – wielkość przepływu spalin [m3

u/h] 
 
Przykładowy sposób wyliczenia emisji:  
np. dla HCl 
− obowiązujący standard emisyjny: 10 mg/m3u w przeliczeniu na 11 % O2 
− teoretycznie wyliczone natężenie przepływu gazów w warunkach umownych: 5 000 m3

u/h w 
przeliczeniu na 11 % O2. 

 
Zatem: 10 mg/m3

u · 5 000 m3
u/h · 10-6 = 0,05 kg/h 

0,05 kg/h · 8 500 h · 10-3 = 0,425 Mg/rok 
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Otrzymujemy wynik emisji [kg/h], który wstawiany jest do obliczeń rozkładu stężeń. 
 

Sposób obliczenia emisji pozostałych substancji jest identyczny. Wyniki obliczeń emisji 
godzinowej poszczególnych zanieczyszczeń dla linii technologicznej czyli jednocześnie dane do obliczeń 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przedstawiono poniżej w Tabeli nr 35. W tabeli 
zestawiono także wartość emisji rocznej dla tych substancji. 
 
Tabela nr 35. Wielkość emisji zanieczyszczeń z instalacji ITPO. 

Lp. Nazwa substancji Standard emisyjny 
mg/m³ 

Emisja ITPO 
kg/h Mg/rok 

1. pył ogółem 10 0,05 0,425 

2. Całkowity węgiel organiczny 10 0,05 0,425 

3. chlorowodór 10 0,05 0,425 

4. fluorowodór 1 0,005 0,0425 

5. dwutlenek siarki 50 0,25 2,125 

6. tlenek węgla 50 0,25 2,125 

7. tlenek azotu i dwutlenek azotu  w 
przeliczeniu na dwutlenek azotu 200 1 8,5 

8. Cd + Tl 0,05 0,00025 0,0021 

9. Hg 0,05 0,00025 0,0021 

10. Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 0,5 0,0025 0,0213 

11. Dioksyny i furany 1,00E-07 5,00E-10 4,25E-09 

 
Na podstawie danych dostępnych w licencjonowanym programie OPERAT FB przyjęto 

odpowiedni podział frakcyjny dla pyłu powstającego w instalacji termicznego przekształcania 
odpadów. Dane wykorzystywane w programie są to informacje przedstawione przez CEIDARS 
(California Air Resources Board Emission Inventory Database References). Zgodnie z tym, frakcje pyłu 
powstającego w procesach spalania odpadów przedstawiają się następująco: 
• Udział frakcji PM2,5 w pyle całkowitym – 93,2 %, 
• Udział frakcji PM10 w pyle całkowitym – 98,3 %. 

Dla celów obliczeniowych założono więc, że pył emitowany z analizowanej instalacji 
technologicznej spalania odpadów (po przejściu przez wielostopniowy system oczyszczania spalin) 
będzie w 93,2 % pyłem PM2,5 a w 98,3 % pyłem PM10. 

Ze względu na brak określonej wartości poziomu dopuszczalnego i wartości odniesienie D1 dla 
pyłu PM2,5 nie przeprowadzono obliczeń w zakresie skróconym. Obliczenia dla pyłu PM2,5 zostały 
wykonane tylko w zakresie pełnym, w celu wykazania ilości zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 i 
aby sprawdzić czy dotrzymywane są standardy jakości powietrza dla tej substancji. 

W przypadku przestrzennego rozkładu stężeń sumy metali przyjęto, że w skrajnym przypadku 
dany metal może samodzielnie wypełnić do 50 % standardu emisyjnego określonego dla sumy metali. 
Warto podkreślić jednak, iż na podstawie obserwowanych wieloletnich badań i pomiarów emisji z 
instalacji termicznego przekształcania odpadów, nigdy nie występuje taka sytuacja, aby dany metal 
wypełniał cały standard emisyjny. W praktyce jest to w granicach 10 %, co potwierdzają także zapisy 
dokumentu referencyjnego BREF dla instalacji termicznego przekształcania odpadów. 
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Z uwagi  na  brak  wartości  odniesienia  dla  substancji  organicznych  w  postaci  gazów  i  par 
w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny oraz dla dioksyn i furanów, substancji tych nie 
uwzględniono w obliczaniu rozprzestrzeniania i wpływu na stan powietrza atmosferycznego. 

Korzystając  z zapisów BAT dla instalacji przetwarzania odpadów oraz teoretycznego natężenia 
przepływu gazów, określono także wielkość emisji amoniaku. Wyniki obliczeń emisji godzinowej 
amoniaku przedstawiono poniżej w Tabeli nr 36. W tabeli zestawiono także wartość emisji rocznej. 

 
Tabela nr 36. Wielkość emisji amoniaku z linii do termicznego przekształcania odpadów ITPO. 

Lp. Nazwa substancji Standard emisyjny 
mg/m³ 

Emisja ITPO 
kg/h Mg/rok 

1. Amoniak 10 0,05 0,425 

 
W   analizie   uwzględniono   również   emisji   benzo(a)pirenu   wynoszącą   0,001   mg/m3,   emisja 
benzo(a)pirenu wyniesie zatem: 
 
Tabela nr 37. Wielkość emisji benzo(a)pirenu z linii do termicznego przekształcania odpadów ITPO. 

Lp. Nazwa substancji Standard emisyjny 
mg/m³ 

Emisja ITPO 

kg/h Mg/rok 

1. benzo(a)piren 0,001 0,0001 0,00004 

 
Gazy spalinowe pochodzące z prowadzonego procesu termicznego przekształcania odpadów 

w ilości maksymalnej około 5000 m3 /h, odprowadzane są do powietrza atmosferycznego po przejściu 
przez układ oczyszczania gazów odlotowych emitorem E-1. 
– materiał komina: stalowy, izolowany, 
– rodzaj wylotu: pionowy, niezadaszony. 

 
Obliczenia prędkości wylotu spalin z otworu komina (emitor E-1): 
1) Przekrój komina A [m2]: 

𝐴𝐴 =
Π × 𝑑𝑑2

4
 

gdzie: d – średnica emitora [m], d = 0,6 m 
 

𝐴𝐴 =
Π × 0,62

4
= 0,283 𝑚𝑚2 

 
2) Prędkość gazów odlotowych z komina 

𝑤𝑤 =
𝑉𝑉
𝐴𝐴

 

 

𝑤𝑤 =
8977,4𝑚𝑚

3

ℎ ÷ 3600𝑠𝑠
0,283 𝑚𝑚2 = 8,824 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄  

  
Szczegółową charakterystykę parametrów emitora technologicznego E-1 przedstawiono w 

poniższej Tabeli nr 38. 
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Tabela nr 38. Charakterystyka emitora technologicznego ITPO. 

Lp. Symbol 
emitora 

Źródło 
emisji 

Wysokość 
[m] 

Średnica 
wewnętrzna 

[m] 
Prędkość 

[m/s] 
Temperatura 

[°C] 
Czas pracy 

[h/rok] 

1. E-1 ITPO 20 0,6 7,8 120 8 500 

Lokalizacja emitorów E-1 została przedstawiona na planie sytuacyjnym zakładu – Ilustracja nr 9. 
 
17.2.1.3.1.2  Wielkości  emisji  zanieczyszczeń  z  instalacji  ITPO  w  trakcie rozruchu 

Czas pojedynczego rozruchu wynosić będzie ok. 85 h, przewiduje się do trzech rozruchów w 
ciągu roku, zatem łączny czas pracy instalacji w trybie rozruchu wynosić będzie ok. 255 h. W trakcie 
prowadzenia rozruchu Instalacji zużywany jest gaz ziemny w ilości do. 350 m3/h lub olej opałowy w 
ilości ok 350 l/h. 

Wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych oraz pyłu podczas rozruchu instalacji została 
ustalona na podstawie przyjętego zużycia oleju opałowego oraz wskaźników emisji opracowanych 
przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) dla palników o mocy do 5 MW. 

Ładunek emisji  zanieczyszczeń  generowanych  w  trakcie  fazy  rozruchu  instalacji  
przedstawiono w Tabeli nr 39. Wartości te zostały przyjęte do dalszych obliczeń. 
 
Tabela nr 39. Ładunek zanieczyszczeń generowany w trakcie fazy rozruchu instalacji (dla oleju 
opałowego). 

Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji 
[g/Mg] Emisja [kg/h] Emisja [Mg/rok] 

Tlenki siarki (SOx/SO2) * 10179,6 3,15568 0,8047 

Tlenki azotu (NOx/NO2) 2395,2 0,74251 0,1893 

Tlenek węgla(CO) 598,8 0,18563 0,0473 

Dwutlenek węgla (CO2) 3233520 1002,3912 255,6098 

Pył zawieszony ** 407,184 0,12623 0,0322 

Benzo(a)piren 2,87424 0,00089 0,0002 

*zawartość siarki 0,1% 
**emitowany pył w całości jest pyłem PM2,5 
 
17.2.1.3.1.3  Niezorganizowane źródła emisji zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych 

Niezorganizowanymi źródłami emisji zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych funkcjonującymi 
na terenie zakładu będzie ruch pojazdów osobowych, ciężarowych oraz wózka widłowego 
poruszających się po terenie zakładu. 

Obliczenia wielkości emisji pochodzącej z ruchu samochodów na terenie planowanej inwestycji 
wykonano   z wykorzystaniem   modułu   obliczeniowego   „Samochody  v. EMEP/EEA”,   który   
współpracuje z pakietem programu „OPERAT FB”. Moduł ten oparty jest o metodykę „EMEP/EEA 
2018r. oraz Copert 5.3 z 2020r.”. Emisja z emitorów liniowych liczona jest metodą wprowadzania 
zastępczego emitora punktowego. 
Do obliczeń przyjęto, że samochody ciężarowe stanowić będą pojazdy o masie 28 – 32 Mg spełniające 
normy emisji spalin euro IV. Każdy z pojazdów ciężarowych poruszających się po terenie zakładu 
pokona dystans ok. 340 m. Pojazdy poruszać się będą maksymalnie przez 16 h pory dziennej. Do 
obliczeń przyjęto średnie natężenie ruchu pojazdów wynoszące 0,5 pojazdu na godzinę. Łączny czas 
poruszania się pojazdów po terenie zakładu wyniesie ok. 5820 h. Emisję te przypisano do emitora „SC”. 
Do emitora przypisano również emisje związane z praca wózka widłowego wykorzystywanego na 
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potrzeby pracy zakładu, emisje generowane przez ww. wózek widłowy przypisano do emitora „SC” 
przyjmując do obliczeń średnie natężenie ruchu pojazdów wynoszące 3,1 (pojazdy ciężarowe oraz 
wózek widłowy) na godzinę. 

Pojazdy osobowe poruszające się po terenie zakładu pokonywać będą dystans ok. 60 m, 
średnie natężenie wyniesie ok. 3  pojazdy  na  godzinę,  łączy  czas  emisji  z  pojazdów  osobowych  
wyniesie ok. 5 820 h/rok. Emisje te przypisano do emitora „SO”. Pojemności silników pojazdów 
osobowych przyjęto w oparciu o bazę danych programu OPERAT FB dla roku 2021. 

 
17.2.1.3.1.4  Przyjęte założenia i dane do obliczeń 
Dane przyjęte do programu obliczeniowego OPERAT FB – parametry i wielkość emisji znajdują się w 
Załączniku nr 12.  
  
17.2.1.3.1.5  Wyniki i analiza przeprowadzonych obliczeń 
• Kryterium opadu pyłu 

Wykonano obliczenia wstępne dla analizowanego emitora E-1 w celu sprawdzenia kryterium 
opadu pyłu, kadmu i ołowiu. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, iż nie zachodzi 
konieczność wykonania dalszych obliczeń opadu pyłu, należy jednak przeprowadzić obliczenia opadu 
kadmu i ołowiu. 

 
• Zakres skrócony 

Przeprowadzono wstępne obliczenia dla sumy stężeń maksymalnych Smm emitowanych 
zanieczyszczeń z  emitora E-1,  w celu sprawdzenia warunku zwalniającego z dalszych szczegółowych 
obliczeń: 

𝑺𝑺𝒎𝒎𝒎𝒎 ≤ 𝟎𝟎,𝟏𝟏 × 𝑫𝑫𝟏𝟏 
 
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  ww.  warunku  sumy  maksymalnych  stężeń  emitowanych  zanieczyszczeń ze 
emitora E-2 w skróconym zakresie obliczeń przedstawiono w Tabeli nr 40. 
 
Tabela nr 40. Wyniki skróconego zakresu obliczeń dla wariantu I. 

Lp. Nazwa substancji Suma stężeń 
maksymalnych Smm [µg/m3] 

Stężenie dopuszczalne 
D1 [µg/m3] 

Spełnienie warunku 
0,1x D1 

1. Pył zawieszony PM10 3,046 280 < 0,1•D1 
2. Dwutlenek siarki 155 350 > 0,1•D1 
3. Tlenki azotu jako NO2 47,8 200 > 0,1•D1 
4. Tlenek węgla 9,12 30 000 < 0,1•D1 
5. Amoniak 2,257 400 < 0,1•D1 
6. Arsen 0,0547 0,2 > 0,1•D1 
7. Benzen 0,0528 30 < 0,1•D1 
8. Fluor jako Fluorowodór 0,2187 30 < 0,1•D1 
9. Kadm 0,00547 0,52 < 0,1•D1 
10. Chlorowodór 2,187 200 < 0,1•D1 
11. Mangan 0,0547 9 < 0,1•D1 
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12. Miedź 0,0547 20 < 0,1•D1 
13. Nikiel 0,0547 0,23 > 0,1•D1 
14. Ołów 0,0549 5 < 0,1•D1 
15. Rtęć 0,00547 0,7 < 0,1•D1 
16. Wanad 0,0547 2,3 < 0,1•D1 
17. W. aromatyczne 0,44 1000 < 0,1•D1 
18. Chrom 0,0547 4,6 < 0,1•D1 
19. Antymon 0,0547 23 < 0,1•D1 
20. Kobalt 0,0547 5 < 0,1•D1 
21. Tal 0,00547 1 < 0,1•D1 
22. W. alifatyczne 0,601 3000 < 0,1•D1 
23. Benzo(a)piren 0,02185 0,012 > 0,1•D1 

 
Wyniki  obliczeń  dla analizowanych substancji przedstawiono w Załączniku nr 12.  
Wstępne obliczenia wykazały, że warunek Smm  ≤ 0,1×D1 nie został spełniony dla tlenków 

azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, dwutlenku siarki, arsenu, benzo(a)pirenu oraz niklu. Dla tych 
substancji wymagane są obliczenia w pełnym zakresie. 
 
• Zakres pełny 

Ze względu na brak spełnienia powyższego warunku dla sumy maksymalnych stężeń Smm przez 
dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, arsenu benzo(a)pirenu oraz niklu, 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 Ostrołęce sprawdzając, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu będzie 
spełniony warunek: 

 
𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘  ≤  𝐷𝐷1 

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: 
𝑆𝑆𝑚𝑚 ≤ 𝐷𝐷𝑚𝑚 − 𝑅𝑅 

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]. 
 

Pełen zakres obliczeń dla emitowanych zanieczyszczeń z instalacji termicznego przekształcania 
odpadów, jakie wprowadzane są do atmosfery, został przedstawiony w Tabeli nr 41. 
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Tabela nr 41. Wyniki pełnego zakresu obliczeń dla emitowanych zanieczyszczeń z instalacji 
termicznego przekształcania odpadów, jakie wprowadzanie są do atmosfery.  

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 43,6 200 0 < 0,2 4,218 < 21 

2. Arsen 0,05 0,2 0 < 0,2 0,0052 < 0,0054 

3. Nikiel 0,05 0,23 0 < 0,2 0,0052 <0,018 

4. Pył PM2,5 2,9 brak - - 0,103 < 7 

5. Benzo(a)piren 0,02 0,012 0,08 <0,2 0,00003 < 0,0009 

6. Dwutlenek siarki 154,4 350 0 < 0,274 0,493 < 18 

 
Uzyskane wyniki obliczeń w pełnym zakresie, w przyjętej sieci receptorów dla powyższych 

substancji pozwalają na stwierdzenie, że: 
• dopuszczalne  najwyższe  stężenia  maksymalne  są  dotrzymane  dla  wszystkich  analizowanych 

substancji, dla których określono wartości dopuszczalne, 
• 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, arsenu, niklu oraz pyłu PM2,5 
nie przekraczają wartości dyspozycyjnej Da-R. 

