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STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
1. WPROWADZENIE 

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” (dalej jako „Przedsięwzięcie”) 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. 

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1. Charakterystyka Przedsięwzięcia 

2.1.1. Opis planowanego Przedsięwzięcia 

Planowane do realizacji Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr 1947/6 i 2740/3 obręb 
0001 Zambrów w mieście Zambrów 7/12. Plan zagospodarowania terenu planowanego Przedsięwzięcia 
przedstawiono w Załączniku nr 2. 

Planowane do realizacji Przedsięwzięcie klasyfikowane jest zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. 2019 poz. 1839) jako wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41 ww. rozporządzenia: 

• 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, dalej jako „ustawa o odpadach”) 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. 
Zakres budowy obejmuje: 

➢ budowę budynku 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; 

− 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 
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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. 

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.) 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. 
Całkowita powierzchnia terenu na którym planowana jest realizacja planowanego Przedsięwzięcia działki 
1947/6 i 2740/3 wynosi 1,07 ha (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.  

Powierzchnia biologicznie czynna wyniesie ok. 4491 m2, co stanowi  ok. 42% powierzchni całego terenu. 

 
2.1.2. 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 
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bezdotykowych oraz do użytku domowego) z zapleczem socjalno-biurowym, 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 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 190 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 zagospodarowany 
i pokryty jest różnymi gatunkami traw. Działka uzbrojona jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną oraz 
elektryczną. 

 
2.1.3 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. Działka nr 1947/6 i 2740/3 pod przedmiotową inwestycję została  ujęta 
w przeznaczeniu terenu zabudowy produkcyjno – usługowej oznaczonej symbolem 1P,U.  

Przedsięwzięcie spełnia wszystkie wymagania określone w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 

 
2.2 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. 

 

2.2.1. Charakterystyka i opis procesu technologicznego 
Proces termicznego przekształcania odpadów opierać się będzie na zastosowaniu dwóch głównych 

urządzeń: pieca obrotowego oraz komory dopalania. 
W instalacji będzie funkcjonować układ odzysku ciepła, w którym będzie dochodzić do odzysku energii 

cieplnej z procesu gwałtownego schłodzenia spalin. 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. 

W skład systemu oczyszczania spalin wchodzić będzie układ dozowania sorbentu, układ dozowania 
mocznik, układ filtracyjny oraz układ chłodzenia spalin (quench). 

Istotnym elementem instalacji będzie również system monitoringu instalacji - system ciągłego 
monitoringu emisji zanieczyszczeń. 
Odpady przetwarzane będą w instalacji do odzysku energii z odpadów, w zależności od rodzaju następującymi 



Strona 4 z 18  

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.  

 
2.2.2. Parametry techniczne instalacji 
Przyjmuje się, iż linia do termicznego przekształcania odpadów będzie pracować w oparciu o 

następujące parametry techniczne: 
• wsad - odpady niebezpieczne, w tym medyczne i weterynaryjne i inne niż niebezpieczne, 
• rodzaj technologii spalania - technologia pieca obrotowego, 
• kaloryczność odpadów: 23 MJ/kg, 
• zdolność przerobowa odpadów - 3400 Mg/rok, 400 kg/h, 9,6 Mg/dobę, 
• czas pracy rzeczywisty - 8 500 h/rok. 
 

2.2.3 Zapotrzebowanie na media i surowce 
Zakład będzie używał następujących mediów i surowców: 

• gaz ziemny i/lub olej opałowy lekki - 350 m3/h i/lub 50 kg/h, 
• sorbent - 12 kg/h, 
• mocznik - 10 l/h 
• woda - 4,22 m3/h 
•  

2.2.3.1. Wykorzystywanie zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi 
Przedsięwzięcie nie będzie korzystało z zasobów naturalnych, woda będzie pobierana z gminnej sieci 

wodociągowej. Przedsięwzięcie będzie wykorzystywało jedynie powierzchnię ziemi, która po docelowym 
zagospodarowaniu terenu wyniesie ok. 1,07 ha. 

 
2.2.3.2. Zapotrzebowanie na energię i jej zużycie w ramach przedsięwzięcia 

Instalacja będzie wykorzystywać energię w ilości 250 kW. 
 

2.3. Warunki użytkowania terenu w fazie realizacji 
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 numerze geodezyjnym nr 1947/6 i 2740/3 w 
Zambrowie. Zakłada się, iż okres realizacji Przedsięwzięcia będzie trwał do 24 miesięcy. 

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

2.4.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza 
Podczas realizacji Przedsięwzięcia prowadzone będą roboty ziemne oraz prace konstrukcyjno- 

montażowe. Środki transportu oraz samochody dostawcze biorące udział w fazie realizacji, a także maszyny i 
urządzenia wykorzystywane podczas prowadzonych prac, będą krótkotrwałym źródłem wtórnej emisji pyłu 
związanym z ruchem oraz zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania paliw, powodując emisję głównie: 
dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, pyłu PM10 i PM2,5, tlenku węgla, węglowodorów alifatycznych. 

 
2.4.2. Emisja hałasu 
Hałas na etapie realizacji związany będzie z pracami ziemnymi oraz konstrukcyjno-montażowymi. 
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Zakładając, że prace prowadzone będą jedynie 16 godzin pory dziennej, na podstawie przeprowadzonych 
analiz stwierdza się, że etap realizacji inwestycji nie będzie istotnym źródłem hałasu do środowiska. 

 
2.4.3. Emisja odpadów 
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 warunków ich 
magazynowania na zabezpieczonym terenie, przeznaczonym wyłącznie na rzecz wykonywanych operacji prac 
związanych z planowaną budową instalacji. 
 

2.4.4. Pobór wody i emisja ścieków przemysłowych, bytowych i wód opadowych 
Woda na potrzeby etapu budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów pobierana będzie z 

sieci wodociągowej. 
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. 

 
2.5. Warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji 

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. Rozładunek odpadów odbywać się będzie ręcznie. 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. Następnie kierowane będą bezpośrednio do 
układu załadunkowego. 

Pojazdy ciężarowe oraz pojazdy techniczne będą poruszały się po ściśle wyznaczonych drogach w 
obrębie zakładu. Wszystkie drogi komunikacyjne i parkingi będą utwardzone. 

Teren zakładu będzie ogrodzony. 
Prace związane z procesem termicznego przekształcania odpadów będą realizowane w zamkniętych 

halach i pomieszczeniach. 
 

2.6. Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania planowanego 
przedsięwzięcia 
 

2.6.1. Emisja gazów i pyłów do powietrza 
Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń wynikającym z funkcjonowaniem inwestycji będzie 

prowadzony proces technologiczny, polegający na termicznym przekształcaniu odpadów w instalacji ITPO oraz 
ruch pojazdów silnikowych poruszających się po terenie zakładu. 

 
2.6.2. Emisja odorów 
Obecnie brak jest w Rzeczpospolitej Polskiej obowiązujących uregulowań prawnych określających 

dopuszczalne poziomy odorów w powietrzu i metody ich oceny. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom 
techniczo-organizacyjnym w trakcie funkcjonowania planowanego Przedsięwzięcia oraz zastosowaniu  
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najnowszych  dostępnych  technik  dla  instalacji  termicznego  przekształcania  odpadów w zakresie 
postępowania z odpadami przed ich wprowadzeniem do procesu termicznego przekształcania problem emisji 
odorów zostanie całkowicie wyeliminowany.  

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 0 , 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 na etapie funkcjonowania planowanego Przedsięwzięcia jest 
ograniczone do zera. 

 
2.6.3. Emisja hałasu 
Podczas eksploatacji planowanej inwestycji największe znaczenie w emisji hałasu będzie miał budynki 

technologiczne, w których znajdować się będzie instalacja termicznego przekształcania odpadów wraz z 
urządzeniami towarzyszącymi oraz chłodnia wentylatorowa oraz główny wentylator ciągu usytuowane na 
zewnątrz hali. 

W analizie założono najbardziej niekorzystny wariant (pod względem emisji hałasu do środowiska), 
tzn. pracę wszystkich urządzeń. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż eksploatacja inwestycji w proponowanym zakresie nie 
spowoduje przekroczenia obowiązujących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Zarówno w porze 
dziennej (LAeq D = 55 dB) jak i nocnej (LAeq N = 45 dB) zostaną zachowane normy dla najbliższych terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych i zabudowy zagrodowej. 

 
2.6.4. Emisja odpadów 
Zakład przetwarzać będzie odpady, w procesie odzysku R1 oraz w procesie unieszkodliwiania D10. 
Na etapie eksploatacji przedmiotowego Przedsięwzięcia wytwarzane będą odpady niebezpieczne oraz 

inne niż niebezpieczne. Źródłem emisji odpadów będzie eksploatacja instalacji termicznego przekształcania 
odpadów, konserwacja urządzeń infrastruktury technicznej, eksploatacja pojazdów oraz ewentualne prace 
remontowe. W wyniku termicznego przekształcania odpadów powstaną odpady o kodach 19 01 07* oraz 19 
01 15*. Natomiast rodzaj odpadów poddawanych przekształcaniu będzie miał wpływ na charakter 
generowanego odpadu w postaci żużla i popiołu, a badania laboratoryjne odpadu wskażą, czy stanowi on 
odpad niebezpieczny, czy inny niż niebezpieczny.  