 
Zestawienie wyników szczegółowych obliczeń w przyjętej sieci receptorów w pełnym zakresie 

przedstawiono w postaci graficznej i numerycznej (tylko w wersji elektronicznej) w Załączniku nr 12. 
 

17.2.2 Oddziaływanie na klimat akustyczny 
W analizie tej przyjęto docelowy wariant funkcjonowania przedmiotowej Instalacji, tj. pracę 

instalacji w pełnym wymiarze czasu z maksymalną dopuszczalną wydajnością. Dzięki takiemu podejściu 
możliwe jest przedstawienie maksymalnego zakresu oddziaływań jakie generować będzie Instalacja. 

Metodyka badania uciążliwości hałasu emitowanego do środowiska podana została w 
instrukcjach nr 308 i nr 338 Instytutu Techniki Budowlanej oraz Państwowej Inspekcji Ochrony 
Środowiska „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 według krzywej korekcyjnej 
typu „A” poszczególnych źródeł, a immisją 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: 

 
𝐿𝐿𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝑘𝑘𝐴𝐴 = 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐾𝐾0 − ∆𝐿𝐿𝐵𝐵 − 10𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(4𝜋𝜋) − ∆𝐿𝐿𝑘𝑘 − ∆𝐿𝐿𝑟𝑟 − ∆𝐿𝐿𝑟𝑟 − ∆𝐿𝐿𝑠𝑠      [𝑑𝑑𝐵𝐵(𝐴𝐴)] 

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, 
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Le - poprawka uwzględniająca ekranowanie, 
Lz - poprawka uwzględniająca wpływ zieleni, 
Lp - poprawka uwzględniająca pochłanianie dźwięku przez powietrze. 

 
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: 

𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝑒𝑒 = 10𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �
1
𝑇𝑇

× �𝑡𝑡𝑒𝑒

𝑁𝑁

𝑒𝑒=1

× 100,1𝐿𝐿𝑊𝑊𝑊𝑊�     [𝑑𝑑𝐵𝐵(𝐴𝐴)] 

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. 
 
17.2.2.1 Akustyczna charakterystyka terenów w otoczeniu planowanego 

Przedsięwzięcia 
Analizowany obszar znajduje się w mieście Zambrów w województwie podlaskim. Zgodnie z 

założeniami miejscowego plany  zagospodarowania przestrzennego teren ten klasyfikowany  jest jako: 
tereny przemysłowe, dla których nie określa się dopuszczalnych poziomów hałasu. 

Najbliższe tereny chronione akustycznie to tereny klasyfikowane jako: tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe położone w odległości ok. 105 m w kierunku wschodnim od Inwestycji. Dla ww. terenu 
wartości dopuszczalnego poziomu hałasu klasyfikują się na poziomie 55 dB w dzień i 45 dB w nocy. 

Analiza akustyczna zawarta w Załączniku nr 13 potwierdza brak wpływu Przedsięwzięcia na 
potencjalne przekroczenia tych wartości. 

 
17.2.2.2 Wymagania dotyczące ochrony przed hałasem 

Wymagania akustyczne, dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określa 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 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. 

Zgodnie z MPZP przedmiotowy teren klasyfikowany jest jako teren przemysłowy, dla którego 
dopuszczalne poziomy hałasu nie są określone. 

Najbliższe tereny chronione akustycznie, opisane we wcześniejszym punkcie, klasyfikowane są 
jako tereny  chronione  wg  punktu  3c)  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 rekreacyjno-wypoczynkowe – Tabela nr 42. 

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku - wyrażone równoważnym poziomem 
dźwięku A, dla wskazanych terenów chronionych wynoszą: 
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• w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 ÷ 22:00 - 55 dB, 
• w porze nocnej, tj. w godzinach 22:00 ÷ 6:00 - 45 dB. 

 
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, natomiast dla pory nocnej przedział równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy. 
 
Tabela nr 42. Dopuszczalne poziomy hałasu. 

L
p. 

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. 

 
W fazie eksploatacji, aby zadbać o zdrowie pracowników, zarządca obiektu musi również 

spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu 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 z późn. zm.). Rozporządzenie to określa 
najwyższe dopuszczalne natężenia hałasu, wyrażone poprzez poziom ekspozycji na hałas odniesiony 
do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub tygodnia czasu pracy.  

Według powyższego rozporządzenia dopuszczalne wartości hałasu ze względu na ochronę 
słuchu osób zatrudnionych w zakładzie nie mogą przekraczać Laeq = 85 dB. W związku z czym Inwestor 
w projekcie budowlanym przy doborze maszyn i urządzeń, skupił się na tym, aby powyższa wartość nie 
została przekroczona i nie powodowała warunków szkodliwych dla zdrowia ludzi w miejscu pracy. 
  
17.2.2.3 Charakterystyka źródeł hałasu 

Infrastrukturę Przedsięwzięcia realizowanego przez Inwestora stanowić będzie przede 
wszystkim budynek technologiczny zakładu odzysku energii, w którym ulokowana zostanie instalacja 
do termicznego przekształcania odpadów ITPO. 

Analizę wpływu Inwestycji na stan klimatu akustycznego w rejonie jej realizacji 
przeanalizowano w wyznaczonym zakresie: praca zakładu odzysku energii z pełną wydajnością w porze 
dziennej i nocnej. 
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Do analiz przyjęte zostały najgorsze pod względem akustycznym warianty pracy urządzeń 
zarówno dla pory dziennej jak i nocnej, tj. warianty pracy wszystkich urządzeń. Dla urządzeń przyjęto 
maksymalne wartości poziomów mocy akustycznej. 
 
Analiza akustyczna dla pory dziennej i nocnej 
Do analizy emisji hałasu do środowiska związanej z eksploatacją zakładu w porze dziennej i nocnej 
przyjęto pracę następujących źródeł hałasu (dla 8 najmniej korzystnych godzin w porze dziennej oraz 
1 godziny w porze nocnej). 
 
Źródła stacjonarne (wszechkierunkowe): 
• wylot spalin z komina ITPO o przyjętym równoważnym poziomie mocy akustycznej LWA = 75 dB, 

Wylot spalin znajdować się będzie na wysokości 20 m (minimalna wysokość komina), 
• główny wentylator ciągu ITPO w obudowie dzwiękochłonnej o przyjętym równoważnym poziomie 

mocy akustycznej LWA = 90 dB, 
• układ filtracyjny instalacji ITPO o przyjętym równoważnym poziomie mocy akustycznej LWA = 75 

dB, 
• chłodnica wentylatorowa o przyjętym równoważnym poziomie mocy akustycznej LWA = 85 dB, 
• myjnia pojazdów o przyjętym równoważnym poziomie mocy akustycznej LWA = 75 dB. 

 
Źródła „typu budynek” 
 Budynek technologiczny wraz z halą instalacji termicznego przekształcania odpadów o 
przyjętym wewnętrznym poziomie dźwięku LAwew = 85 dB (ściany z płyt warstwowych z rdzeniem z 
wełny mineralnej lub styropianu 100 mm o izolacyjności akustycznej ścian ok. 25 dB). 

W budynku technologicznym znajdować się będzie wiele urządzeń emitujących hałas. Emisja 
hałasu w czasie pracy Instalacji występować będzie z różnym natężeniem i częstotliwością. Wszystkie 
urządzenia wchodzące w skład instalacji lub z nią powiązane, poza układem filtracji, głównym 
wentylatorem ciągu, chłodnią wentylatorową i wylotem komina, znajdować się będą wewnątrz 
budynku technologicznego, dla którego izolacyjność akustyczna będzie wynosić około 25 dB. Inwestor 
zobowiązał się do dotrzymania poziomu hałasu wewnątrz budynku na poziomie nie większym niż 85 
dB. 
 
Źródła liniowe 

Pojazdy po terenie zakładu poruszać się będą głównie w sposób zorganizowany (po 
wyznaczonych drogach) z różną częstotliwością jedynie w porze dziennej. Dla liniowych źródeł hałasu 
(tras poruszania się pojazdów) wyodrębniono i określono drogi dojazdowe, drogi powrotne oraz 
punkty postojowe, a następnie obliczono równoważne poziomu mocy akustycznej A zastępczych 
liniowych źródeł hałasu według przyjętych założeń (w odniesieniu do 8 najniekorzystniejszych godzin 
pracy w porze dziennej). 

Samochody dostarczające odpady do Zakładu poruszać się będą po wyznaczonych trasach. 
Samochody ciężarowe: 
− jazda po terenie zakładu z prędkością 20 km/h (5,55 m/s) – 100 dB (A), 
− hamowanie (ok. 3 s) -100 dB (A), 
− start (ok. 5 s) – 105 dB (A). 

Poziom  mocy  akustycznej  pojazdów  ciężarowych  podano  według  instrukcji  ITB  338  „Metody 
określania emisji i immisji hałasu przemysłowego w środowisku”. 
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W  obliczeniach  uwzględniono  również  ruch  wózka  widłowego,  którego  oddziaływania  na  klimat 
akustyczny przyjęto analogicznie jak dla pojazdów ciężarowych. 
Dla powyższych założeń dokonano obliczeń, których wyniki przedstawiono w zbiorczej Tabeli nr 43 
łącznie z pozostałymi źródłami liniowymi (samochody osobowe). 
Pojazdy osobowe: 
− jazda po terenie zakładu z prędkością 20 km/h (5,55 m/s) – 94 dB (A), 
− hamowanie (ok. 3 s) -94 dB (A), 
− start (ok. 5 s) – 97 dB (A). 

Poziom mocy akustycznej pojazdów osobowych podano według instrukcji ITB 338 „Metody określania 
emisji i immisji hałasu przemysłowego w środowisku”. 
Zakłada się, że każdy pojazd wykona na trasie przejazdu raz manewr startu i hamowania. 
Dla powyższych założeń dokonano obliczeń, których wyniki, przedstawiono w zbiorczej Tabeli nr 43 
łącznie z pozostałymi źródłami liniowymi (samochody ciężarowe). 
Trasy poruszania się wszystkich pojazdów po analizowanym terenie, które założono na potrzeby 
obliczeń przedstawiono na Ilustracji nr 10. 
 
Tabela nr 43. 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] 

L-1 samochody ciężarowe 8 40,2 97,8 

L-2 samochody ciężarowe/wózek 
widłowy 25 17 94,5 

L-3 samochody ciężarowe/wózek 
widłowy 25 17,3 94,6 

L-4 samochody ciężarowe/wózek 
widłowy 25 42,3 98,4 

L-5 samochody ciężarowe/wózek 
widłowy 25 39,7 98,2 

L-6 samochody osobowe 24 38 90,2 

* - odcinki według Ilustracji nr 10 
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Ilustracja nr 10. Poglądowe trasy (niebieskie linie) poruszania się pojazdów silnikowych po terenie 
Przedsięwzięcia. 

  
 

Obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku przeprowadzono przy pomocy 
programu komputerowego HPZ'2001 Windows. 

Obliczenia akustyczne emisji hałasu do środowiska w eksploatacji realizacji wykonano dla pory 
dziennej w siatce obliczeniowej: x (0, 1330), y (0, 860), przy kroku co 30 m, na wysokości 1,5 m. 
Specyfikacje elementów, dane wejściowe do obliczeń, plan sytuacyjny terenu wraz z rozmieszczeniem 
źródeł hałasu oraz wyniki analizy akustycznej dla pory dziennej i nocnej w postaci graficznej 
przedstawiono w Załącznik nr 13. 

W porze nocnej niemal wszystkie punktowe oraz przestrzenne źródła emisji hałasu pracują 
analogicznie jak w porze dziennej, za wyjątkiem myjni pojazdów. Zasadniczą zmianę dotyczącą pracy 
zakładu w porze nocnej stanowi brak emitorów liniowych, wynikający z faktu że pojazdy na terenie 
zakładu poruszają się wyłącznie w porze dziennej. 
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Wnioski z oddziaływania Instalacji na klimatu akustyczny 
Z przeprowadzonej analizy emisji hałasu wynika, że funkcjonowanie Inwestycji nie będzie 

stanowiło zagrożenia dla środowiska akustycznego otoczenia. W zakresie emisji hałasu w porze 
dziennej i nocnej praca przedmiotowego zakładu nie będzie miała wpływu na dotrzymanie 
dopuszczalnych poziomów ochrony akustycznej pobliskich terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. 

Na tej podstawie przeprowadzonych analiz można jednoznacznie stwierdzić, że zarówno rodzaj 
urządzeń, ich moc akustyczna jak i okres pracy nie stanowią uciążliwości dla znacznie oddalonych od 
zakładu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uwzględnienie dodatkowo efektu 
pochłaniania hałasu przez powietrze oraz grunt praktycznie wyeliminuje jego ewentualną uciążliwość. 
Wyniki obliczeń w pełnej siatce receptorów dla wariantów obliczeniowych, ze względu na duża 
objętość, przedstawia się tylko w wersji elektronicznej (Załącznik nr 13). 
  
17.2.3 Oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe 

Na etapie eksploatacji planowanego Przedsięwzięcia nie będą ujmowane bezpośrednio wody 
podziemne ani powierzchniowe. Na potrzeby technologiczne oraz bytowe pracowników, woda będzie 
dostarczana przez wodociągi miejskie na podstawie umowy. 

Po przeprowadzeniu w niniejszym Raporcie OOŚ analizy wpływu przedmiotowego 
Przedsięwzięcia na wody podziemne i powierzchniowe nie stwierdzono zagrożenia wpływu na 
możliwość osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych dla wód podziemnych jak i 
powierzchniowych. 

Ścieki przemysłowe oraz bytowe nie będą odprowadzane bezpośrednio do wód ani do ziemi, 
więc również nie będzie to stanowiło zagrożenia dla wód podziemnych ani powierzchniowych. Wody 
opadowe lub roztopowe będą zbierane w system kanalizacji i kierowane do miejskiej kanalizacji wód 
deszczowych lub roztopowych.  

Jako oddziaływanie na wody podziemne można uznać zmniejszenie ilości wód opadowych lub 
roztopowych, które infiltrują w głąb ziemi, m.in. zasilając wody powierzchniowe. Część działki, która 
zostanie utwardzona będzie również skanalizowana. Wszystkie wody opadowe będą więc kierowane 
do miejskiej kanalizacji. Biorąc jednak pod uwagę, że teren Inwestycji jest niewielką powierzchnią i 
ilości wód opadowych będą niewielkie, to straty wód opadowych nie przyczynią się do negatywnego 
wpływu na stan ilościowy wód podziemnych. 
  
17.2.4 Wpływ na środowisko gospodarki odpadami  

Na etapie funkcjonowania planowanego Przedsięwzięcia wytwarzane będą  odpady 
niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. 
Źródłami powstawania odpadów będą: 
− procesy termicznego przekształcania odpadów, 
− obsługa techniczna i konserwatorska instalacji. 

 
Poniżej w formie tabelarycznej przedstawione zostały prognozowane rodzaje i ilości odpadów, 

które powstaną w wyniku eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów na terenie 
Inwestycji. 
 
Tabela nr 44. Rodzaje  i ilości odpadów, które potencjalnie mogą zostać wytworzone na etapie 
eksploatacji Przedsięwzięcia, w wyniku prowadzenia procesu termicznego przetwarzania odpadów. 
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Lp. Rodzaj odpadu Kod 
odpadu 

Szacunkowa 
ilość 

odpadów 
[Mg] 

Podstawowa charakterystyka 

Odpady niebezpieczne 

1. 
Odpady stałe z 

oczyszczania gazów 
odlotowych 

19 01 07* 119 

Zużyty sorbent oraz pyły lotne z oczyszczenia 
gazów odlotowych. Odpad klasyfikowany jako 

niebezpieczny z oczyszczenia gazów 
odlotowych. Odpad klasyfikowany jako 

niebezpieczny ze względu na wysoką zawartość 
metali ciężkich, dioksyn i furanów. Właściwości: 

HP 6 Toksyczne, HP 14 Ekotoksyczne. 

2. 
Żużle i popioły 

paleniskowe zawierające 
substancje 

niebezpieczne 

19 01 11* 340 

Żużle i denne popioły paleniskowe o 
właściwościach niebezpiecznych ze względu 
zawartość metali ciężkich. Właściwości: HP 6 

Toksyczne, HP 14 Ekotoksyczne 

3. 
Pyły z kotłów zwierające 

substancje 
niebezpieczne 

19 01 15* 3,4 

Pyły z okresowego czyszczenia kotłów. Odpad 
klasyfikowany jako niebezpieczny ze względu na 

wysoką zawartość metali ciężkich, dioksyn i 
furanów. Właściwości:, HP 6 Toksyczne, HP 14 

Ekotoksyczne. 

Odpady inne niż niebezpieczne 

4. 
Żużle i popioły 

paleniskowe inne niż 
wymienione w 19 01 11* 

19 01 12 340 

Żużle i denne popioły paleniskowe o 
właściwościach innych niż niebezpiecznych, 

sklasyfikowane na podstawie badań 
laboratoryjnych. 

 
W wyniku eksploatacji pomieszczeń administracyjnych, remontów i konserwacji instalacji, 

pojazdów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz prac remontowych i konserwacyjnych obiektów 
budowlanych powiązanych z Instalacją, na etapie funkcjonowania Przedsięwzięcia szacuje się, że będą 
powstawać odpady wymienione w Tabeli nr 45. 
 
Tabela nr 45. Rodzaje i ilości odpadów eksploatacyjnych  

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość 
[Mg/rok] Podstawowa charakterystyka 

1. 
Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

13 01 10* 0,01 

Mineralne oleje, które w warunkach 
eksploatacji utraciły właściwości fizyczne i 

chemiczne określone normami 
przedmiotowymi dla olejów świeżych. 

Wszystkie oleje w czasie pracy w miejscu ich 
przeznaczenia ulegają działaniom przede 

wszystkim podwyższonej lub wysokiej 
temperatury oraz obecności powietrza. Oleje 

przepracowane poza podstawowymi 
składnikami  tj. substancjami ropopochodnymi 
(węglowodory aromatyczne i nienasycone) i 

dodatkami uszlachetniającymi (związki metali, 
siarki, fosforu, chloru, azotu), zawierają 
zanieczyszczenia powstające w wyniku 

2. 
Mineralne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

13 02 05* 0,01 
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3. Syntetyczne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 13 02 06* 0,02 

„starzenia” – hydrokwasy, smoły i asfalty 
(tworzące szlam), związki metali (Zn, Pb, Cu, 

Cr i inne) oraz zanieczyszczenia typu 
mineralnego (piasek, kurz). Mogą 

charakteryzować się m.in. właściwościami 
HP4 – drażniącymi, HP5 – szkodliwymi. 

4. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 0,05 

Wyselekcjonowane opakowania ewentualnie 
z dostarczonych do spaleniaodpadów. 

Opakowania jednostkowe oraz zbiorcze po 
zużywanych przez pracowników materiałach, 
produktach spożywczych i środkach chemii 

gospodarczej (kartony, worki papierowe, 
tektura, sklejka tekturowa wielowarstwowa) 
po materiałach i surowcach, stosowanych 

podczas prac konserwacyjno - remontowych. 
W skład odpadu wchodzić będą przede 

wszystkim włókna celulozowe. 

5. Opakowania z tworzyw 
sztucznych 15 01 02 0,05 

Wyselekcjonowane opakowania z 
dostarczonych do spalenia odpadów. 

Opakowania jednostkowe oraz zbiorcze po 
zużywanych przez pracowników materiałach, 
produktach spożywczych i środkach chemii 

gospodarczej. Głównym składnikiem tworzyw 
sztucznych są związki wielkocząsteczkowe 

oprócz nich: barwniki - pochodzenia 
organicznego, które nie są rozpuszczalne w 

polimerze oraz pigmenty - organiczne i 
nieorganiczne substancje barwne. 

6. 
Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

15 01 10* 0,03 

Opakowania papierowe, tekturowe 
papierowe, z tworzyw sztucznych i inne 

zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi tj. oleje, rozpuszczalniki. 

Mogą charakteryzować się m.in. 
właściwościami HP4 – drażniącymi, HP5 – 
szkodliwymi, HP6 – toksycznymi, HP14 - 

ekotoksycznymi. 

7. 

Sorbenty, materiały filtracyjne 
(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi 

15 02 02* 0,25 

Odpady oznaczone kodem 15 02 02* 
wytwarzane będą w wyniku konserwacji 

maszyn i środków transportu. Odpad stanowić 
będą przede wszystkim zanieczyszczone 

olejami i smarami tkaniny oraz sporadycznie – 
sorbenty, Mogą charakteryzować się m.in. 
właściwościami HP4 – drażniącymi, HP5 – 
szkodliwymi, HP6 – toksycznymi, HP14 - 

ekotoksycznymi. 

8. 

Sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 
w 15 02 02 

15 02 03 0,15 

Odpady znaczone kodem 15 02 03 stanowić 
będą ubrania ochronne, stosowane przez 
pracowników oraz tkaniny do wycierania 

(szmaty i ścierki), wykorzystywane podczas 
prowadzonych procesów technologicznych. 
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9. Zużyte opony 16 01 03 0,25 

Zużyte opony są odpadem, który bardzo 
obciąża środowisko naturalne. Trwałość, 
która stanowi największą zaletę w czasie 
użytkowania, jest jednocześnie przyczyną 
trudności w zagospodarowaniu opon po 
zakończeniu ich eksploatacji. Opony nie 

ulegają rozkładowi, a ze względu na swoją 
objętość wymagają dużej powierzchni 

magazynowania i specjalnie przygotowanego 
terenu. Zużyte opony można poddawać dwóm 

rodzajom odzysku – recyklingowi 
materiałowemu i odzyskowi energetycznemu. 

10. Baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01* 0,25 

Zużyte akumulatory będą gromadzone  w 
pojemnikach wykonanych z polietylenu o 
wysokiej gęstości, ustawione wewnątrz 
budynku na utwardzonym podłożu. Po 

zebraniu odpowiedniej partii będą 
przekazywane będą uprawnionym 

podmiotom, posiadającym zezwolenie na 
odzysk i unieszkodliwianie odpadów. Mogą 
charakteryzować się m.in. właściwościami 

HP4 – drażniącymi, HP5 – szkodliwymi, HP7 
– rakotwórczymi, HP14- ekotoksycznymi 

11. 

Okładziny piecowe i materiały 
ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych 
zawierające substancje 

niebezpieczne 

16 11 05* 60 

Odpad powstający z remontów pieca 
paleniskowego. Odpady gromadzone będą 
selektywnie w zamykanych kontenerach na 
utwardzonym podłożu do czasu zebrania 

odpowiedniej partii transportowej i 
przekazane do unieszkodliwiania 
odpowiednim podmiotom. Mogą 

charakteryzować się m.in. właściwościami 
HP14 - ekotoksycznymi. 

12.  Odpady betonu oraz gruz wy z 
rozbiórek i remontów 17 01 01 0,25 Gruz betonowy i żelazo, które potencjalnie 

powstać mogą podczas prac remontowo - 
konserwacyjnych prowadzonych na terenie 

zakładu. Odpady te nie stanowią zagrożenia 
dla środowiska. 13. Żelazo i stal 17 04 05 0,6 

 
17.2.4.1 Sposoby  postępowania  z  wytwarzanymi  odpadami,  w  tym  warunki ich magazynowania 

Powstające w trakcie  eksploatacji  odpady  magazynowane  będą  selektywnie  w  zależności 
od rodzaju, w zamykanych pojemnikach, zbiornikach, kontenerach, beczkach, big-bagach, ustawionych 
w wyznaczonym miejscu w magazynie  odpadów (obok hali technologicznej). 

Pojemniki z odpadami przechowywane będą w sposób zabezpieczający przed 
przedostawaniem się  do  gleby  i  wód  podziemnych  oraz  na  tereny  sąsiednie np. poprzez rozpylenie 
i rozwiewanie. Odpady nie będą stwarzały zagrożenia dla środowiska naturalnego. Po zebraniu 
odpowiedniej partii transportowej przekazywane będą podmiotom zewnętrznym posiadającym 
wymagane prawem stosowne zezwolenia w celu odzysku lub unieszkodliwienia. 

 Magazynowanie i dalsze zagospodarowanie wytwarzanych odpadów będzie prowadzone z 
zachowaniem następujących zasad: 
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− odpady magazynowane będą na terenie, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, 
− odpady magazynowane będą selektywnie, 
− odpady magazynowane będą czasowo, tj. do momentu zebrania partii transportowej, nie dłużej 

jednak niż przez okres 1 roku, 
− miejsca  magazynowania  odpadów  będą  oznakowane  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób 

postronnych i zwierząt, 
− wytworzone odpady przekazywane będą jedynie podmiotom, posiadającym wymagane prawem 

zezwolenia na gospodarowanie odpadami. 
 

Miejsce i sposób magazynowania wytworzonych odpadów opisano w Tabeli nr 46 zamieszczonej 
poniżej, natomiast ich lokalizację na terenie zakładu przedstawia Ilustracja nr 11. 
 

Ilustracja nr 11. Miejsca magazynowania odpadów wytwarzanych. 
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Tabela nr 46. Miejsca i sposoby magazynowania odpadów oraz sposoby dalszego ich 
zagospodarowania. 

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Miejsce i sposób magazynowania oraz sposób 
dalszego zagospodarowania odpadu 

1. 

Mineralne oleje 
hydrauliczne 

niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

13 01 10* 

Oleje przepracowane zbierane będą selektywnie w 
szczelnych, oznakowanych pojemnikach wykonanych z 

metalu lub z tworzywa sztucznego, ustawionych na 
utwardzonym, szczelnym podłożu, w miejscu ich 

powstania. Następnie odpady zostaną 
zewidencjonowane i magazynowane będą w 

wyznaczonym miejscu, w magazynie odpadów, po 
zebraniu partii transportowej zostaną przekazane 

podmiotom zewnętrznym posiadającym wymagane 
prawem zezwolenia, z którymi zakład będzie miał 
podpisaną umowę. Odpady te poddane zostaną 

odzyskowi, a w przypadku braku takiej możliwości 
zostaną unieszkodliwione zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami opisaną w ustawie o 
odpadach oraz zasadami wynikającymi z 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 
października 2015 r. w sprawie szczegółowego 

postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. 2015 poz. 
1694). 

2. 

Mineralne oleje 
silnikowe, przekładniowe 

i smarowe 
niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

13 02 05* 

3. 
Syntetyczne oleje 

silnikowe, przekładniowe 
i smarowe 

13 02 06* 

4. Opakowania z papieru i 
tektury 15 01 01 

Odpady opakowaniowe zbierane będą selektywnie, w 
zamykanych, oznakowanych pojemnikach 

ustanawianych w wybranych miejscach na terenie 
zakładu. Po napełnieniu pojemników i 

zewidencjonowaniu będą magazynowane w 
wyznaczonym miejscu w magazynie odpadów. Po 

zebraniu partii transportowej, odpady zostaną 
przekazane podmiotom zewnętrznym posiadającym 

wymagane prawem zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów, z którymi zakład będzie miał podpisaną 

umową.  5. Opakowania z tworzyw 
sztucznych 15 01 02 

6. 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

15 01 10* 

Opakowania te zbierane będą selektywnie w zależności 
od gabarytów - w szczelnych, oznakowanych 

zamykanych pojemnikach ustawionych na szczelnym 
podłożu w wyznaczonych miejscu, w magazynie 

odpadów. Po napełnieniu pojemników i 
zewidencjonowaniu zostaną magazynowane w 

wyznaczonym miejscu,  w magazynie odpadów. Po 
zebraniu partii transportowej, odpady zostaną 

przekazane podmiotom zewnętrznym posiadającym 
wymagane prawem zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów, z którymi zakład będzie miał podpisaną 

umową. 
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7. 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne (w tym filtry 

olejowe nieujęte w 
innych grupach), tkaniny 

do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne 
zanieczyszczone 

substancjami 
niebezpiecznymi 

15 02 02* 

Odpady gromadzone będą selektywnie w zamykanych, 
oznakowanych pojemnikach lub workach z tworzywa 
sztucznego, ustawionych na utwardzonym, szczelnym 

podłożu w wyznaczonych miejscu, w magazynie 
odpadów. Po napełnieniu pojemników i 

zewidencjonowaniu będą magazynowane w 
wyznaczonym miejscu na terenie zakładu. Po zebraniu 

partii transportowej, odpady zostaną przekazane 
podmiotom zewnętrznym posiadającym wymagane 
prawem zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z 

którymi zakład będzie miał podpisaną umową. 

8. 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż 
wymienione w 15 02 02 

15 02 03 

Odpady zbierane będą selektywnie w zamykanych, 
oznakowanych pojemnikach lub workach z tworzywa 
sztucznego, ustawionych na utwardzonym, szczelnym 

podłożu w wyznaczonym miejscu, w magazynie 
odpadów. Po napełnieniu pojemników i 

zewidencjonowaniu będą magazynowane w 
wyznaczonym miejscu na terenie zakładu. Po zebraniu 

partii transportowej, odpady zostaną przekazane 
podmiotom zewnętrznym posiadającym wymagane 
prawem zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z 

którymi zakład będzie miał podpisaną umową.  

9. Zużyte opony 16 01 03 

Odpady te zbierane będą selektywnie w 
oznakowanych zamykanych pojemnikach 

umieszczonych w oznakowanym miejsc, w magazynie 
odpadów. Po zebraniu odpowiedniej partii odpady 

zostaną przekazane podmiotom zewnętrznym 
posiadającym wymagane prawem zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów, z którymi zakład będzie miał 
podpisaną umową. Odpady te poddane zostaną 

odzyskowi, a w przypadku braku takiej możliwości 
zostaną unieszkodliwione zgodnie z hierarchią. 

10. Baterie i akumulatory 
ołowiowe 16 06 01* 

Odpady te gromadzone będą selektywnie w 
oznakowanych zamykanych pojemnikach a następnie 

magazynowane w wyznaczonym miejscu, w magazynie 
odpadów. Po zebraniu odpowiedniej partii odpady 

zostaną przekazane podmiotom zewnętrznym 
posiadającym wymagane prawem zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów, z którymi zakład będzie miał 
podpisaną umową. Odpady te poddane zostaną 

odzyskowi, a w przypadku braku takiej możliwości 
zostaną unieszkodliwione zgodnie z hierarchią . 
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11. 

Okładziny piecowe i 
materiały ogniotrwałe z 

procesów 
niemetalurgicznych 

zawierające substancje 
niebezpieczne 

16 11 05* 

Odpady te magazynowane będą selektywnie w 
zamykanych oznakowanych kontenerach, 

umieszczonych na utwardzonym terenie w 
wyznaczonym miejscu, w magazynie odpadów. Po 

zebraniu odpowiedniej partii odpady zostaną 
przekazane podmiotom zewnętrznym posiadającym 

wymagane prawem zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów, z którymi zakład będzie miał podpisaną 

umową. 

12. 
Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 
remontów 

17 01 01 

Odpady magazynowane będą selektywnie, w 
kontenerach, big- bagach na utwardzonym podłożu w 

wyznaczonym miejsc, w magazynie odpadów. Po 
zebraniu odpowiedniej partii odpady zostaną 

przekazane podmiotom zewnętrznym posiadającym 
wymagane prawem zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów, z którymi zakład będzie miał podpisaną 

umową lub też osobą fizycznym zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 

listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, 
które posiadacz odpadów może przekazywać osobom 

fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym 
przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich 

odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93). Odpady te poddane 
zostaną odzyskowi, a w przypadku braku takiej 
możliwości zostaną unieszkodliwione zgodnie z 

hierarchią. 

13. Żelazo i stal 17 04 05 

14. 
Odpady stałe z 

oczyszczania gazów 
odlotowych 

19 01 07* 

Odpady magazynowane są selektywnie, w szczelnych, 
oznakowanych pojemnikach (np. beczkach), 

ustawionych na utwardzonym, szczelnym podłożu w 
wyznaczonym miejscu  w magazynie odpadów. Odpady 
te przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu 
unieszkodliwienia (np. zestalenia) oraz posiadającym 

składowiska odpadów niebezpiecznych. 