Odpady wytwarzane w wyniku procesów przetwarzania odpadów w instalacji magazynowane będą 
selektywnie w zależności od rodzaju, w zamykanych, szczelnych oznakowanych pojemnikach, 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. 
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2.6.5. Pobór wody 
Woda na potrzeby planowanego Przedsięwzięcia zużywana będzie na cele: 

a) sanitarno-bytowe, 
b) technologiczne, 
c) inne, tj.: np.: porządkowe, przeciwpożarowe, podlewanie zieleni. 

Woda do Zakładu będzie dostarczana z gminnej sieci wodociągowej. Największa ilość wody 
przeznaczona będzie na cele technologiczne. 

Wnioskowana ilość pobieranej wody dla zakładu wynosi: 
Qśrh = 2,73 m3/h; Qśrd = 65,5 m3/d ; Qśrrok = 23176m3/rok. 
 
2.6.6. 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. 

Łączna ilość ścieków technologicznych wytwarzanych przez zakład wynosić będzie około 17,5 m3/d co 
daje w ciągu roku ilość około 6195 m3/d. Ścieki przemysłowe po odpowiednim podczyszczeniu będą 
odprowadzone do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej lub zostaną zebrane do zbiornika bezodpływowego i 
wykorzystane na potrzeby własne instalacji. 

Wszystkie ścieki bytowe z zaplecza socjalnego, odprowadzane będą poprzez zaprojektowane piony i 
poziomy oraz studzienki inspekcyjne do gminnej kanalizacji na podstawie umowy z odbiorcą. 

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

 
2.6.7. Emisja pól elektromagnetycznych 
Problem oddziaływania pól elektromagnetycznych dla omawianego terenu inwestycji nie będzie 

występować, z uwagi na brak urządzeń i linii przesyłowych powodujących powstawanie znaczącego 
promieniowania elektromagnetycznego. 

 
2.7. Etap likwidacji 

Nie przewiduje się likwidacji przedmiotowego Przedsięwzięcia przez okres najbliższych kilkudziesięciu 
lat. Jeśli jednak dojdzie do takiej sytuacji, to zakłada się, że warunki wykorzystania terenu podczas zakończenia 
eksploatacji (faza likwidacji) oraz związane z nimi emisje, będą podobne jak w fazie realizacji Przedsięwzięcia. 
Przy czym mogą powstać dodatkowo odpady podczas rozbiórki obiektów oraz z demontażu instalacji. 

 
2.8. Ocena ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy 
uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą 
klimatu 

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. 

 
 
 
 

3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO 
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ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

3.1. Warunki klimatyczne i meteorologiczne 
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. Średnioroczna wilgotność względna powietrza kształtuje się na 
poziomie 81%. Wartość ta  zbliżona jest do przeciętnej na terenie Polski.  

Ogólne warunki klimatyczne modyfikowane są przez lokalne czynniki fizjograficzne. Największy wpływ 
na zmiany klimatu lokalnego mają rzeźba terenu, rodzaj gruntu, stosunki wodne, pokrycie roślinnością.  

 
3.2. Jakość powietrza 

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.  

 
3.3. 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.  

Na obszarze gminy Zambrów rozpoznane i ujmowane są głównie wody w utworach 
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czwartorzędowych.  Występują one w pięciu poziomach wodonośnych – poziomie wód gruntowych i 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.   

 
3.4. 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 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.  

Teren działki na którym planowane jest zlokalizowanie planowanego Przedsięwzięcia, nie jest 
użytkowanyi 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),  teren 
przedsięwzięcia zaliczany jest do IV grupy gruntów (tereny przemysłowe), część terenu, to grunty orne klasy 
R IVa, R IVb i RV. 
 

3.5. 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. 
➢ Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) – 51 – PLGW200051. 

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. 

Planowane Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na utrzymanie stanu JCWP Jabłonka oraz 
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osiągnięcie celów dla niej określonych, z uwagi na brak bezpośredniego wprowadzania wytwarzanych ścieków 
do środowiska. 

Jednolita Część Wód Podziemnych nr 51 leży w obrębie regionu Środkowej Wisły. Jej powierzchnia 
wynosi 3236,35 km2. 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). 

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 stanu dobrego jakości JCWPd 51.  

 
3.8. Krajobraz terenu Przedsięwzięcia 

Krajobraz terenu oraz okolic Przedsięwzięcia to krajobraz nizinny, częściowo przekształcony przez 
człowieka poprzez lokalizację dróg, infrastruktury czy nowych inwestycji przemysłowych. Sam teren 
Przedsięwzięcia to teren pokryty roślinnością niską – trawiastą, bez drzew oraz krzewów. Zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren Przedsięwzięcia przeznaczony jest pod obiekty 
produkcyjno-usługowe. 

 
3.9. Charakterystyka elementów przyrodniczych środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych 

Teren planowanego Przedsięwzięcia, nie znajduje się na terenach podlegających ochronie na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 55 ). W granicach 
Przedsięwzięcia brak jest również pomników przyrody i innych obiektów przyrodniczych, dla których 
inwestycja mogłaby stwarzać zagrożenie. 

Obszar Przedsięwzięcia znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych. 
 

4. 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 znajduje się na terenie nieobjętym ochroną konserwatorską, a w jego 
otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. 

 
5. POWIĄZANIA Z INNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI I INFORMACJE O KUMULOWANIU SIĘ ODDZIAŁYWAŃ 
PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH, ZREALIZOWANYCH LUB PLANOWANYCH, DLA KTÓRYCH WYDANO 
DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE, NA KTÓRYM 
PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ NA OBSZARZE PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB KTÓRYCH 
ODDZIAŁYWANIA MIESZCZĄ SIĘ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA - W 
ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIAŁYWANIA MOGĄ PROWADZIĆ DO SKUMULOWANIA ODDZIAŁYWAŃ Z 
PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

Analizując informacje na stronie Urzędu Gminy Zambrów stwierdzono, że na terenie, na którym 
planuje się realizację Przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania Przedsięwzięcia nie ma tożsamych 
realizowanych ani planowanych przedsięwzięć innych podmiotów. 

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

6. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA, UZGLĘDNIAJĄCY 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. Niepodjęcie 
Przedsięwzięcia nie będzie powodować skutków dla środowiska. 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. Wariant nie podejmowania Przedsięwzięcia należy odrzucić z uwagi 
na uwarunkowania ekonomiczne i gospodarcze. 

 
7. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU 

7.1. 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: 

• piec obrotowy, 
• komora dopalania. 

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, długi czas przebywania spalin. 

7.2. Racjonalny wariant alternatywny 
Jako alternatywną technologię pieca obrotowego, rozpatrzono zastosowanie technologii termicznego 

przekształcania odpadów w komorze pirolitycznej. 
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.  

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. 

7.3. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 
Jako najkorzystniejszy dla środowiska wybrano pierwszy zaproponowany wariant realizacji 

projektowanej instalacji termicznego przekształcania odpadów w oparciu o technologie pieca obrotowego. 
Zastosowanie komory pirolitycznej wiąże się ze znacznym zwiększeniem jej mocy cieplnej, co skutkuje 

zwiększonymi kosztami inwestycyjnymi. 
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. 

 
8. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 

8.1. Porównanie oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów 
Porównanie zostało przedstawione w formie tabelarycznej w Załączniku nr 11 do Raportu OOŚ. 

8.2. Oddziaływanie transgraniczne 
W związku z realizacją inwestycji nie ma możliwości występowania transgranicznego przemieszczania 
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się zanieczyszczeń w powietrzu. Ze względu na wielkość emisji, nie jest także możliwe przemieszczanie się 
zanieczyszczeń poza najbliższe otoczenie zakładu. 

 
9. UZASADNIENIE WYBORU PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU ZE WSKAZANIEM 
JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

9.1. FAZA REALIZACJI 
9.1.1. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 
Biorąc pod uwagę zakres i rodzaj prac związanych z fazą realizacji, stwierdza się, iż oddziaływanie 

Przedsięwzięcia na tym etapie nie będzie stanowiło uciążliwości dla powietrza, a tym bardziej nie spowoduje 
znaczących zmian istniejącego tła zanieczyszczeń. 

9.1.2. Oddziaływanie na klimat akustyczny 
Etap realizacji w całości będzie odbywać się na terenie Inwestora. Prace prowadzone będą 

maksymalnie przez 16 godzin pory dziennej. Hałas związany z pracami ziemnymi, budowlanymi, 
konstrukcyjnymi i montażowymi może spowodować jedynie krótkoterminowe podwyższenie poziomu 
równoważnego dźwięku na terenie zakładu. Zmiana klimatu akustycznego będzie miała charakter czasowy (na 
czas prowadzenia robót), nie kumulujący się i lokalizujący się jedynie w miejscu wykonywanych prac. 

Zatem można stwierdzić, że etap realizacji Inwestycji nie będzie istotnym źródłem hałasu do 
środowiska. 

9.1.3. Oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe 
Wykorzystanie wody w fazie realizacji będzie konieczne do celów socjalno-bytowych, jak również do 

celów budowlanych. Inwestor zakłada, że woda na etapie budowy będzie pobierana z gminnej sieci 
wodociągowej. 

Budowa nie będzie miała bezpośredniego wpływu na wody powierzchniowe, ze względu na oddalenie 
od zbiorników i cieków powierzchniowych. 

Ścieki bytowe powstające podczas prowadzenia robót budowlanych nie będą odprowadzane do wód 
ani do ziemi - przewiduje się zastosowanie przenośnych toalet. Nie przewiduje się powstawania innych 
rodzajów ścieków na etapie budowy. 