15. 
Żużle i popioły 

paleniskowe zawierające 
substancje niebezpieczne 

19 01 11* 

Odpady usuwane są z dolnej komory paleniskowej 
pieca za pomocą specjalnie skonstruowanego 

urządzenia wypychającego do leja zakończonego 
ruchomą zasuwą, a następnie do komory, na której 
spodzie zamontowany będzie podajnik ślimakowy, 

transportujący popiół do kontenera. Magazynowane są 
w pojemnikach/kontenerach na utwardzonym, 

szczelnym podłożu na zewnątrz hali technologicznej (z 
tyłu), pod zadaszeniem. Odpady te poddawane są 

badaniom laboratoryjnym, a następnie przekazywane 
są uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia 

np. na składowisku odpadów. 
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16. 
Żużle i popioły 

paleniskowe inne niż 
wymienione w 19 01 11 

19 01 12 

Odpady usuwane są z dolnej komory paleniskowej 
pieca za pomocą specjalnie skonstruowanego 

urządzenia wypychającego do leja zakończonego 
ruchomą zasuwą, a następnie do komory, na której 
spodzie zamontowany będzie podajnik ślimakowy, 

transportujący popiół do kontenera. Magazynowane są 
w pojemnikach/kontenerach na utwardzonym, 

szczelnym podłożu na zewnątrz hali technologicznej (z 
tyłu), pod zadaszeniem. Odpady te poddawane są 

badaniom laboratoryjnym, a następnie przekazywane 
są uprawnionym podmiotom w celu dalszego ich 

odzysku. 

17. Pyły z kotłów zawierające 
substancje niebezpieczne 19 01 15* 

Odpady z uwagi na właściwości lotne i ich skład 
chemiczny będą pakowane do zamkniętych 

pojemników/beczek z tworzyw sztucznych, a następnie 
magazynowane w specjalnym kontenerze, w 

magazynie odpadów. Kontener będzie systematycznie 
przekazywany do odbioru firmom zewnętrznym 

posiadającym stosowne uprawnienia. 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wymagań 

dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742), odpady magazynowane będą w miejscach o 
pojemności magazynowania odpadów dostosowanej do masy odpadów wytwarzanych w instalacji.  

Magazynowanie prowadzone będzie w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i 
fizycznych odpadów, z wykorzystaniem pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, w sposób 
zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego celu miejsce, w tym poza 
przeznaczone do tego celu pojemniki, kontenery oraz zbiorniki. Równocześnie, zgodnie z zapisami ww. 
rozporządzenia w przypadku odpadów niebezpiecznych minimalizację wpływu czynników 
atmosferycznych osiągnie się przez zastosowanie szczelnych pojemników, kontenerów lub zbiorników 
(odpady te nie będą gromadzone luzem) i dzięki temu wyeliminuje się oddziaływanie czynników 
atmosferycznych, które mogłyby spowodować negatywny wpływ magazynowanych odpadów na 
środowisko lub życie i zdrowie ludzi, w szczególności zmieniać właściwości chemiczne i fizyczne 
odpadów oraz powodować powstanie uciążliwości zapachowych. 

Magazynowanie odpadów wytwarzanych w wyniku funkcjonowania Przedsięwzięcia 
prowadzone będzie w specjalnie wyznaczonych obiektach magazynowych (magazynie odpadów  i 
zadaszonej wiacie zlokalizowanej z tyłu hali technologicznej), które zostały wydzielone i przeznaczone 
do magazynowania odpadów oddzielnie od magazynowanych substancji lub przedmiotów 
niebędących odpadami.  

Lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu magazynowania odpadów będzie 
oznakowana w sposób widoczny, zgodnie z ww. rozporządzeniem.  

Wszystkie miejsca magazynowania charakteryzować się będą odpowiednim wyposażeniem 
technicznym, będą dostosowane do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów.  

Miejsca magazynowania będą zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, 
rozprzestrzenianiem się odpadów na tereny sąsiednie i przed ich przedostawaniem się do środowiska. 
Na każdym z opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków do magazynowania 
odpadów niebezpiecznych o pojemności powyżej 5 l umieszczona będzie etykieta. 
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17.2.4.2. Sposoby ograniczania ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko 
wytwarzanych odpadów 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o odpadach, wytwórca odpadów jest zobowiązany do 
stosowania takich sposobów produkcji, form usług oraz surowców i materiałów, aby zapobiegać 
powstawaniu odpadów bądź też utrzymywać ich ilość na możliwie najniższym poziomie, ograniczać 
negatywne oddziaływanie na środowisko, zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.  

Mając na uwadze zarówno obowiązek ustawowy, jak i względy ekonomiczne związane z 
wysokimi kosztami dotyczącymi unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, racjonalnym wydaje 
się być dążenie do prowadzenia procesów technologicznych w sposób zapewniający maksymalne 
ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzenie zmian innowacyjnych 
wprowadzających technologie małoodpadowe.  

Wysoki standard techniczny i technologiczny instalacji eksploatowanej w wariancie 
proponowanym przez Inwestora, zastosowana automatyka, wizualizacja procesu termicznego 
przekształcania odpadów, niezawodne urządzenia oraz fachowość pracowników są gwarancją, że na 
etapie funkcjonowania Przedsięwzięcia powstanie minimalna ilość odpadów.  

Ilość odpadów powstających wskutek prowadzonych napraw i remontów i urządzeń 
technicznych jest uwarunkowana chwilowym zapotrzebowaniem na te procesy, na co Inwestor nie ma 
wpływu. Jednak przyjęty sposób postępowania z tymi odpadami nie wpłynie negatywnie na 
środowisko. 

W miarę posiadanych możliwości, ustawowy obowiązek ograniczania ilości wytwarzanych 
odpadów realizowany będzie w ramach podjętych kroków organizacyjno – technicznych, wśród 
których do najważniejszych należą:  
− baterie i akumulatory ołowiowe dla pojazdów zakupywane będą również wyłącznie wysokiej 

jakości. Pracownicy będą odpowiedzialni za prawidłowe ich użytkowanie, co ma bezpośredni 
wpływ na wydłużenie okresu ich eksploatacji,  

− wszystkie wytwarzane odpady będą sukcesywnie gromadzone i magazynowane w sposób, który 
całkowicie zabezpiecza środowisko przed niekontrolowanym zanieczyszczeniem. Pracownicy 
zatrudnieni w zakładzie odzysku energii z odpadów będą dysponować stosownym przeszkoleniem 
i doświadczeniem, co gwarantuje prawidłowe postępowanie z wytwarzanymi w procesie 
odpadami. 

Na etapie eksploatacji planowanego Przedsięwzięcia zapobieganie negatywnemu 
oddziaływaniu odpadów na środowisko będzie realizowane poprzez:  
− selektywną zbiórkę odpadów,  
− selektywne magazynowanie do czasu ich zagospodarowania bądź unieszkodliwiania,  
− prawidłowy sposób tymczasowego magazynowania odpadów,  
− usuwanie odpadów z miejsc ich powstawania,  
− unieszkodliwianie odpadów w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę 

środowiska, 
− żużle   i   popioły   paleniskowe   jako   pozostałości   po   termicznym   przekształcaniu   zgodnie z 

obowiązującym rozporządzaniem Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań 
dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz.U. z 2016 r. poz. 
108) posiadające właściwości odpadu niebezpiecznego, przekazywane zostaną do 
unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych. 

 
 
 
17.2.4.3 Odpady przewidziane do przetwarzania w instalacji 
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Na etapie eksploatacji planowanego Przedsięwzięcia przetwarzane będą odpady inne niż 
niebezpieczne i niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, z jednoczesnym odzyskiem 
energii. Odpady przewidziane do przetwarzania sklasyfikowane zostały zgodnie z obowiązującym 
rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 
r., poz. 10). 

Odpady przetwarzane będą, w zależności od rodzaju, następującymi metodami: 
1. R1 – wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, zgodnie z 

Załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach,  
2. D10 – przekształcanie termiczne na lądzie, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do ustawy o odpadach.  

Proces technologiczny prowadzony w instalacji do termicznego przekształcania odpadów 
będzie zasadniczo taki sam dla procesu odzysku R1 i unieszkodliwiania D10. Procesy różnią się jedynie 
wsadem przygotowanym do załadunku. Temperatura w komorze dopalania będzie utrzymywana 
powyżej 1100 °C, niezależnie od rodzaju prowadzonego procesu. Dla każdego z ww. procesów 
oddzielnie określono dopuszczone rodzaje i ilości odpadów, stanowiące wsad dla danego procesu.  
 
Rodzaje odpadów poddawane przetworzeniu metodą R1 zawiera Tabela nr 47. 
 
Tabela nr 47. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie R1 
 

L.p. Rodzaje odpadów Kod 
odpadów 

Ilość odpadów w 
Mg/rok 

1. Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 
wyłączeniem 18 01 03) 

18 01 01 3 400,0 

2. Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 18 01 04 3 400,0 
3. Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne 
18 01 06* 3 400,0 

4. Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 
wymienione w 18 01 06 

18 01 07 3 400,0 

5. Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 
wyłączeniem 18 02 02) 

18 02 01  3 400,0 

6. Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 18 02 03 3 400,0 
7. Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 02 05 
18 02 06 3 400,0 

8. Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z 
odpadów innych niż niebezpieczne 

19 02 03 3 400,0 

9. Zużyty węgiel aktywny 19 09 04 3 400,0 
10. Inne niewymienione odpady 19 09 99 3 400,0 
11. Odpady palne (paliwo alternatywne) 19 12 10 3 400,0 
12. Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje 
niebezpieczne 

19 12 12 3 400,0 

13. 19 80 01 20 20 01 20 01 01 Odpady komunalne łącznie z 
frakcjami gromadzonymi selektywnie Papier i tektura Odpady 
komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z 
wyłączeniem 15 01) Odpady z unieszkodliwiania odpadów 
medycznych i weterynaryjnych nieujęte w innych podgrupach 
Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i 
weterynaryjnych 

19 80 01 3 400,0 
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14. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08 3 400,0 
 
Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie D 10 stanowi Tabela nr 48. 
 
Tabela nr 48 Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie D10 

L.p. Rodzaje odpadów Kod 
odpadów 

Ilość odpadów 
w Mg/rok 

1. Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty 
służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) 

18 01 02* 3 400,0 

2. Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 
chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do 
przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub 
co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że 
wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane 
pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 
18 01 82 

18 01 03* 3 400,0 

3. Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 18 01 08* 3 400,0 
4. Leki inne niż wymienione w 18 01 08 18 01 09 3 400,0 
5. Odpady amalgamatu dentystycznego 18 01 10* 3 400,0 
6. Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach 

działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych 
18 01 80* 3 400,0 

7. Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach 
działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80 

18 01 81 3 400,0 

8. Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych 18 01 82* 3 400,0 
9. Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do 
przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub 
co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że 
wywołują choroby u ludzi i zwierząt 

18 02 02* 3 400,0 

10. Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 
substancje niebezpieczne 

18 02 05* 3 400,0 

11. Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 18 02 07* 3 400,0 
12. Leki inne niż wymienione w 18 02 07 18 02 08 3 400,0 

Łączna ilość wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania w ciągu roku nie przekroczy   
3 400,0 Mg. 
 

Instalacja do termicznego przekształcania odpadów zrealizowana w ramach planowanego 
Przedsięwzięcia będzie posiadać wydajność maksymalną 400 kg/h, co przy zakładanym czasie pracy 
8500 h/rok pozwoli na przetworzenie rocznie 3 400 Mg odpadów innych niż niebezpieczne i 
niebezpiecznych w tym medycznych i weterynaryjnych.  Przetwarzane  odpady  posiadać  będą  
kaloryczność ok. 23 MJ/kg. 
 
17.2.4.4 Sposób postępowania z przyjmowanymi odpadami, w tym warunki ich magazynowania 

Odpady dostarczone będą do przetwarzania własnym specjalistycznym transportem lub przez 
dostawców zewnętrznych. Transport odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie zgodnie z 
wymaganiami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 756).  Pojazdy  przewożące  odpady  niebezpieczne  będą  odpowiednio  
przystosowane,  wyposażone i oznakowane zgodnie z umową europejską dotyczącą 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzoną w Genewie 
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dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. poz. 641), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich 
wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób, w zakresie 
dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych. 

Dostarczone odpady przed wjazdem na teren instalacji poddawane są wstępnej kontroli 
mającej na celu sprawdzenie zgodności przyjmowanych odpadów z danym zawartymi w kartach 
przekazania odpadu. Następnie  pojazdy  wraz  z odpadami  będą  ważone  na  wadze  i  kierowane  do  
wyładunku.  Zgodnie z wymaganiami Dokumentu Referencyjnego (BREF) dla najlepszych dostępnych 
technik dotyczących spalania odpadów na wjeździe do instalacji zamontowany będzie detektor 
promieniotwórczy w celu sprawdzenia zawartości źródeł promieniotwórczych lub skażonych substancji 
w odpadach medycznych.  

Rozładunek odpadów odbywać się będzie w sposób ręczny przez przeszkolonych pracowników 
zakładu wyposażonych w środki ochrony indywidualnej. 
 
Charakterystyka dostarczanych odpadów  

Do przetwarzania dostarczane będą odpady medyczne i weterynaryjne zapakowane w 
szczelnie zamknięte worki polietylenowe jednorazowego użytku, umieszczone w specjalnych 
kontenerach. Odpady w zależności od rodzaju znajdować się będą w odpowiednim kolorze worka: 
− czerwony – odpady zakaźne,  
− żółty – odpady specjalne bądź niebezpieczne,  
− inny niż czerwony i żółty np. zielony, niebieski – odpady pozostałe.  

Odpady sortowane są w poszczególne worki i opakowania w miejscu ich powstawania, a więc 
na terenach jednostek opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej. Każda partia dostarczanych odpadów 
będzie odpowiednio ewidencjonowana oraz ważona po wjeździe na teren zakładu. 
 
Magazynowanie odpadów 

Odpady zakaźne medyczne i weterynaryjne kierowane będą do magazynu chłodni 
zlokalizowanej w tym samym budynku co hala technologiczna lub do mobilnej chłodni kontenerowej.  

Magazyn chłodnia posiadać będzie niezależne wejście, odpowiednio zabezpieczone przed 
dostępem osób nieupoważnionych, a także owadów, gryzoni i innych zwierząt. Ściany i podłogi 
wykonane będą z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dokładną dezynfekcję. 
Magazyn chłodnia posiadać będzie dostęp do bieżącej wody i wyposażony zostanie w zbiornik 
bezodpływowy na ewentualne odcieki z odpadów oraz ścieki wytwarzane w wyniku mycia powierzchni 
magazynu. 

Odpady inne niż zakaźne medyczne i weterynaryjne kierowane będą do magazynu odpadów 
przylegającego bezpośrednio do hali technologicznej ITPO. Ściany i podłogi w magazynie wykonane 
będą z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dokładną i szybką dezynfekcję. 
Magazyn wyposażony zostanie w system ujmowania ewentualnych odcieków kierowanych do 
zbiorników lub zbiornika bezodpływowego – wspólnego z magazynem chłodnią, każdy o pojemności 
ok 10 m3, gromadzącego również ścieki wytwarzane w wyniku mycia powierzchni magazynu. 

Odpady o konsystencji ciekłej magazynowane będą w magazynie odpadów przylegającego 
bezpośrednio do hali technologicznej ITPO, w szczelnych, zamkniętych, oznakowanych zbiornikach 
metalowych lub z tworzyw sztucznych.  
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie 
wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1819) miejsce magazynowania odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz odpadów powstałych w 
wyniku procesu D10 służy wyłącznie magazynowaniu odpadów, ma niezależne wejście, gwarantujące 
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swobodne przemieszczanie pojemników z odpadami do magazynu i z magazynu, posiada 
zabezpieczenia techniczne przed rozprzestrzenianiem się magazynowanych odpadów, w tym   
ewentualnych   odcieków,   a   w   szczególności   uszczelnione i nieprzepuszczalne podłoże z systemem 
do gromadzenia ewentualnych odcieków, o pojemności odpowiedniej w celu zapewnienia możliwości 
badania i oczyszczania odcieków przed ich odprowadzeniem. Jest również zabezpieczone przed 
dostępem osób nieupoważnionych oraz przed dostępem zwierząt, w tym owadów, gryzoni i ptaków.  
Miejsce magazynowe posiada utwardzone dojazdy lub dojścia do transportu odpadów, ma 
zapewnioną temperaturę umożliwiającą bezpieczne dla ludzi i środowiska magazynowanie odpadów. 
Czas magazynowania odpadów zakaźnych nie może przekraczać 48 godzin w temperaturze do 10°C.  