9.1.4. Wpływ na środowisko gospodarki odpadami 
Budowa planowanych obiektów wiązać się będzie głównie z powstawaniem odpadów innych niż 

niebezpieczne, w tym odpadów obojętnych dla środowiska. Powstające w trakcie prac budowlanych i 
konstrukcyjno-montażowych odpady magazynowe będą selektywnie gromadzone w zamkniętych, szczelnych 
pojemnikach, kontenerach, w big-bagach na utwardzonym podłożu, w wyznaczonym do tego celu miejscu na 
terenie placu budowy. Zatem odpady te przechowywane będą w sposób zabezpieczający przed 
przedostawaniem się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych. Przechowywanie w zamkniętych 
pojemnikach itp. zabezpieczy np. przed ich rozwianiem na tereny sąsiednie. Wykonawca prac budowlanych 
(inwestor lub podmiot wykonujący usługę) jest zobowiązany do przekazania powstających odpadów 
podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. 

9.1.5. Wpływ na środowisko danych technologii 
Realizacja Przedsięwzięcia prowadzona będzie przy wykorzystaniu technologii typowej dla 

prowadzenia robót ziemnych i budowlanych wykonywanych przy posadowieniu nowego budynku 
przemysłowego - hali. Stosowana technologia będzie stanowiła źródło zanieczyszczeń powietrza oraz emisji 
hałasu, jednak będzie to niewielka emisja niewykraczająca poza granice terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny. 

9.1.6. Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze 
Oddziaływanie na ludzi, faunę, florę oraz grzyby w fazie realizacji Inwestycji będzie związane głównie 

z emisją zanieczyszczeniem do powietrza oraz emisją hałasu. Pogorszenie warunków w zakresie wzmożonej 
emisji hałasu, niewielkiej wtórnej emisji pyłów i spalin do atmosfery będzie mieć jednak charakter czasowy i 
ustąpi wraz z zakończeniem prac. Realizacji planowanej Inwestycji będzie prowadzona na terenie należącym 
do Inwestora, a sam teren budowy będzie zamknięty dla osób postronnych. 

Nie będzie występować oddziaływanie etapu realizacji na ludzi jako ogółu pod względem 
generowanych z placu budowy emisji do powietrza i hałasu do środowiska. Pogorszenie warunków w zakresie 
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wzmożonego hałasu, niewielkiej wtórnej emisji pyłów i spalin do atmosfery będzie miało jedynie charakter 
czasowy na terenie budowy i ustąpi po zakończeniu prac. 

9.1.7. Oddziaływanie na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 o ochronie przyrody w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz 
ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych 
Realizacja planowanego Przedsięwzięcia nie będzie wpływać negatywnie na żadne formy ochrony 

przyrody ze względu na znaczne oddalenie Przedsięwzięcia od terenów ochrony przyrody. Teren 
Przedsięwzięcia nie leży na trasie korytarza ekologicznego. 

9.1.8. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi 
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. 

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). 

9.1.9. Oddziaływanie na klimat i krajobraz 
Budowa instalacji 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. 

Etap budowy jest postrzegany jako etap negatywnie wpływający na krajobraz. Jest to jednak etap 
przejściowy, który zakończy się w momencie ukończenia prac budowlanych. 

9.1.10. Oddziaływanie na dobra materialne 
Ze względu na lokalny charakter prac na etapie budowy oraz ich niewielkie natężenie nie przewiduje 

się bezpośredniego negatywnego oddziaływania na dobra materialne. Sam zakres prac związany z etapem 
budowy nie będzie się przyczyniał do powstawania znaczących oddziaływań poza terenem zakładu. 

9.1.11. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w 
szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 
Budowa instalacji z uwagi na miejsce jej lokalizacji nie będzie oddziaływać negatywnie na zabytki 

chronione oraz krajobraz kulturowy. 
9.1.12. Wzajemne oddziaływanie między elementami 

Na etapie realizacji inwestycji oceniane w niniejszym raporcie Przedsięwzięcie nie będzie mieć 
bezpośredniego wpływu na oddziaływania pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska. 

 
9.2. FAZA EKSPLOATACJI 

9.2.1. Oddziaływanie na stan jakości powietrza atmosferycznego 
Dla przedmiotowego Przedsięwzięcia przeprowadzono analizę oddziaływania instalacji do temicznego 

przekształcania odpadów na stan jakości powietrza atmosferycznego.Wszystkie obliczenia zostały wykonane 
z uwzględnieniem referencyjnych metodyk modelowania za pomocą licencjonowanej wersji pakietu 
oprogramowania „OPERAT FB”. 
Wyniki analizy: 

Analiza uzyskanych wyników potwierdza, że przyjęte poziomy emisji zanieczyszczeń spełniają „normy 
imisji”, a stan zanieczyszczenia powietrza wokół terenu analizowanej inwestycji jest zgodny z aktualnie 
obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Przy zakładanych rozwiązaniach technologicznych 
wykazano, iż na etapie eksploatacji Instalacji jak i na skutek oddziaływania skumulowanego nie będzie 
dochodzić do przekroczeń standardów jakości powietrza wokół omawianego zakładu. 