W przypadku awarii dopuszcza się magazynowanie odpadów w temperaturze do 10°C, tak 
długo, jak pozwalają na to ich właściwości oraz warunki, w jakich są przechowywane, ale nie dłużej niż 
30 dni od dnia wystąpienia awarii spalarni odpadów. W przypadku awarii spalarni zakazuje się 
przyjmowania następnych partii odpadów zakaźnych do spalania, aż do czasu usunięcia awarii.  

Przy magazynie odpadów zakaźnych zapewni się umywalkę z baterią bezdotykową, z bieżącą 
zimną i ciepłą wodą, zainstalowaną w sposób umożliwiający co najmniej umycie rąk bezpośrednio po 
wyjściu z magazynu, wyposażoną w dozowniki z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki 
jednorazowego użytku, a także wydzielone odrębne miejsca do przechowywania czystych oraz 
zbierania brudnych ochraniaczy dla osób przebywających w  magazynie.   

Miejsce magazynowania zrealizowane w ramach planowanego Przedsięwzięcia będzie 
spełniało ww. wymagania. 

Miejsce magazynowania odpadów innych niż zakaźne (magazyn odpadów) oraz odpadów 
powstałych w wyniku procesu D10, będą zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych i 
posiadać będą uszczelnione i nieprzepuszczalne podłoże z systemem do gromadzenia ewentualnych 
odcieków, o pojemności zapewniającej możliwość badania i oczyszczania odcieków przed ich 
odprowadzeniem, a także zadaszenie.  

Miejsce  magazynowania  odpadów,  w  tym  odpadów  powstałych w wyniku procesu D10, 
utrzymywane będzie na bieżąco w porządku i czystości, a urządzenia i pomieszczenia na odpady 
zakaźne dodatkowo dezynfekuje się i myje według opracowanych procedur utrzymania czystości, tak 
aby nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. 

Miejsca magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania przedstawia 
Ilustracja nr 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustracja nr 12. Miejsca magazynowania odpadów przewidzianych do przetworzenia. 
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wymagań 
dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742) odpady magazynowane będą w miejscach o 
pojemności magazynowania dostosowanej do masy odpadów przyjmowanych do  przetwarzania.  

Magazynowanie prowadzone będzie w sposób: 
− dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, z wykorzystaniem pojemników, 

kontenerów, zbiorników lub worków, w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów 
poza przeznaczone do tego celu miejsce, w tym poza przeznaczone do tego celu pojemniki, 
kontenery lub zbiorniki. 
Równocześnie, zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia w przypadku odpadów niebezpiecznych 

minimalizację wpływu czynników atmosferycznych osiągnie się przez zastosowanie szczelnych 
pojemników, kontenerów lub zbiorników (odpady te nie będą gromadzone luzem) i dzięki temu 
wyeliminuje się oddziaływanie czynników atmosferycznych, które może spowodować negatywny 
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wpływ magazynowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi, w szczególności zmieniać 
właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz powodować powstanie uciążliwości zapachowych. 

Wszystkie miejsca magazynowania charakteryzować się będą odpowiednim wyposażeniem 
technicznym, będą dostosowane do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów. Omawiane 
miejsca magazynowania są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, rozprzestrzenianiem się 
odpadów na tereny sąsiednie i przed ich przedostawaniem się do środowiska. Na każdym z opakowań, 
pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków do magazynowania odpadów niebezpiecznych o 
pojemności powyżej 5 l umieszczona będzie etykieta. 

Wskazuje się również, że planowane przedsięwzięcie spełniać będzie zalecenia rozporządzenia 
Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne 
miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.  U.  z  2020  r.,  
poz.  296). 

 
17.2.5 Wpływ na środowisko danych technologii 

Spośród rozważanych technologii piec obrotowy jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku 
spalania odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych i weterynaryjnych, ze względu na 
osiąganą wysoką temperaturę spalania (powyżej 1100 °C) oraz długi czas przebywania spalin w tych 
warunkach. 

Przedstawiona w wariancie alternatywnym możliwość zastosowania komory pirolitycznej 
wiązałaby się ze znacznym zwiększeniem mocy cieplnej, co skutkowałoby zwiększonymi kosztami 
inwestycyjnymi oraz wiązałaby się z wytwarzaniem odpadu w postaci karbonizatu. 

Instalacja będzie składać się z nowych, sprawnych technicznie urządzeń, co zapewni właściwy 
przebieg procesu technologicznego. Przełożeniem takich rozwiązań będzie także sprawne działanie 
układu oczyszczania gazów odlotowych. Układ ten w tego typu instalacji odgrywa kluczową rolę ze 
względu na ograniczanie emisji zanieczyszczeń do środowiska. 
 
17.2.6 Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze 

Teren przeznaczony pod realizację Przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze 
przeznaczonym w MPZP pod zabudowania produkcyjno-usługowe, a najbliższe tereny to tereny 
niezagospodarowane oraz hala laboratoryjna. 

Ze względu na lokalizację Przedsięwzięcia z dala od obszarów o znacznych walorach 
przyrodniczych oraz od siedzib ludzkich i siedlisk przyrodniczych, etap eksploatacji planowanego 
Przedsięwzięcia nie będzie w sposób istotny oddziaływać negatywnie 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 
projektowanego Przedsięwzięcia na powietrze oraz klimat akustyczny (czyli potencjalnie zakresy, w 
których możliwe jest największe oddziaływanie Inwestycji pośrednio lub bezpośrednio na organizmy 
żywe), dotrzymane zostaną rygorystyczne normy dopuszczalnej emisji do powietrza oraz poziomu 
hałasu.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy oddziaływania na powietrze stwierdza się, iż nie będzie 
ono stanowiło istotnego wpływu na stan zdrowia i życia okolicznych mieszkańców oraz przebywających 
pracowników na terenie zakładu. 

Ważnym oddziaływaniem będzie zmiana zagospodarowania terenu. Teren z obecnie 
niezagospodarowanego, pokrytego trawami, zostanie utwardzony i uszczelniony. Biorąc jednak pod 
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uwagę  niewielką  powierzchnię  zabudowy  oraz  brak  form  ochrony  przyrody  na  tym  terenie,  a  
także w najbliższym otoczeniu działek, można stwierdzić, że Przedsięwzięcie nie będzie znacząco 
negatywnie oddziaływać na zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze. 

Odpady dostarczane do przetwarzania magazynowane będą w szczelnych pojemnikach i 
kontenerach. Zabezpieczenia  te  pozwolą   na   uniknięcie   dostępu   zwierząt.   Teren   Instalacji   będzie   
ogrodzony, co uniemożliwi również dostęp osób postronnych. 

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, eksploatacja planowanego Przedsięwzięcia nie będzie 
w sposób istotny oddziaływać negatywnie na ludzi, zwierzęta, rośliny i grzyby. 
 
17.2.7. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

Problem oddziaływania pól elektromagnetycznych nie będzie występować dla omawianego 
terenu planowanego Przedsięwzięcia, z uwagi na brak zlokalizowania tam urządzeń i linii przesyłowych 
powodujących powstawanie znaczącego promieniowania elektromagnetycznego. 
 
17.2.8. Oddziaływanie drgań 

Na terenie zakładu pracować będą wentylatory oraz sprężarki mogące być potencjalnym 
źródłem niechcianych drgań. W celu zmniejszenia możliwości ich powstawania, 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. 
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 20 km/h, co również pozytywnie wpływa na minimalizację 
występowania drgań.  

W związku z powyższym nie przewiduje się znaczącego oddziaływania drań na środowisko. 
 

17.2.9. 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 

Planowane Przedsięwzięcie nie będzie znajdować się na terenach podlegających ochronie na 
podstawie ustawy o ochronie przyrody. W granicach Przedsięwzięcia brak jest również pomników 
przyrody i innych obiektów przyrodniczych, dla których Inwestycja mogłaby stwarzać zagrożenie. 
Najbliżej położone obszary chronione to specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Czerwony Bór” 
PLH200018, położony około 7,40 km w kierunku zachodnim.  

Eksploatacja Przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez Inwestora, ze względu na 
znaczną odległość dzielącą obszar Przedsięwzięcia od granic obszaru Natura 2000, nie spowoduje 
ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania na przedmiot ochrony tego obszaru. 

Planowane Przedsięwzięcie nie jest położone również w granicach korytarzy ekologicznych.   
 
17.2.10. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi 

Planowane Przedsięwzięcie realizowane jest poza terenami zagrożonymi ruchami mas ziemi. 
W związku z powyższym, oceniając oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów 
masowych ziemi, należy stwierdzić, że będzie to oddziaływanie nieznaczące. 
 
17.2.11. Wpływ na środowisko gruntowo-wodne 
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Cała linia technologiczna oraz urządzenia pomocnicze posadowione będą w zamkniętej hali 
technologicznej, odpady przyjmowane do przetwarzania magazynowane będą w zamykanych 
magazynach, a odpady wytwarzane w zamykanym magazynie i w zadaszonej wiacie za halą 
technologiczną. Zarówno budynek hali technologicznej jak i miejsca magazynowania odpadów, 
wyposażone będą w szczelne posadzki, a wszelkie ewentualne rozszczelnienia, nieszczelności będą na 
bieżąco usuwane. Wyprofilowanie powierzchni posadzki hali, magazynie oraz wiaty zapewnią, że 
wszelkie rozlania, nieszczelności pojemników, nie spowodują przedostania się płynów poza teren 
magazynowania.  

Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe z instalacji, ścieki z myjki i odwodnienia posadzek, 
po podczyszczeniu, odprowadzane do sieci kanalizacyjnej.  

Ilość i jakość ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacji zewnętrznej będzie na bieżąco 
monitorowana. 

Eksploatacja Instalacji będzie wiązała się z wykorzystaniem, wytwarzaniem oraz 
przetwarzaniem substancji niebezpiecznych, które po przedostaniu się do gleby mogą spowodować 
pogorszenie jej jakości, skażenie. Inwestor jednak przewidział szereg zabezpieczeń techniczno-
organizacyjnych, procedur postępowania z substancjami niebezpiecznymi oraz działań, które zapewnią 
ochronę gleb na tym terenie. Są to nimi m. in. zastosowanie szczelnych posadzek w magazynach, hali 
technologicznej, zainstalowanie separatorów z odstojnikami, stosowanie się do wewnątrz 
zakładowych procedur postępowania z substancjami chemicznymi, postepowanie z substancjami 
chemicznymi zgodnie z ich kartą charakterystyki. 

Oddziaływanie na gleby może wystąpić w formie pośredniej przez emisję zanieczyszczeń do 
powietrza z instalacji oraz pojazdów silnikowych poruszających się po terenie zakładu i dalej opad pyłu 
i zanieczyszczeń na powierzchnię gleby. Jednak zakłada się, że przy zachowaniu rygorystycznych norm 
emisji i immisji dla projektowanej Inwestycji jej eksploatacja nie będzie negatywnie w sposób istotny 
oddziaływać na gleby. 

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.  

Dzięki takim rozwiązaniom zakład ogranicza oddziaływanie na środowisko gruntowe. 
 

17.2.12. Oddziaływanie na klimat i krajobraz 
Potencjalne oddziaływanie przedmiotowego Przedsięwzięcia na etapie jego eksploatacji na 

stan jakości powietrza, a tym samym na klimat, związane będzie z prowadzonym w instalacji procesem 
termicznego przekształcania odpadów i emisjami z tym związanymi. Dodatkowe źródło emisji 
niezorganizowanej stanowić będą pojazdy realizujące dostawy odpadów, materiałów eksploatacyjnych 
oraz odbierające odpady poprocesowe. Jednak jak wykazały przeprowadzone obliczenia emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, przy zastosowaniu rozwiązań technicznych i technologicznych 
przedstawionych w niniejszym Raporcie OOŚ dotrzymane zostaną rygorystyczne normy jakości 
powietrza. Zatem eksploatacja przedmiotowej Instalacji nie spowoduje zmian klimatu rejonu 
Inwestycji. 

Krajobraz ulegnie zmianie po rozpoczęciu eksploatacji Instalacji jednak jest to teren 
przeznaczony pod działalność zgodną z ustaleniami MPZP, czyli tereny  produkcyjno-usługowe. Tereny 
sąsiednie również są przeznaczone pod tereny produkcyjno-usługowe.  

Nie stwierdza się więc znaczącego negatywnego wpływu na krajobraz. 
 
 

 17.2.13. Oddziaływanie na dobra materialne 
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W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego Przedsięwzięcia nie ma dóbr materialnych w 
związku z czym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania w fazie eksploatacji. 

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

Z uwagi na położenie w znacznej odległości od obiektów objętych rejestrem lub ewidencją 
zabytków, oddziaływanie analizowanej Inwestycji na zabytki lub dobra kultury mogłoby jedynie 
nastąpić w sposób pośredni przez emisję zanieczyszczeń powietrza. Przewiduje się, że dotrzymanie 
ogólnych wymagań ochrony powietrza nie spowoduje pogorszenia ich ogólnego stanu, ani nie będzie 
miało wpływu bezpośredniego, gdyż z punktu widzenia ochrony atmosfery nie istnieją specjalne 
wymagania co do ochrony obiektów zabytkowych.  

Ocenia się zatem, iż funkcjonowanie Instalacji nie będzie wpływało negatywnie na zabytki i 
krajobraz kulturowy. 

 
17.2.15. Wzajemne oddziaływanie między elementami 

Oceniane w niniejszym Raporcie OOŚ Przedsięwzięcie nie powinno mieć bezpośredniego 
wpływu na oddziaływania pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska. Opis przewidywanych 
oddziaływań Inwestycji na komponenty środowiska został ujęty w opisie powyższych rozdziałów 
niniejszego Raportu OOŚ. 

Ewentualne oddziaływanie między elementami środowiska w wyniku funkcjonowania zakładu 
może nastąpić ze względu na: 
− emisję  zanieczyszczeń  pyłowych  do  powietrza  z  instalacji  oraz  ruch  samochodów  na  terenie 

zakładu, która  w sposób  pośredni mogłaby wpłynąć  na  jakość  gleb  na  skutek opadu  pyłu  na 
powierzchnię ziemi, 

− emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza z instalacji oraz ruch samochodów na 
terenie zakładu, która w sposób pośredni na skutek zanieczyszczenia powietrza mogłaby wpłynąć 
na stan klimatu, 

− emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz emisję hałasu z terenu zakładu, które w sposób pośredni 
mogłyby wpłynąć na organizmy żywe. 

Jednakże, jak wykazała analiza oddziaływania Przedsięwzięcia na powietrze oraz klimat 
akustyczny (czyli potencjalnie zakresy, w których możliwe jest największe oddziaływanie Inwestycji 
pośrednio  lub bezpośrednio  na  elementy  środowiska)  dotrzymane  zostaną  rygorystyczne  normy  
dopuszczalnej  emisji i immisji. 

Stwierdza się zatem, 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. 
  
17.3 Faza likwidacji  

Nie przewiduje się zakończenia eksploatacji dla planowanej Inwestycji przez najbliższe 
kilkadziesiąt lat. 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. 

W przypadku zaistnienia konieczności likwidacji obiektu, instalacji oddziaływanie 
przedsięwzięcia na tym etapie zbliżone będzie do oddziaływania na poszczególne komponenty 
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środowiska opisane w rozdziale dotyczący fazy realizacji Przedsięwzięcia rozdziale 17.1 niniejszego 
Raportu OOŚ.  

Etap likwidacji obejmować będzie w pierwszej kolejności termiczne przekształcenie wszystkich 
zmagazynowanych na terenie zakładu odpadów oraz przekazanie do zagospodarowania lub 
unieszkodliwienia pozostałych odpadów odbiorcom posiadającym stosowne uregulowania formalno-
prawne w zakresie gospodarowania odpadami, określone w ustawie o odpadach.  