9.2.2. Oddziaływanie na klimat akustyczny 
Podczas eksploatacji planowanej Inwestycji największe znaczenie w emisji hałasu będą miały proces 

termicznego przekształcania odpadów oraz transport. 
W analizie założono najbardziej niekorzystny wariant (pod względem emisji hałasu do środowiska), 
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tzn. pracę wszystkich urządzeń. Z przeprowadzonej analizy propagacji hałasu wynika, że funkcjonowanie 
instalacji nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska akustycznego otoczenia, również w przypadku 
występujących oddziaływań skumulowanych. 

9.2.3. Oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe 
Po przeprowadzeniu analizy wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na wody nie stwierdzono 

zagrożenia wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych dla wód podziemnych jak i 
powierzchniowych. Inwestycja nie będzie korzystała z własnego ujęcia wód, woda będzie dostarczana przez 
wodociągi gminne na podstawie umowy. 

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 również będą zbierane w system kanalizacji i kierowane do gminnej kanalizacji wód deszczowych 
lub roztopowych. 

9.2.4. Wpływ na środowisko gospodarki odpadami 
Funkcjonowanie instalacji wiązać się będzie z generowaniem odpadów zarówno niebezpiecznych jak 

i w dużej mierze innych niż niebezpieczne. W wyniku funkcjonowania instalacji powstawać będą odpady 
technologiczne oraz eksploatacyjne. Emisja odpadów będzie związana z prowadzonym procesem termicznego 
przekształcania odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne w tym odpadów medycznych i 
weterynaryjnych, a także remontów i konserwacji instalacji, pojazdów i urządzeń infrastruktury technicznej. 
Powstające w trakcie eksploatacji odpady magazynowane będą selektywnie w zależności od rodzaju, w 
zamykanych pojemnikach, zbiornikach, kontenerach, beczkach, big-bagach w wyznaczonym do tego celu 
miejscu na terenie zakładu. 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. Wytworzone odpady 
przekazywane będą jedynie podmiotom, posiadającym wymagane prawem zezwolenia na gospodarowanie 
odpadami. Odpady magazynowane będą zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 
września 2020 r. w sprawie wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742). 

Do instalacji termicznego przekształcania odpadów dostarczane będą odpady inne niż niebezpieczne 
i niebezpieczne w tym odpady medyczne i weterynaryjne. W Instalacji prowadzone będzie przetwarzanie 
odpadów z jednoczesnym odzyskiem energii. Warunki magazynowania odpadów medycznych i 
weterynaryjnych będą zgodne z zapisami określonymi w rozporządzeniu 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). 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 przyjmowanych 
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. 

9.2.5. Wpływ na środowisko danych technologii 
Instalacja do przetwarzania odpadów 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. 

9.2.6. Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze 
Biorąc jednak pod uwagę niewielką powierzchnię zabudowy oraz brak form ochrony przyrody na tym 

terenie, a także w najbliższym otoczeniu działekki, można stwierdzić, że Przedsięwzięcie nie będzie znacząco 
negatywnie oddziaływać na zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze. 

9.2.7. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 
Problem oddziaływania pól elektromagnetycznych nie będzie występować dla omawianego terenu 

planowanego zakładu, z uwagi na brak zlokalizowania tam urządzeń i linii przesyłowych powodujących 
powstawanie znaczącego promieniowania elektromagnetycznego. 

9.2.8. Oddziaływanie na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 
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kwietnia 2004 o ochronie przyrody w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz 
ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych 
Oddziaływanie Instalacji w trakcie eksploatacji w żadnym z aspektów (emisja do powietrza, emisja 

hałasu, oddziaływanie gospodarki odpadowej, wpływ na wody powierzchniowe i podziemne, emisja pól 
elektromagnetycznych) nie będzie występować w obszarze, na którym ustalono formy ochrony przyrody oraz 
obszary Natura 2000. Inwestycja nie będzie się znajdować w obrębie korytarza ekologicznego 

9.2.9. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi oraz glebę 
W trakcie eksploatacji Instalacji nie przewiduje się zmiany powierzchni ziemi czy ukształtowania 

terenu. 
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, procedur postępowania oraz działań, które 
zapewnią ochronę gleb na tym terenie. 

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. 