W dalszym etapie, likwidacji zostaną poddane wszystkie urządzenia i maszyny, wcześniej 
dokładnie oczyszczone z resztek substancji niebezpiecznych (które to zostaną przekazane do 
unieszkodliwienia odbiorcom o stosownych uprawnieniach), wykorzystywane przy prowadzonej 
działalności.  

Następnie rozebrane zostaną wszystkie obiekty kubaturowe, drogi, place utwardzone.  
Przy prawidłowo prowadzonych pracach likwidacyjnych, pozostałe oddziaływania będą 
oddziaływaniami krótkotrwałymi i niewpływającymi ponadnormatywnie na stan środowiska 
naturalnego.  

W fazie likwidacji Przedsięwzięcia wytwarzane będą odpady pod względem składu podobne do 
odpadów powstających na etapie jego realizacji. W poniższej Tabeli nr 49 przedstawiono potencjalne 
rodzaje odpadów, które mogą zostać wytworzone na etapie likwidacji Przedsięwzięcia oraz 
oszacowano ich ilości. 

 
Tabela nr 49 Rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, które mogą zostać 
wytworzone na etapie likwidacji Przedsięwzięcia 

Lp. Rodzaj odpadu Kod 
odpadu 

Szacunkowa 
ilość odpadu 

[Mg] 

Odpady niebezpieczne 

1. Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

13 01 10* 0,1 

2. Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające 
związków chlorowcoorganicznych 

13 02 05* 0,2 

3. Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 07* 0,2 

4. 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo 

toksyczne i toksyczne) 
15 01 10* 0,4 

5. 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

15 02 02* 1 

Odpady inne niż niebezpieczne 
6. Odpady spawalnicze 12 01 13 0,05 
7. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 1 

8. Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 
i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 15 02 03 0,4 

9. Gruz ceglany 17 01 02 20 
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10. 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia niezawierające substancji 
niebezpiecznych 

17 01 07 10 

11. Aluminium 17 04 02 1 
12. Żelazo i stal 17 04 05 20 
13. Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11 1,5 

14. Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 1 

15. Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 06 04 2 

16. Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 08 02 10 

17. Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 17 09 04 10 

18. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 1 
 

Wyszczególnione w powyższej tabeli odpady mogą wystąpić w ilościach oszacowanych jak 
oznaczono w powyższej Tabeli. Jednakże należy zaznaczyć, iż część spośród nich może w rzeczywistości 
wystąpić w ilościach znacznie mniejszych. Wykonawca prac budowlanych (Inwestor lub podmiot 
wykonujący usługę) jest zobowiązany do przekazania powstających odpadów podmiotom 
posiadającym stosowne pozwolenia/zezwolenia na gospodarowanie odpadami. 

 
Etap likwidacji Instalacji, podobnie jak etap jej budowy, będzie miał tylko lokalny, krótkotrwały, 

nieznaczący wpływ na środowisko.  
Warto zwrócić uwagę, że zakończenie działalności gospodarczej przez Inwestora nie musi 

oznaczać likwidacji wszystkich obiektów znajdujących się na działkach, ponieważ na terenie tych 
działek wprowadzone zostały już elementy obce środowisku naturalnemu, to można je wykorzystać, 
odpowiednio przystosowując do innych celów przez zmianę profilu działalności gospodarczej 
Inwestora. 

 
18 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 budowanej Instalacji odzysku energii 
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). Obliczenia wielkości emisji 
pochodzącej z ruchu samochodów na terenie planowanej inwestycji wykonano z wykorzystaniem 
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modułu obliczeniowego „Samochody  v. EMEP/EEA”,   który   współpracuje z pakietem programu 
„OPERAT FB”. Moduł ten oparty jest o metodykę „EMEP/EEA 2018r. oraz Copert 5.3 z 2020r.”.  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 immisji 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. z 2014 r., poz. 112) dla pory dnia i pory nocy dla terenów zabudowy 
terenów chronionych pod względem akustycznym. 

Prognoza wytwarzania odpadów z Instalacji sporządzona została na podstawie danych 
projektowych uzyskanych od Inwestora, obliczeń własnych i dostępnych danych technologicznych dla 
Instalacji. 

Ilość wód opadowych lub roztopowych przewidywanych do wystąpienia na terenie 
przedsięwzięcia została określona według formuły Bogdanowicza – Stachy. Za pomocą „Kalkulatora dla 
projektanta” zamieszczonego na stronie https://rationalsewer.com/kalkulatordeszczu/ obliczono 
natężenie deszczu. Zapotrzebowanie na wodę na cele socjalne zostało określone na podstawie 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych 
norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., nr. 8, poz. 70) oraz danych otrzymanych od Inwestora.  

Zapotrzebowanie na wodę na cele technologiczne oraz ilość przewidywanych do wytworzenia 
ścieków przemysłowych określone zostały na podstawie danych otrzymanych od Inwestora, który 
posiada doświadczenie w prowadzeniu procesu termicznego przekształcania odpadów. 

Przy wykonywaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko bazowano na krajowych i unijnych 
przepisach prawnych związanych z najlepszą dostępną techniką dla procesu termicznego 
przekształcania odpadów. Ponadto wykorzystano przekazane od Inwestora materiały (takie jak lista 
odpadów planowana do przetwarzania, uzgodniony z projektantami plan zagospodarowania terenu),  
dostępną literaturę techniczną, informacje   technologiczne,   dokumenty   strategiczne,   materiały   
kartograficzne, informacje publiczne w zakresie przedmiotowym ze stron internetowych administracji 
oraz instytucji państwowych, korzystano także z doświadczenia wykonawców instalacji do 
przetwarzania odpadów. 

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. 
  
19 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 istnienie 
Przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska i emisji  

Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego Przedsięwzięcia na środowisko 
przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym Załącznik nr 14. 

W matrycy oddziaływań rozpatrywano oddziaływania korzystne i niekorzystne. Oszacowano 
potencjalne oddziaływania jako: 
L – lokalne, 
R – regionalne, 
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Z – oddziaływanie znaczące, 
NZ – oddziaływanie nieznaczne, 
NO – nieodwracalne, 
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 zaliczanego 
do I grupy Przedsięwzięć, tj. Przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
dla którego nałożony został obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
wynikającego z: 
− realizacji Przedsięwzięcia - tabela nr 1, 
− eksploatacji Przedsięwzięcia - tabela nr 2, 
− likwidacji Przedsięwzięcia - tabela nr 3. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wariantu zaproponowanego przez Inwestora 
stwierdzono, że planowane Przedsięwzięcie polegające na budowie instalacji do termicznego 
przekształcania odpadów 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 ulegnie dotychczasowy sposób zagospodarowania  terenu, ale teren Przedsięwzięcia znajduje 
się na terenach wyznaczonych w MPZP jako produkcyjno-usługowe. Oddziaływania niekorzystne 
związane z pracami budowlanymi, szczególnie związane z emisją hałasu do środowiska oraz wtórną 
emisją pyłu, czy emisją spalin z transportu będą krótkoterminowe. 
Realizacja planowanego Przedsięwzięcia przyczyni się do wzrostu zatrudnienia dzięki otwarciu nowego 
zakładu, a także   wpłynie   pozytywnie   na   polepszenie   sytuacji   w zakresie   prawidłowego   
gospodarowania odpadami medycznymi w regionie. 

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 ITPO, nie znajduje się na szlaku migracyjnym zwierząt 
więc nie będzie ingerował w jego ciągłość.  
 

20 Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy ochrony 
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz ciągłość łączących je korytarzy 
ekologicznych wraz z oceną ich skuteczności  
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20.1 Metody ochrony powietrza 
 
Etap realizacji: 
Na podstawie przeprowadzonej analizy uznano, że nie zachodzi konieczność wdrażania działań i 
zabezpieczeń mających na celu ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
 
Etap eksploatacji: 

Podczas normalnej pracy, główną emisją z analizowanej Instalacji będzie emisja pochodząca z 
termicznego przekształcania odpadów. Każda z linii instalacji wyposażona będzie w wielostopniowy 
system oczyszczania gazów odlotowych gwarantujący dotrzymanie standardów emisyjnych oraz 
zapewniający    minimalizację    wpływu    na    stan    powietrza    atmosferycznego,    składający    się z 
następujących etapów: 
− układ  schłodzenia  spalin  -  nawilżanie  powietrza  w  reaktorze  gazowym,  przez  co  szybciej 

zachodzi reakcja wiązania tzw. części kwaśnych, co tym samym znacznie obniża emisję HCl, HF, 
PCDD/PCDF, 

− układ  dozowania  sorbentu,  gdzie  następuje  wtrysk  sorbentu,  tj.  mieszaniny  pylistego  węgla 
aktywnego i wodorotlenku wapnia na skutek czego neutralizowane są kwaśne związki jak SO2, 
HCl i HF, 

− filtr tkaninowy, w którym spaliny zostają oczyszczone z części stałych, czyli pyłu. 
Dodatkowa emisja to emisja komunikacyjna, z której nie przewiduje się ekspansji 

zanieczyszczeń na znaczne odległości ze względu na fakt, iż zanieczyszczenia ze spalania paliw w 
pojazdach emitowane są na niewielkiej wysokości. 

Podczas pracy instalacji głównymi źródłami uciążliwości zapachowych (odorów) na terenie 
Inwestycji związanymi z eksploatacją Instalacji będzie transport i rozładunek odpadów w miejscu 
przyjęcia surowca.  W  celu  zapobieżenia  emisji  odorów  zastosowane  zostaną  odpowiednie  techniki  
i  sposoby postępowania i nie będzie dochodziło do emisji odorów na analizowanym terenie. 

 
20.2 Metody ochrony przed nadmiernym hałasem 

Do środków zapobiegawczych przed hałasem zaleca się: 
− stosowanie biernej ochrony przed hałasem poprzez wykorzystanie ścian budynku jako ekranów 

akustycznych dla źródeł hałasu, 
− stosowanie tłumików lub osłon akustycznych dla źródeł o dużej mocy akustycznej, 
− ograniczenie ruchu pojazdów ciężkich w godzinach nocnych, 
− właściwą  eksploatację  maszyn  i  urządzeń  poprzez  regularne  przeglądy  techniczne  i bieżące  

usuwanie usterek. 
 

20.3 Metody ochrony wód powierzchniowych i podziemnych 
Etap realizacji 

Zapobieganie i ograniczanie niekorzystnego wpływu Przedsięwzięcia na środowisko wodne 
może być skutecznie wdrożone lub zupełnie eliminowane poprzez zastosowanie się do opisanych 
poniżej środków zapobiegawczych. 

Prowadzenie prac budowlanych w fazie realizacji może powodować lokalne oddziaływania na 
wody gruntowe. Będą to jednak oddziaływania krótkotrwałe (spowodowane niektórymi etapami 
realizacji), nieciągłe (praca przerywana urządzeń), rozproszone (na terenie należącym do Inwestora) 
oraz odwracalne. W tej fazie należy zastosować się do założonego planu budowy oraz kultury robót 
budowlanych ograniczających wpływ na środowisko, takich jak: 
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− stosowanie sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym, 
− tankowanie maszyn budowlanych oraz naprawa sprzętu budowlanego poza terenem 

wykonywanych prac, 
− wszelkie oleje, smary i paliwa przechowywać w szczelnych pojemnikach, 
− niepozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych jakichkolwiek odpadów, w 

szczególności pojemników z odpadami niebezpiecznymi (paliwami, smarami, olejami itp), 
− ograniczenie czasu pracy maszyn na biegu jałowym, 
− właściwa organizacja pracy, niepowodująca zbędnej koncentracji prac, 
− umiejscowienie parkingów dla pojazdów oraz zaplecza na utwardzonym podłożu, 
− uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, 
− urządzenie terenów zielonych na obszarze niezagospodarowanym należącym do zakładu, 
− w  razie  potrzeby  zastosowanie  kompaktowych  urządzeń  sanitarnych  wyposażonych  w 

zbiorniki bezodpływowe. 
Na etapie budowy woda pobierana będzie z sieci miejskiej, nie będą  powstały ścieki 

przemysłowe. Takie rozwiązanie również należy do metod chroniących środowisko wodne. 
 
Etap eksploatacji 

W  przedstawionym  do  realizacji  Przedsięwzięciu  zastosowano  szereg  rozwiązań  
technicznych i zabezpieczeń ograniczających oddziaływanie instalacji  na  środowisko  wodne  w fazie  
jej  eksploatacji. Do działań mających na celu minimalizowanie lub zupełne ograniczenie oddziaływania 
na wody podziemne i powierzchniowe należą: 
− pobór wody na potrzeby planowanego Przedsięwzięcia z miejskiej sieci wodociągowej; 
− woda stosowana do celów technologicznych będzie w części krążyć w obiegach zamkniętych, co 

ograniczy jej zużycie; 
− okresowa wymiana wody technologicznej z układu zamkniętego odprowadzana będzie do 

kanalizacji miejskiej lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego i następnie ponownie 
wykorzystywana w instalacji. Ścieki nie będą odprowadzane do wód ani do ziemi; 

− para świeża otrzymana z kotłów odzysknicowych po przejściu przez turbinę będzie kondensowana 
i odgazowywana w celu powtórnego wykorzystania w obiegu zamkniętym, co ograniczy zużycie 
wody; 

− zakład zostanie wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, zabezpieczenia 
przeciwpożarowe, zabezpieczenia na wypadek awarii; 

− powierzchnie, na których odbywają się operacje z substancjami mogącymi zanieczyścić 
środowisko zostaną utwardzone i uszczelnione; 

− opracowany zostanie program utrzymania i inspekcji urządzeń i zbiorników; 
− pojazdy będą poruszać się po utwardzonych drogach i placach uzbrojonych w system kanalizacji 

deszczowej; 
− wszystkie wody opadowe z terenów utwardzonych i dachów będą odprowadzane do kanalizacji 

miejskiej, zgodnie z warunkami gestora sieci; 
− wszystkie ścieki powstałe na terenie zakładu odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej zgodnie 

z warunkami gestora sieci lub wykorzystywane na terenie zakładu; 
− teren Przedsięwzięcia będzie utrzymany w czystości, co zagwarantuje ograniczenie  

zanieczyszczeń spłukiwanych z wodami deszczowymi i roztopowymi z powierzchni utwardzonych. 
Projektowany zakład przy prawidłowej realizacji budowy oraz eksploatacji nie będzie stanowić 

zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych. 
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20.4 Metody ochrony gleb i ziemi 
Etap realizacji 

Jedyne oddziaływanie na gleby i ziemię przewidywane jest w fazie realizacji Inwestycji, podczas 
prowadzenia prac ziemnych i budowlano-montażowych. W fazie tej należy zastosować się do 
założonego planu budowy oraz kultury robót budowlanych ograniczających negatywny wpływ na 
środowisko podjętego Przedsięwzięcia. Środki zapobiegawcze jakie należy zastosować na tym etapie, 
to: 
− stosowanie sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym, 
− tankowanie maszyn budowlanych poza terenem objętym projektem budowlanym, 
− wykonanie napraw i przeglądów technicznych sprzętu budowlanego poza terenem 

wykonywanych prac, 
− przechowywanie wszelkich produktów olejowych czy smarów w szczelnych pojemnikach, 
− ograniczenie czasu pracy maszyn na biegu jałowym, 
− właściwa organizacja nie powodująca zbędnej koncentracji prac budowlanych, 
− umiejscowienie parkingów dla pojazdów oraz zaplecza budowy na utwardzonym podłożu, 
− po zakończeniu robót montażowych dopilnować, aby uporządkowano teren prac. 

 
Przedmiotowe Przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na chemizm gleb na terenie Inwestycji 

oraz poza jej granicami. Zmianie ulegnie jedynie profil glebowy na skutek wykopów pod budowę 
zakładu. Przyjęcie na etapie realizacji właściwych rozwiązań przez wykonawcę prac budowlanych 
pozwoli odpowiednio zabezpieczyć  powierzchnię  gleb  przed  negatywnym wpływem.   

Proponuje  się,  aby  odpady  powstające w trakcie prowadzenia prac budowlanych były 
selektywnie gromadzone w szczelnych, zamykanych kontenerach ustawionych na paletach na 
utwardzonym podłożu w wyznaczonym miejscu na terenie budowy (zaplecze budowy). Rozwiązanie to 
ma na celu eliminację oraz zapobieganie mogącym wystąpić sytuacjom w trakcie prowadzenia prac 
budowlanych, w których może dojść do rozsypania, rozpylenia oraz wycieknięcia na powierzchnię gleby 
stosowanych materiałów oraz wytwarzanych odpadów, a szczególnie tych niebezpiecznych. 
 