9.2.10. Oddziaływanie na klimat i krajobraz 
Jak wykazały przeprowadzone obliczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, przy zastosowaniu 

rozwiązań technicznych i technologicznych przedstawionych w niniejszym raporcie dotrzymane zostaną 
rygorystyczne normy jakości powietrza. Zatem eksploatacja przedmiotowej Instalacji nie spowoduje zmian 
klimatu rejonu Inwestycji. 

Tereny sąsiednie są przeznaczone pod tereny przemysłowe, więc Instalacja nie będzie znacznie 
odbiegać od otaczającego krajobrazu. Nie stwierdza się więc znaczącego negatywnego wpływu na krajobraz. 

9.2.11. Oddziaływanie na dobra materialne 
Nie przewiduje się możliwości wystąpienia bezpośredniego negatywnego oddziaływania na dobra 

materialne. 
9.2.12. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w 
szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 
Teren planowanej Instalacji nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. W pobliżu Inwestycji, 

ani w zasięgu jej oddziaływania nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków. 
9.2.13. Wzajemne oddziaływanie między elementami 
Oceniane w niniejszym Raporcie OOŚ Przedsięwzięcie nie będzie mieć bezpośredniego wpływu na 

oddziaływania pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska. 
 

9.3. 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. 

 
10. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 

Analizę oddziaływania przedmiotowej Inwestycji na środowisko przeprowadzono za pomocą metod 
prognostycznych, opierając się na modelach symulacyjnych i opisowych. 

Obliczenia przewidywanego poziomu stężeń dla substancji w powietrzu oraz rozprzestrzeniania się 
emitowanych gazów i pyłów z Instalacji przygotowano w oparciu o obowiązujące aktualnie wymagania i 
przepisy prawne. Wszystkie obliczenia zostały wykonane za pomocą oprogramowania „OPERAT FB”. 
Obliczenia wielkości emisji pochodzącej z ruchu samochodów wykonano z wykorzystaniem modułu 
obliczeniowego „Samochody v. Corinair”. 
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Obliczenia poziomu hałasu i jego rozprzestrzeniania zostały wykonane przy zastosowaniu programu 
komputerowego HPZ’2001. 

Ilość wód opadowych lub roztopowych przewidywanych do wystąpienia na terenie Przedsięwzięcia 
została określona za pomocą „Kalkulatora dla projektanta” zamieszczonego na stronie 
https://rationalsewer.com/kalkulatordeszczu/ według formuły Bogdanowicza - Stachy. Zapotrzebowanie na 
wodę na cele socjalne zostało określone na podstawie aktualnego rozporządzenia oraz danych otrzymanych 
od Inwestor. 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 niniejszego Raportu OOŚ, bazowano na krajowych i unijnych przepisach prawnych 
związanych z najlepszą dostępną techniką. Ponadto, wykorzystano przekazane przez Inwestora materiały, 
dostępną literaturę techniczną, informacje technologiczne, dokumenty strategiczne, materiały kartograficzne, 
korzystano także z doświadczenia projektantów. 

 
11. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 
ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- 
I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCE Z ISTNIENIA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA, WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA I EMISJI 

Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego Przedsięwzięcia na środowisko 
przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym Załącznik nr 11. 

 
12. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UNIKANIE ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE 
LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI 
NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 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 

12.1. 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. Instalacje ITPO wyposażona będzie w wielostopniowy system 
oczyszczania gazów odlotowych gwarantujący dotrzymanie standardów emisyjnych oraz zapewniający 
minimalizację wpływu na stan powietrza atmosferycznego. 

Dodatkowa emisja, to emisja komunikacyjna, z której nie przewiduje się ekspansji zanieczyszczeń na 
znaczne odległości. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że praca zakładu nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych 
wartości stężeń substancji w powietrzu. 

Dzięki Zgodnie z zastosowaniu najnowszych dostępnych technologii, Instalacja nie będzie źródłem 
uciążliwości zapachowych (odorów). 

12.2. 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. 
12.3. Metody ochrony wód powierzchniowych i podziemnych 

W fazie realizacji stosowane będą metody ochrony m.in. takie jak: 

https://rationalsewer.com/kalkulatordeszczu/
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• właściwa organizacja pracy, niepowodująca zbędnej koncentracji prac, 
• przechowywanie wszelkich olejów, smarów i paliw w szczelnych pojemnikach, 
• umiejscowienie parkingów dla pojazdów oraz zaplecza na utwardzonym podłożu. 

Do działań mających na celu minimalizowanie lub zupełne ograniczenie oddziaływania na wody 
podziemne i powierzchniowe na etapie eksploatacji zakładu należą m.in.: 

• pobór wody na potrzeby planowanego Przedsięwzięcia z gminnej sieci wodociągowej; 
• woda stosowana do celów technologicznych będzie krążyć w obiegach zamkniętych, co ograniczy jej 

zużycie, 
• okresowa wymiana wody technologicznej z układu zamkniętego odprowadzana będzie do kanalizacji 

gminnej lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego i następnie ponownie wykorzystywana w 
Instalacji. Ścieki nie będą odprowadzane do wód ani do ziemi; 

• powierzchnie, na których odbywają się operacje z substancjami mogącymi zanieczyścić środowisko 
zostaną utwardzone i uszczelnione. 