Etap eksploatacji 

Eksploatacja planowanego Przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać na powierzchnię ziemi i 
gleby. Cały teren zakładu będzie odpowiednio zagospodarowany. Wokół hali będą wydzielone drogi 
techniczne o powierzchni utwardzonej. Teren wyposażony będzie także w odpowiednią   infrastrukturę   
kanalizacji deszczowej i urządzenia podczyszczające. Przeglądy techniczne własnych pojazdów również 
przyczynią się do redukcji negatywnego wpływu na środowisko gruntowe. 

Przyjęcie w założeniach technologicznych właściwych rozwiązań dla rozładunku i 
magazynowania odpadów będzie odpowiednim zabezpieczeniem chroniącym powierzchnię gleb przed 
negatywnym wpływem prowadzonej działalności. 

Rozładunek przyjmowanych odpadów będzie odbywał się w na utwardzonym podłożu. Odpady 
przetwarzane będą w pomieszczeniu o utwardzonych powierzchniach uniemożliwiającymi 
jakiekolwiek oddziaływanie na powierzchnię gleby i ziemi. Hala wyposażona będzie w system 
zbierający odcieki. 

Wytwarzane odpady w czasie eksploatacji przechowywane będą w szczelnych i zamykanych 
kontenerach w magazynie odpadów oraz zadaszonej wiacie. 

Transport odpadów na terenie zakładu będzie realizowany wyłącznie po utwardzonych 
nawierzchniach, wyznaczonymi trasami. 
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W związku z powyższym nie przewiduje się zastosowania dodatkowych, specjalnych środków 
ochronnych gleb i ziem na terenie omawianego zakładu. 
  
20.5 Metody ochrony przyrody i krajobrazu 
Ocenia się, iż nie wystąpi potrzeba stosowania dodatkowych metod ochrony przyrody i krajobrazu, 
gdyż zgodnie z przeprowadzoną analizą przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływało na obszary 
chronione oraz obszary Natura 2000 i krajobraz. 
 

21 Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa 
w art. 143 Prawa ochrony środowiska  

Dla porównania proponowanej technologii w niniejszej Instalacji z wymogami najlepszej 
dostępnej techniki, należy odnieść się do ogólnych zasad, o których mowa w art. 143 Prawa Ochrony 
Środowiska, tj.: 
„Technologia  stosowana  w  nowo  uruchamianych  lub  zmienianych  w  sposób   istotny instalacjach  
i  urządzeniach  powinna  spełniać  wymagania,  przy  których  określaniu uwzględnia się w 
szczególności: 
1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 
2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 
3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 
4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów, 
5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 
6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały zastosowane w skali 

przemysłowej, 
7) (uchylony), 
8) postęp naukowo-techniczny.” 

W tym celu dokonano porównania proponowanej technologii dla instalacji przetwarzania 
odpadów przy uwzględnieniu  wymagań  określonych  w wyżej  przytoczonym  art. 143  Prawa  ochrony  
środowiska, w formie tabelarycznej (Tabela nr 50). 

 
 
 
 

Tabela nr 50.  Porównanie  proponowanej  technologii  z  technologią  spełniającą  wymagania  art. 
143  ustawy  Prawo ochrony środowiska. 

 
Lp. 

Wymagania przy 
określaniu których w 

szczególności 
  

 
Zastosowana technologia 

 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

Stosowanie substancji o 
małym potencjale 
zagrożeń 

Podczas prowadzenia procesu termicznego przekształcania 
odpadów, wielostopniowe oczyszczanie powstających gazów 
odlotowych, zagospodarowanie odpadów poprocesowych nie będą 
wymagać stosowania      substancji,      odczynników,      materiałów,      
sorbentów i reagentów, które mogłyby stwarzać istotne zagrożenie. 

Ponadto według przeprowadzonej analizy planowana do 
eksploatacj i  Instalacja nie zalicza się do kategorii zakładów o 
zwiększonym ryzyku, ani tym bardziej  do kategorii zakładów o 
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 
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2. 

 
 
 

Efektywne 
wytwarzanie i 
wykorzystanie 
energii 

 
 
 
Instalacja  do termicznego przekształcania będzie pracować z  
udziałem   układu   odzysku   energii cieplnej, który wyposażony jest 
w kotły odzysknicowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zapewnienie racjonalnego 
zużycia wody i innych 

surowców, materiałów i paliw 

Ze względu na planowane prowadzenie w instalacji procesu 
technologicznego wraz z odzyskiem energii prowadzony będzie 
ciągły monitoring ilości wykorzystywanej i wyprodukowanej energii 
cieplnej na potrzeby własne. 
W celu zapewnienia efektywnego wykorzystania energii w zakładzie, 
minimalizacja jej zużycia prowadzona będzie m. in. poprzez: 
• optymalny dobór urządzeń, aparatów i maszyn o maksymalnej 

sprawności elektrycznej i energetycznej, 
• stosowanie   izolacji   ciepłochłonnych   na   rurociągach   w   celu 

minimalizacji strat ciepła (energii) do otoczenia, 
• regulację dopływu mediów grzewczych, 
• prowadzenie ciągłego monitoringu ilości wyprodukowanej energii 

cieplnej i jej rozdziału. 
Prowadzony będzie również 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. 

 
 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 

Stosowanie technologii 
bezodpadowych i mało 

odpadowych oraz możliwość 
odzysku powstających 

odpadów 

Wytwarzane w trakcie eksploatacji instalacji odpady poprocesowe i 
inne, zbierane będą  selektywnie.  Wytworzone  odpady  magazynowane  
będą w wyznaczonych i oznakowanych miejscach do czasu zebrania 
partii transportowej. 
Odpady przechowywane będą w sposób zabezpieczający przed 
oddziaływaniem czynników zewnętrznych (np. przed rozwiewaniem). 
Po zebraniu partii transportowej wytworzone odpady niezwłocznie 
przekazywane będą do przetwarzania podmiotom zewnętrznym 
posiadającym stosowne decyzje zgodnie ustawą o odpadach. 
Magazynowanie i dalsze zagospodarowanie wytwarzanych odpadów 
prowadzone będzie z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu 
Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742). 

 
 
 
 
 

5. 

 
 
 
 
 

Rodzaj, zasięg oraz wielkość 
emisji 

Przeprowadzona analiza w fazie eksploatacji wykazała, iż 
dotrzymane będę standardy jakości powietrza wokół terenu zakładu. 
Właściwa gospodarka odpadami, w tym zapewnienie odpowiednich 
warunków ich magazynowania i dalszego zagospodarowania 
spowodują, iż odpady te nie będą stanowiły zagrożenia dla 
środowiska naturalnego. 
Emisja hałasu do środowiska wynikająca z eksploatacji Instalacji nie 
przekroczy dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w środowisku. 
W Instalacji prowadzone będą działania mające na celu minimalizowanie 
lub zupełne ograniczenie oddziaływania Instalacji wraz z obiektami 
towarzyszącymi na wody podziemne, powierzchniowe oraz gleby. 
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6. 

Wykorzystanie 
porównywalnych 

procesów i metod, które 
zostały skutecznie 

zastosowane w skali 
przemysłowej 

Inwestor posiada już doświadczenie w prowadzeniu instalacji 
termicznego przekształcania odpadów,  tak  więc  analizowany  zakład  
działać  będzie w oparciu o sprawdzoną technologię termicznego  
przekształcania odpadów. 

7. Postęp naukowo-techniczny 
 

 

 

 

Oferowana technologia jest technologią sprawdzoną. Dzięki 
najnowocześniejszym rozwiązaniom prowadzenia procesu spalania 
odpadów jak i wielostopniowego oczyszczania gazów odlotowych 
spełnia wszystkie wymogi z zakresu ochrony środowiska obowiązujące 
w Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

  
 
Porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) 

Przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszego Raportu OOŚ związane jest z budową 
instalacji do termicznego przekształcania odpadów, która nie kwalifikuje się jako instalacja do 
unieszkodliwiania lub odzysku odpadów w spalarniach odpadów: 
− innych niż niebezpieczne o wydajności przekraczającej 3 tony na godzinę lub niebezpiecznych o 

wydajności przekraczającej 10 ton dziennie.  
Na  prowadzącym  Instalację  nie  spoczywa  obowiązek  prowadzenia  działalności  zgodnie z 

wymogami najlepszej dostępnej techniki (Best Available Technique – BAT). 
 

22 Wskazanie, czy dla planowanego Przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru 
ograniczonego użytkowania, o którym mowa w Prawie ochrony środowiska oraz określenie 
granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych 
dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich  

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. 

 
23 Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym Przedsięwzięciem  
Konflikty społeczne najczęściej powstają z następujących powodów:  
− emisji substancji, mogących wpłynąć na zdrowie i samopoczucie okolicznych mieszkańców,  
− pogorszenia walorów krajobrazowych,  
− nieuporządkowanego gromadzenia materiałów eksploatacyjnych, odpadów oraz 

nieuregulowanie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami powodujące 
roznoszenie odpadów po terenach należących do okolicznych mieszkańców. 

Każde zamierzenie inwestycyjne może zawsze spotkać się z negatywnym rezonansem ze strony 
mieszkańców terenów otaczających Przedsięwzięcie. Z całą pewnością wiedza w zakresie 
oddziaływania planowanego Przedsięwzięcia na otaczające środowisko może zmienić obiegowe opinie, 
uprzedzenia i stosunek mieszkańców do realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Rzetelna informacja, co 
do zakresu Przedsięwzięcia, rodzaju mogących wystąpić ujemnych oddziaływań dla otaczającego 
środowiska, sposobów minimalizacji tych oddziaływań oraz sposobów ciągłego ich monitorowania ma 
istotne znaczenie w budowaniu wzajemnego zaufania pomiędzy Inwestorem a mieszkańcami. 
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Dla planowanej budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów przedstawiono 
podstawowe korzyści ekologiczne oraz korzyści społeczno-gospodarcze, tj.: 
1. pojawienie się nowej instalacji, która profilem swej działalności obejmie przetwarzanie odpadów 

innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych w tym medycznych i weterynaryjnych, 
2. stworzenie nowych miejsc pracy na terenie powiatu, 
3. rozwiązanie problemu gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w regionie. 

Przedmiotowa Inwestycja będzie generować niewielkie oddziaływanie na środowisko 
utrzymujące się w granicach standardów jakości środowiska. Obszar na, którym położony będzie zakład 
odzysku energii z odpadów wskazany jest w MPZP jako produkcyjno-usługowy, czyli przeznaczony 
również pod lokalizację planowanego do realizacji opisanego w niniejszym Raporcie OOŚ 
Przedsięwzięcia. W bliskim sąsiedztwie brak jest osiedli mieszkaniowych, a także chronionych form 
przyrody. Ponadto przeprowadzona analiza i obliczenia oddziaływania Inwestycji na środowisko 
wykazały, że nie będzie ono oddziaływało w sposób ponadnormatywny na otoczenie. Właściwie 
dobrane warunki pracy Instalacji zapewnią efektywniejsze  dopalanie gazów powstałych  w procesie 
spalania  odpadów oraz ich lepsze  oczyszczanie.  Emitowane  gazy  do  atmosfery  po oczyszczeniu  
będę  dotrzymywać  wymagane standardy emisyjne i standardy jakości środowiska. 

W związku z powyższym, nie przewiduje się konfliktów społecznych podczas realizacji i 
eksploatacji Przedsięwzięcia. 

W przypadku wstąpienia ewentualnych obaw związanych z przedmiotowym Przedsięwzięciem 
Inwestor podejmie wszelakie kroki w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji np. poprzez zorganizowanie 
spotkania, na którym przedstawiona zostanie planowane Przedsięwzięcie a zaproszeni eksperci 
odpowiedzą na wszelkie pytania. 
 
24 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 o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 
2000 oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych  

24.1 Monitoring na etapie realizacji 
Wybrany wariant wykonania Inwestycji na etapie jej realizacji nie będzie wymagać 

prowadzenia monitoringu w zakresie ochrony  środowiska  poza  wymogiem  prowadzenia  ewidencji,  
o której mowa w art. 66 i 67 ustawy o odpadach. 

24.2 Monitoring na etapie eksploatacji 
24.2.1 Monitoring stanu powietrza 

Prowadzący instalację do termicznego przekształcania odpadów zobowiązany jest na 
podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (tekst jedn. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 2286 ze zm.) do prowadzenia na ITPO ciągłych i okresowych pomiarów emisji do 
powietrza. Rozporządzenie to w Załączniku nr 3 określa zakres oraz metodyki referencyjne 
wykonywania pomiarów ciągłych i okresowych emisji do powietrza z instalacji spalania odpadów. 
 
Ciągłe pomiary emisji do powietrza 

Powyższe przepisy nakładają na prowadzącego Instalację obowiązek prowadzenia ciągłego 
monitoringu emisji następujących składników zanieczyszczeń: pyłów, SO2, NO2, CO, HCl, HF, TOC, 
stężenie tlenu w spalinach oraz parametrów: prędkości przepływu spalin, temperatury spalin w 
przekroju pomiarowym, ciśnienia statycznego spalin oraz współczynnika wilgotności. 
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Wymagane jest, aby system ciągłych pomiarów emisji do powietrza podlegał kontrolom 
wykonywanym   za   pomocą   równoległych   pomiarów   prowadzonych   przy   użyciu   innych   
systemów z zastosowaniem metodyk referencyjnych lub manualnych (zgodnie z ww. 
rozporządzeniem) co najmniej raz na rok. Nowo instalowany system do ciągłego monitoringu podlega 
pełnej procedurze kalibracji i walidacji zgodnie z normą PN-EN 14181, tj. QUAL2. W przypadku 
systemów istniejących – co najmniej raz w ciągu trzech lat. 

W przypadku awarii takiego systemu, która wystąpi przez więcej niż 10 dni w ciągu roku, w 
których z każdej doby więcej niż pięć średnich trzydziestominutowych wartości stężeń substancji będą 
nieważne, zakład będzie musiał podjąć działania w celu zwiększania niezawodności systemu ciągłego 
pomiaru emisji oraz poinformować Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjętych 
działaniach. 
 
Okresowe pomiary emisji do powietrza 

W sposób okresowy wykonywane będą pomiary stężeń dla metali (Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, 
Hg, Tl, Sb, V, Co) oraz dioksyn i furanów z króćca umieszczonego zgodnie z aktualnie obowiązującą w 
tym zakresie normą PN-Z-04030-7, dotyczącą pomiarów przepływu spalin. 

Celem poboru próbek będzie określenie stężeń i emisji ww. zanieczyszczeń emitowanych przez 
emitory technologiczne. Wyniki analiz składu spalin należy przedstawiać jako wartości średniodobowe. 
Pomiary okresowe dla instalacji  do termicznego przekształcania odpadów wykonywane będą z 
częstotliwością: 
− w pierwszym roku funkcjonowania instalacji - co najmniej raz na kwartał, 
− w kolejnych latach funkcjonowania instalacji - dwa razy na rok. 

Istnieje możliwość prowadzenia okresowych pomiarów HCl, HF i SO2, jeżeli prowadzący 
Instalację wykaże, iż emisja tych związków w żadnych okolicznościach nie będzie wyższa niż określone 
dla nich standardy emisyjne. Tak samo istnieje możliwość prowadzenia pomiarów okresowych w 
przypadku HF, jeżeli prowadzący Instalację spełnia określony warunek, tj. zapewni dotrzymanie 
standardu emisyjnego dla HCl. Częstotliwość prowadzenia pomiarów okresowych HCl, HF i SO2, po 
spełnieniu tych warunków jest analogiczna jak dla ww. metali. 

 
24.2.2 Monitoring hałasu 

Dla planowanego Przedsięwzięcia nie przewiduje się stałego monitoringu hałasu. Ze względu 
na fakt, że instalacja termicznego przekształcania odpadów ITPO nie podlega pod obowiązek uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego nie przewiduje się wykonywani na terenie przedmiotowego zakładu 
okresowych pomiarów hałasu. 