12.4. Metody ochrony gleb i ziemi 
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 m.in.: 

• stosowanie sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym, 
• tankowanie maszyn budowlanych poza terenem objętym projektem budowlanym, 
• przechowywanie wszelkich produktów olejowych czy smarów w szczelnych pojemnikach, 
• umiejscowienie parkingów dla pojazdów oraz zaplecza budowy na utwardzonym podłożu. 

12.5. 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. 

 
13. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST KONIECZNE USTANOWIENIE OBSZARU 
OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

Dla przedmiotowego Przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność ustanawiania obszaru ograniczonego 
użytkowania w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska. 

 
14. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM 
PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

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. 

 
15. PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO 
REALIZACJI I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA W SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM 
NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY 
EKOLOGICZNYCH 

15.1. Monitoring na etapie realizacji 
Wybrany wariant do realizacji Inwestycji na etapie realizacji nie będzie wymagać prowadzenia 

monitoringu w zakresie ochrony środowiska poza wymogiem prowadzenia ewidencji odpadów. 
15.2. Monitoring na etapie eksploatacji 

15.2.1. Monitoring stanu powietrza 
Prowadzący Instalację do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych w tym medycznych 
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i weterynaryjnych, zobowiązany jest prawem do prowadzenia na ITPO ciągłych i okresowych pomiarów emisji 
do powietrza. 

Zakres ciągłego monitoringu emisji obejmuje pomiar zanieczyszczeń jak: pyłów, SO2, NO2, CO, HCl, 
HF, TOC, oraz parametrów: prędkości przepływu spalin, temperatury spalin w przekroju pomiarowym, 
ciśnienia statycznego spalin oraz współczynnika wilgotności. 

Okresowo badane są stężenia metali (Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Hg, Tl, Sb, V, Co) oraz dioksyn i 
furanów i amoniaku. 

Pomiary okresowe dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów należy wykonywać: 
• w pierwszym roku funkcjonowania instalacji - co najmniej raz na kwartał, 
• w kolejnych latach funkcjonowania instalacji - dwa razy na rok. 

15.2.2. 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. 

15.2.3. 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. 
15.2.4. Monitoring poboru wody i wytwarzanych ścieków 
Pomiar ilości pobranej wody dla zakładu dokonywany będzie z licznika przyłącza wody. 
Parametry jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji gminnej określa się na 

podstawie ustaleń z odbiorcą ścieków, które Inwestor uzyska w późniejszym etapie. 
15.2.5. Monitoring gospodarki odpadami 
W ramach monitoringu gospodarki odpadami prowadzący ITPO zobowiązany jest do prowadzenia 

ewidencji przyjmowanych i wytwarzanych odpadów zgodnie z założeniami ustawy o odpadach. Miejsca 
magazynowania odpadów muszą być wyposażone w wizyjny system kontroli, prowadzony przy użyciu 
urządzeń technicznych zapewniających całodobowy zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym 
miejscu. 

15.2.6. Monitoring gleb i ziemi 
Nie przewiduje się konieczności monitoringu gleb i ziemi. Kontrola środowiska gruntowo-wodnego 

prowadzona będzie jedynie pośrednio poprzez lokalny monitoring wód podziemnych. 
15.2.7. Monitoring efektywności wykorzystania energii 
Zakład będzie monitorował ilość produkowanej energii cieplnej rocznie, ilość zużywanej energii oraz 

ilość energii zawartej w przetwarzanych odpadach. 
15.2.8. Monitoring parametrów procesu technologicznego 
System komputerowy rejestrować będzie w sposób ciągły wszystkie operacje i ustawienia urządzeń 

decydujących o parametrach i dynamice procesu termicznego przekształcania odpadów. 
15.2.9. Monitoring efektywności wykorzystania zasobów 
Aby właściwie określić efektywność wykorzystywanych zasobów prowadzony będzie ciągły 

monitoring m. in. zużycia surowców, materiałów pomocniczych i mediów energetycznych. 
15.2.10. Monitoring przyrodniczy 
Nie przewiduje się prowadzenia monitoringu przyrodniczego ze względu na brak cennych gatunków 

fauny i flory, a także na lokalizację Inwestycji poza formami ochrony przyrody. 
16. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ 
WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT 

Opracowując Raport OOŚ nie natrafiono na trudności wynikające z niedostatków techniki lub braków 
we współczesnej wiedzy. 
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