 
24.2.3 Monitoring wód podziemnych 

W ramach Inwestycji nie planuje się budowy ujęcia wód podziemnych, ani oddziaływania na 
wody podziemne w związku z czym monitoring wód podziemnych nie jest wymagany. 

 
24.2.4 Monitoring poboru wody i wytwarzanych ścieków 

Woda pitna do celów socjalno-bytowych oraz technologicznych na potrzeby zakładu pobierana 
będzie  z  miejskiej  sieci  wodociągowej.  Pomiar  ilości  pobranej  wody  dla  zakładu  dokonywany  
będzie z licznika przyłącza wody. 

Parametry jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji miejskiej określa się 
na podstawie ustaleń z odbiorcą ścieków, które Inwestor uzyska w późniejszym etapie. 
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1757) ścieki przemysłowe zawierające 
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzane do urządzeń 
kanalizacyjnych, nie powinny zawierać tych substancji w ilościach przekraczających dopuszczalne 
wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w Załączniku nr 1 oraz pozostałych substancji  
zanieczyszczających określonych w Załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia. 

Pobór próbek ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego, wymienione  w  Załączniku  nr  1  do ww.  rozporządzenia oraz pomiary stężeń 
tych substancji powinny być wykonywane przez dostawcę ścieków przemysłowych nie rzadziej niż raz 
na kwartał, w miejscu reprezentatywnym dla odprowadzanych ścieków. Dla substancji wymienionych 
w Załączniku nr 2 badania powinny być wykonywane raz w roku, w miejscu reprezentatywnym dla 
odprowadzanych ścieków. 

 
24.2.5 Monitoring gospodarki odpadami 

W ramach monitoringu gospodarki odpadami prowadzący Instalację zobowiązany jest do 
prowadzenia ewidencji przyjmowanych i wytwarzanych odpadów w systemie BDO, zgodnie z 
przepisami ustawy o odpadach. Podmiot prowadzący Instalację zobowiązany jest do sporządzania  
rocznych sprawozdań w zakresie przetwarzania odpadów. 

Wagi pomostowe na wjeździe do Instalacji są wyposażone w czytniki kart do identyfikacji i 
rejestracji rodzaju i numeru pojazdu, umożliwiające wydanie zezwolenia na jego wjazd po zakończeniu 
czynności ważenia i po zapisaniu wszystkich danych, a także w skomputeryzowany system rejestracji 
przekazujący wszystkie informacje do centralnej dyspozytorni. Wszystkie informacje o dostawie wraz 
z informacjami z karty przekazania odpadu i ich ewidencją będą wprowadzane, archiwizowane i 
przetwarzane w systemie komputerowym. 

Mimo, iż Instalacja nie podlega pod konkluzje BAT, prowadzony monitoring w zakresie 
gospodarki odpadami będzie zgodny z wymaganiami BAT. 

 
24.2.6 Monitoring gleb i ziemi 

Planowane Przedsięwzięcie stanowić będzie nowoczesny obiekt zaopatrzony w szereg 
rozwiązań technologicznych   zapobiegających   negatywnemu   oddziaływaniu   na   środowisko    
gruntowo-wodne. W zawiązku z czym funkcjonowanie Inwestycji nie będzie skutkować znaczącym 
oddziaływaniem na powierzchnię ziemi lub gleby, a tym samym nie przewiduje się konieczności 
monitoringu gleb i ziemi. Kontrola środowiska gruntowo-wodnego prowadzona będzie jedynie 
pośrednio poprzez lokalny monitoring wód podziemnych. 

 
24.2.7 Monitoring efektywności wykorzystania energii 

Przedmiotowa Instalacja w wyniku prowadzenie procesu termicznego przekształcania 
odpadów wytwarzać będzie energię cieplną, która zostanie odzyskana w kotłach odzysknicowych. 
Powstały w ten sposób nośnik ciepła wykorzystany będzie do dalszych celów, tj. sprzedaży lub 
produkcji energii elektrycznej poprzez zastosowanie turbiny parowej. Opisywany odzysk energii 
pozwoli na częściowe pokrycie własnego zapotrzebowania energetycznego i poprawi bilans 
energetyczny strefy, w której inwestycja jest realizowana, co bezpośrednio przełoży się na ograniczenie 
szkodliwego wpływu na środowisko. Wykorzystanie jako paliwa w planowanym procesie określonej 
kategorii odpadów, wzmocni efekt ekologiczny poprzez znaczącą redukcję zużycia tradycyjnych paliw. 
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W celu efektywnego wykorzystania uzyskanej energii w zakładzie, dążyć się będzie do minimalizacji jej 
zużycia poprzez: 
− stosowanie zamkniętych obiegów nośników energii – olej termalny, 
− optymalny   dobór   urządzeń,   aparatów   i   maszyn   o   maksymalnej   sprawności   elektrycznej 

i energetycznej, 
− stosowanie izolacji ciepłochłonnych na rurociągach w celu minimalizacji strat ciepła (energii) do 

otoczenia, 
− regulację dopływu mediów grzewczych, 
− prowadzenie ciągłego monitoringu ilości wyprodukowanej energii cieplnej i jej rozdziału, 
− prowadzenie ciągłego monitoringu ilości energii wykorzystywanej. 

 
24.2.8 Monitoring parametrów procesu technologicznego 

Zakład ze względu na charakter i specyfikę prowadzenia procesu termicznego przekształcania 
odpadów, prowadzić będzie ciągły monitoring parametrów procesu technologicznego 24 godziny na 
dobę. Wszystkie dane procesowe i pomiary technologiczne, a także informacje o pracy, postoju lub 
awaryjnym zatrzymaniu urządzeń, rejestrowane będą w sposób ciągły i archiwizowane w systemie 
komputerowym. 

System komputerowy rejestrować będzie w sposób ciągły wszystkie operacje i ustawienia 
urządzeń decydujących o parametrach i dynamice procesu termicznego przekształcania odpadów. 
W odniesieniu do eksploatacyjnych warunków technicznych, wymagane jest prowadzenie 
monitorowania następujących parametrów procesu: 
− temperatury w piecu obrotowym, 
− zawartości tlenu i wilgoci w spalinach, 
− temperatury i ciśnienia strumienia spalin, 
− temperatury spalin w komorze dopalania, 
− ilości czynników podawanych do układu spalania (powietrze, paliwo wspomagające), 
− ilości podawanego sorbentu do układu oczyszczania gazów odlotowych, 
− temperatury spalin przed wejściem na filtr i na kominie. 

 
24.2.9 Monitoring efektywności wykorzystania zasobów 

Aby właściwie określić efektywność wykorzystywanych zasobów w analizowanym 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. 
  

24.2.10 Monitoring przyrodniczy 
Monitoring przyrodniczy rozumiany jako regularne obserwacje i pomiary wybranych 

elementów przyrody żywej, prowadzony jest dla uzyskania informacji o zmianach tych elementów w 
czasie. Zadaniem monitoringu przyrody jest określenie wpływu zmian środowiskowych na organizmy 
celem uniknięcia negatywnych skutków w przyrodzie, a więc uzyskania danych dla zorganizowania 
skutecznej ochrony gatunków i układów ekologicznych. 

Obszar Inwestycji nie graniczy z terenami objętymi siecią Natura 2000 podlegającymi 
monitoringowi przyrodniczemu w zakresie obserwacji siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i 
zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony  obszar Natura 2000. Teren pod realizację Inwestycji 
nie posiada walorów przyrodniczych. 
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W związku z powyższym, nie przewiduje się potrzeby objęcia go monitoringiem przyrodniczym. 
 
24.3 Informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, mających znaczenie dla ustalenia 

obowiązków w tym zakresie 
Brak informacji o wynikach monitoringu mającego znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym 

zakresie. 
 
25 Wskazane trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, 

jakie napotkano opracowując Raport  
W trakcie opracowywania Raportu OOŚ nie spotkano się z większymi trudnościami, które 

miałyby wpływ na powstanie dokumentu. 
W stworzeniu  niniejszego  Raportu  skorzystano  z  bogatych  doświadczeń  i  szerokiej  wiedzy 

w zakresie tematycznym termicznego przekształcania odpadów, wypracowanych w Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz w innych krajach Unii Europejskiej.  Odniesiono się do wskazówek  dotyczących pełnego 
rozpoznawania szeroko pojętych oddziaływań na środowisko związanych z realizacją i 
funkcjonowaniem planowanych Instalacji, przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć technologicznych, 
przedstawionych w dokumentach wdrażających Najlepszą  Dostępną  Technikę  – BAT  (Best Available  
Technique),  które  określają  najbardziej  efektywne i zaawansowane etapy rozwoju. 

Odniesiono się także do metod prowadzenia danej działalności wskazując tym samym możliwe, 
jak najefektywniejsze sposoby wykorzystania poszczególnych technik mających na celu zapobieganie 
powstawaniu lub ograniczenia emisji i oddziaływania na środowisko jako całość.  

Obliczenia emisji wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dla tego rodzaju 
instalacji. Przeprowadzono je również zgodnie z obowiązującymi metodykami obliczeń w zakresie 
analizy  oddziaływania tychże Instalacji na poszczególne komponenty środowiska oraz zdrowie ludzi.  
Istniejące wskaźniki emisji i określone standardy dla analizowanej Instalacji pozwoliły na określenie ich 
wpływu na otaczające je środowisko. 
 
26 Podsumowanie i wnioski  

Przedmiotem analiz niniejszego Raportu OOŚ jest ocena oddziaływania na środowisko 
Przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu do odzysku energii z odpadów o wydajności 400 kg/h na 
działkach nr 1947/6 i nr 2740/3 obręb 0001 Zambrów w m. Zambrów”. 

Planowane Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie zakładu do odzysku energii, w którym 
działać będzie instalacja termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych, w tym medycznych i 
weterynaryjnych i innych niż niebezpieczne, o wydajności maksymalnej 400 kg/h. 

Linia technologiczna do przetwarzania odpadów funkcjonować będzie w systemie 
trójzmianowym 24 h/dobę co  przy zakładanym  czasie  pracy  8500  h/rok  pozwoli  na  przetworzenie  
rocznie  3400  Mg  odpadów o kaloryczności ok. 23 MJ/kg. Dzienna wydajność wyniesie 9,6 Mg. 

Niniejsze przedsięwzięcie klasyfikowane jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać  na środowisko (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1839) jako wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41 ww. rozporządzenia, tj. instalacje do 
przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 
2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579) odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów 
niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych. 

W związku z powyższą klasyfikacją, planowana Inwestycja zawiera się w I grupie przedsięwzięć 
wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z art. 201 ust. 1 Prawa ochrony środowiska oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne 
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zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 
2014 r., poz. 1169) przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 

Rozpatrywany teren jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, zgodnie z którym teren przedsięwzięcia przeznaczony jest pod tereny usługowo-
produkcyjne. 

Realizacja planowanej Inwestycji wpisuje się w założenia, cele i kierunki dokumentów 
strategicznych z zakresu gospodarki odpadami na szczeblu krajowym i wojewódzkim. 
Ze względu na charakter Przedsięwzięcia i analizowany wariant technologiczny stwierdzono, że 
głównymi elementami potencjalnie negatywnego oddziaływania na środowisko mogą być kolejno: 
− emisja zanieczyszczeń do powietrza, 
− zagrożenia dla klimatu akustycznego, 
− problematyka gospodarki wodnościekowej, 
− zagospodarowanie powstających odpadów. 

Z obliczeń dotyczących rozprzestrzeniania się emisji zanieczyszczeń do powietrza wynika, że 
przyjęte poziomy emisji zanieczyszczeń na wyjściu z instalacji zapewnią dotrzymanie standardów 
jakości powietrza,  a przy  zakładanych rozwiązaniach technologicznych wykazano, iż na etapie 
eksploatacji nie będzie dochodzić do pogorszenia stanu jakości powietrza wokół omawianego zakładu. 

Z obliczeń dotyczących emisji hałasu wynika, iż eksploatacja inwestycji w proponowanym 
zakresie nie spowoduje przekroczenia obowiązujących dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz 112). 

Wykorzystanie wody w fazie realizacji Przedsięwzięcia będzie konieczne do celów socjalno- 
bytowych oraz budowlanych. Woda będzie pobierana z miejskiej sieci wodociągowej. Podczas realizacji 
Inwestycji będą powstawać ścieki bytowe oraz z prac porządkowych. Budowa Przedsięwzięcia nie 
będzie miała bezpośredniego wpływu na wody powierzchniowe. 

Eksploatacja Instalacji będzie wiązać się z poborem wody na cele technologiczne, socjalno-
bytowe oraz przeciwpożarowe. Pobór wód odbywać się będzie z miejskiej sieci wodociągowej. Będą 
powstawać ścieki przemysłowe, bytowe oraz wody opadowe lub roztopowe. Ścieki będą rozdzielone i 
zagospodarowane w zależności od charakterystyki oraz od uzgodnionych warunków przyłącza z 
gestorem sieci. Inwestor uzyska wszystkie wymagane zgody na odprowadzanie ścieków do kanalizacji 
miejskiej, bądź wykorzysta ścieki w Instalacji. Inwestor zapewni spełnienie warunków jakości 
odprowadzanych ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Stwierdza się, że nie dojdzie 
do pogorszenia stanu jakościowego JCWPd nr 51 oraz JCWP „Jabłonka”. 

Wytwarzane w trakcie eksploatacji Instalacji odpady poprocesowe i inne wytwarzane w wyniku 
eksploatacji Instalacji, magazynowane będą selektywnie w pojemnikach (kontenerach), beczkach, big-
bagach, workach lub luzem na utwardzonym podłożu, w wyznaczonych do tego celu miejscach na 
terenie zakładu. Odpady przechowywane będą w sposób zabezpieczający przed przedostaniem się do 
środowiska. Nie wystąpi zatem negatywne oddziaływanie na środowisku w związku z gospodarką 
odpadami. 

Odpady przewidziane do przetworzenia i wytwarzane w wyniku przetwarzania będą 
magazynowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w tym m.in. 
zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742). 

Przewidywane oddziaływanie zakładu na zdrowie okolicznych mieszkańców nie będzie 
występowało, ponieważ zamyka się ono w granicach terenu zakładu. 
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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 będzie odpowiednio zabezpieczony przed 
przedostawaniem się zanieczyszczeń do wód i gruntu, co mogło by mieć pośredni wpływ na wskazany 
obszar. Wykazane oddziaływania zamykają się w granicach zakładu dotrzymując obowiązujące 
standardy jakości środowiska. Teren przedmiotowej Inwestycji nie koliduje z żadnymi obszarami 
przyrodniczymi chronionymi prawnie i korytarzami ekologicznymi. 

Przedsięwzięcie na etapie użytkowania nie będzie oddziaływać na gleby. Teren zakładu będzie 
utwardzony i szczelny. 

Zmianie ulegnie dotychczasowy charakter zagospodarowania, jednak z racji braku walorów 
cennych przyrodniczo i krajobrazowo tego terenu zmiana zagospodarowania części działki nie będzie 
miała istotnego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze i krajobraz. 

Z punktu widzenia ochrony środowiska planowane Przedsięwzięcie po realizacji zapewni 
odpowiednie    zabezpieczenie    poszczególnych     komponentów     środowiska     naturalnego, co 
potwierdzają przeprowadzone analizy w niniejszym Raporcie OOŚ. 

Dla przedmiotowego Przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność ustanawiania obszaru 
ograniczonego użytkowania. Realizacja niniejszego Przedsięwzięcia nie będzie powodowała 
negatywnego oddziaływania na tereny sąsiednie. 
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27 Zespół autorski  
 
Niniejszy dokument został opracowany przez zespół ds. opracowań i ekspertyz środowiskowych:  pod 
kierownictwem: 
mgr inż. Grzegorza Studenta 

Dane kontaktowe: 

Nazwa firmy: EMKA S.A. 
Adres: Jaktorowska 15A 

Kontakt: g.student@ekoemka.com.pl 

 

Zespół w składzie: 

Imię i Nazwisko Tytuł zawodowy e-mail telefon 

Grzegorz Student Mgr Inż. g.student@ekoemka.com.pl 515-789-237 

Monika Zwolińska Mgr  monika.zwolinska@msz-
kancelaria.com 

506-171-211  

 

28 Oświadczenie autora o spełnianiu wymagań  
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